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„Áprilisban születtem. Az ég, melyet először láttam, szeles 
volt, fénnyel és homállyal változó, a levegő tele párával, 
felhővel, napsütéssel s nyugtalan hullámokkal, mintha egy 
kibontott hajú, őrült nő hárfázna valahol.”

Márai Sándor: A négy évszak, Április (részlet)
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Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium 
parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna kultúráért 
felelős államtitkár állami elismeréseket adott át az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából 
a Pesti Vigadóban.

Méltán lehetünk büszkék a visegrádi kötődésű 
díjazottakra:

SZKOK IVÁN

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége 
elismeréseként Munkácsy Mihály-díjban részesült Szkok 
Iván festőművész, szobrászművész, aki ezer szállal kötődik 
Visegrádhoz. Szeretett városában, ahol gyermekkorát 
töltötte, több alkotása is megtalálható. A Duna moziban 
megtekinthető műve Visegrád történelmének egy-egy 
részletét „meséli el” teljesen egyedi elképzelés szerint. 
A murális alkotásban éppúgy fellelhetők legnagyobb 
uralkodóink dicső tettei, mint a városunkat körülvevő 
csodálatos természeti környezet.  2018-ban Görgey Artúr 
születésének 200., illetve halálának 100. évfordulója 
alkalmából avatták fel az 1848-49-es szabadságharc 
fővezérét ábrázoló mellszobrát, mely a Görgey-lépcsőnél, 

a honvédtábornok egykori lakóhelye közelében kapott 
helyet. Szkok Iván ars poétikájának az "érthető magyar 
beszédet" vallja. Célja a művészi sokoldalúság, a műfaji 
korlátok ledöntése, a kvalitás újbóli megbecsülése. 
Minden reggel, amikor kinyitom a szemem, világos van, és 
látok, megszületik bennem a néző. A néző fontos, aztán a 
művész. A nézőnek kell tehetségesnek lennie!

MATUZ GERGELY

Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége 
elismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült Matuz 
Gergely nemzetközileg elismert fuvolaművész, a visegrádi 
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola fuvola tanára. Matuz Gergely, aki a magyar kortárs 
zene terjesztéséért több alkalommal is Artisjus díjat 
vehetett át, családi szálakkal is kötődik Visegrádhoz. 
Számos rádió- és TV felvételt készített, a Hungarotonnál 
több lemeze is megjelent. Itthon és külföldön egyaránt 
foglalkoztatott koncertező művész.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!

a Visegrádi Hírek szerkesztősége

GRATULÁLUNK!

Szkok Iván Matuz Gergely
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Kedves Visegrádiak! 

A kereszténység legnagyobb ünnepére készülünk. 
Hamarosan lezárul a hamvazószerdától nagyszombatig 
tartó böjti időszak. Húsvét közeledtével a magunkról való 
lemondást és a másokért való áldozathozatalt ünnepeljük. 
E kettő talán a legfontosabb fokmérője emberségünknek. 
Márpedig, ami a mai világban leginkább érték, az az 
emberségünk. Erre tanít bennünket a nagyböjti időszak, 
Krisztus szenvedéstörténete és halála is. Jézus Krisztus 
keresztútja, értünk való önfeláldozása és feltámadása 
mindannyiunk számára reményt kell, hogy adjon.

Vészterhes időket élünk, amelyben háború, gazdasági 
nehézségek és energiaválság szövi át a mindennapokat. 
Épp ezért sokunk fülében csenghetnek Jézus szavai a 
keresztfán: „Istenem, miért hagytál el engem?” A Húsvét 
azonban lehetőség, hogy rájöjjünk, saját problémáink 
eltörpülnek Krisztus szenvedéséhez és áldozatához 
képest, aki az életét adta értünk. Legyünk tehát hálásak, 
hogy békében élhetünk, hogy ölelhetjük családunkat és 
gyermekeinket, hogy számíthatunk szomszédainkra, 
polgártársainkra. Legyünk készek lemondani szeretteink 
javára és áldozatot hozni a közösségünkért.

Lemondás és áldozat. Mi itt Visegrádon kicsi, de 
összetartó közösség vagyunk. Tudjuk, mit jelent 
családjainkban, baráti körünkben, munkatársainkkal 
szemben lemondani valamiről, mások javára. Az igazi, 
erős közösségeket ez viszi előre. Más és más keresztet 
kaptunk a Jóistentől, amelyet hordoznunk kell és meg 
is tesszük, mert tudjuk, hogy számíthatunk egymásra. 
Ahogyan Cirénei Simon vagy Veronika segítő, 
gondoskodó kezet nyújtott Jézusnak, úgy segítsük 
tovább egymást mi is ebben a városban. Mert ha bízunk 
egymásban, ha képesek vagyunk a magunk javai mellett 
áldozatot is hozni egymásért, akkor nincs az a szikla, 
amit közösen el ne tudnánk gördíteni az útból. 

Visegrád Város Önkormányzata nevében városunk 
minden polgárának ezekkel a gondolatokkal kívánok 
Áldott Húsvétot!

Eőry Dénes
polgármester

GÖRDÍTSÜK EL A SZIKLÁKAT!

A kálvária és a kápolna Visegrádon Fotó: Regélő
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Képviselő-testületi ülés – 2023. február 23.

1. Elsőként a 2022. évi költségvetés módosításáról 
döntött a Képviselő-testület. Az év végi rendezés történt 
meg a kiadások teljesítésének rögzítésével.

2. A következő napirendi pontban Visegrád Város 
civil szervezeteinek – az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésből történő – célzott támogatásáról született 
döntés.

3. Mikesy Tamás a Mátyás Király Művelődési Ház 
igazgatója elkészítette beszámolóját az intézmény 2022-
ben végzett munkájáról. Örömteli és megnyugtató hír volt 
az elmúlt év őszén, hogy sikerült betölteni a viszonylag 
régen megüresedett könyvtárosi állást. A művelődési ház 
a rendszeres programok (péntek esti előadás, kiállítások, 
családi játszódélután stb.) mellett szervezi az ünnepi 
megemlékezéseket és a városi események jelentős részét. 
Továbbá egyik legjelentősebb feladata a Duna mozi 
működtetése. Az intézmény az Art törvény előírásainak 
megfelelően működik, negyedévente minimum 80 
vetítést kell tartani. A fi lmek válogatásánál továbbra is 
azt tartják szem előtt, hogy változatos, minél több nézőt 
becsalogató program álljon össze. A Képviselő-testület a 
beszámolót elfogadta.

4. Balogh Zoltánné védőnő elkészítette a 2022. évre 
vonatkozó beszámolóját, melyben összefoglalta az 
elvégzett feladatokat. A szolgálat biztosítja a preventív 
gondozást, tanácsadást nyújt a családtervezéssel 
kapcsolatban, segíti az anyaságra való felkészülést, továbbá 
segíti a lakossági szűrővizsgálatok megszervezését. A 
méhnyakrák szűrést az Önkormányzat támogatása 
mellett, térítésmentesen vehetik igénybe Visegrád 
lakosai. A védőnő együttműködik a körzet valamennyi 
egészségügyi dolgozójával és a társszakmákban 
dolgozókkal. A Képviselő-testület Balogh Zoltánné 
beszámolóját elfogadta.

5. Papaneczné Papp Éva a Fellegvár Óvoda 
intézményvezetője a Képviselő-testület hozzájárulását 
kérte azzal kapcsolatban, hogy a kisoroszi Fekete István 
Mesesziget Óvodával együttműködési megállapodást 
köthessen. A megállapodás célja, hogy a két intézmény 
a nyári, karbantartási szünetek ideje alatt segíthesse 

egymást, igény esetén fogadhassa a másik település 
gyermekeit. A Képviselő-testület a kérelmet tárgyalta és 
elfogadta az erről szóló határozatot.

6. A Képviselő-testület döntése alapján, újabb két évvel 
meghosszabbította az Önkormányzat a külső adatvédelmi 
tisztviselő szolgáltatást biztosító Hanganov Kft -vel 2021-
ben kötött szerződést.

7. Ugyancsak döntés született arról, hogy a KRESZ park 
mellett található közterületet – havi közterület használati 
díj fejében – további 5 évig használhatja B.T. egyéni 
vállalkozó, a korábban (2018. év) vele kötött szerződés 
meghosszabbításával. 

8. Önkormányzatunk 2019-ben határozatlan idejű 
megbízási szerződést kötött K. S. A. egyéni vállalkozóval 
az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak 
ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisának, a statisztikai 
jelentések elkészítése, valamint az ASP KATI tárgyi eszköz 
analitika és az ASP IVK karbantartása vonatkozásában. 
A felek a megbízási díj összegét 37.500 Ft / hó összegben 
határozták meg, az egyéni vállalkozó ennek megemelését 
(48.000 Ft / hó) kérte 2023. január 1-étől. A Képviselő-
testület az ezzel kapcsolatos határozatot egyhangúlag 
elfogadta.

9. A K-7-es kúttal kapcsolatos, 24 órás műszaki felügyelet 
ellátására kötött határozatlan idejű megbízási szerződést 
az Önkormányzat a Ferramus Kft -vel. Az erről szóló 
határozatot a február 23-ai ülésen fogadta el a Képviselő-
testület.

10. Vis maior pályázat keretében árajánlatokat kértünk 
be a Visegrád, Rákóczi utca (245 hrsz.) önkormányzati 
területen út- és partfal helyreállítás kiviteli terveinek 
elkészítésére. A legkedvezőbbet a MeViTo Kft . nyújtotta 
be, a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
megbízási szerződés megkötésére.

11. Ugyancsak ezen az ülésen alkotta meg a Képviselő-
testület Visegrád Város Önkormányzatának 2023. évi 
költségvetési rendeletét. A tervezés során a legfőbb 
szempont a bevételek és kiadások egyensúlyban tartása 
és a likviditás folyamatos biztosítása volt. A költségvetés 
tartalmazza a pályázati forrásokat és a kormányzati 
támogatásokból megvalósuló fejlesztéseket.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

VÁROSHÁZI MOZAIK
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12. Elfogadta a Képviselő-testület a költségvetési 
rendelethez kapcsolódó, az adósságot keletkeztető 
ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges 
költségvetési kitekintő határozatot.

13. Az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottsága Ralf Sickerling lemondása miatt új külsős tag 
megválasztásáról hozott határozatot. Ezzel kapcsolatban 
a Képviselő-testületnek is döntenie kellett, mely döntés 
alapján Gróf Péter lesz a szakbizottság új, külsős 
tagja. A változás a törvényi előírásnak megfelelően az 
Önkormányzat SzMSz-ében is rögzítve lesz.

14. Az ülés folytatásában a Dunakanyari Rendészeti 
Társuláshoz való csatlakozásról született döntés. A társulás 
alaptevékenysége: Illetékességi területén a közterületek 
jogszerű használatának ellenőrzése, a közterületi rend 
és tisztaság védelme, az önkormányzati vagyon védelme, 
baleset-megelőzés, a közúti közlekedés igazgatása 
és támogatása, ár-és belvízvédelemmel összefüggő 
tevékenység, más szerv részére végzett pénzügyi 
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások, város-, 
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, parkoló 
üzemeltetése, fenntartása. A feladatok teljesítése során a 
Rendészet a vonatkozó jogszabályok alapján jár el.

15. Vételi ajánlat érkezett Önkormányzatunkhoz a 
Visegrád, 0465 hrsz-ú kivett árok művelési ágú 1199 m2 
területű ingatlan vonatkozásában. A Képviselő-testület 
az értékesítéssel kapcsolatos határozatot elfogadta.

16. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 
Polgármester részére jutalmat állapít meg a normatív 
jutalmak kiadási előirányzat terhére.

Képviselő-testületi ülés – 2023. február 28.

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról döntött a Képviselő-
testület. Erre azért volt szükség, mert új szakbizottságot 
hoznak létre, a Városfejlesztési Bizottságon kívül 
Városüzemeltetési Bizottság is működik majd ez év 
márciusától. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot 
érintő változás, hogy Ralf Sickerling lemondását követően 
Gróf Péter lesz az új, külsős tag.

2. A február 20-án megjelent Kormányrendelet 
Önkormányzatunk számára is lehetőséget biztosít arra, 
hogy a villamosenergia-ellátásban áttérjünk a rögzített 
árakra. A Képviselő-testület elfogadta az ezzel kapcsolatos 
határozatot.

(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)

Kommunális hulladékgyűjtő edények
2023. évi matrica átvétele

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei „kukamatricák”
2023. április 19. és május 3. 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 befi zetését igazoló csekkszelvény 
vagy utalási bizonylat bemutatása szükséges!

Felhívjuk szíves fi gyelmüket arra, hogy 2023. május 9-től a szolgáltató kizárólag
az érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényeket üríti ki.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ügyfélfogadási időt szíveskedjenek betartani!

Együttműködésüket köszönjük!
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LOMTALANÍTÁS
2023

Tisztelt Visegrádiak!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást
2023. április 19-20-21-22. között tartjuk.

Ahogyan az elmúlt években, idén is házhoz megyünk, ezért kérjük, hogy
ne helyezzék ki lomjaikat ingatlanaik elé!

IDŐPONT EGYEZTETÉS

2023. április 13-án és 14-én, kizárólag munkaidőben, 7:00 – 15:00 óra között

Az április 14-ét 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.
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Kedves Visegrádi Lakók!
A templom mellett felkerült napelemek kapcsán 

szeretném röviden tájékoztatni a tisztelt lakosságot. 
Az elmúlt év végén, a szaldó elszámolás kivezetésének 
hírére Visegrád vendéglátó egységei egymás után 
kerestek meg, hogy előzetesen egyeztessenek a 
napelem-kérdésről, mert egyik napról a másikra kellett 
dönteniük a fennmaradásukat biztosító berendezések 
megigényléséről. 

Visegrád arculatát, idegenforgalmát meghatározó 
vendéglátóhelyek (Renaissance, Palotaház, Nagyvillám 
és a Don Vito) működőképessége, megmaradása 
került kockára, ami miatt is szükséges újragondolni az 
életmódunkat és az esztétika, az értékeink védelmében 
megtalálni az egyensúlyt a válságra adott válaszokban.

A napelem nem egyértelműen jó megoldás, de elkeserítő 
módon sajnos ez áll ma rendelkezésre a piacon tömegek 
számára. Egyik oldalon visszaszoríthatja a széndioxid-
kibocsátást, másik oldalon viszont az előállításával 
és a megsemmisítésével/újrahasznosításával komoly 
energiákat, erőforrásokat emészt fel. Nem beszélve az 
esztétikát, a megszokott látképet befolyásoló szerepéről…

A megszokottság miatt itt meg is kell állni egy 
pillanatra, mielőtt még rátérek a fent jelzett témára. 
2022. november végén meghívtam kedves Mindnyájukat 
egy beszélgetésre a Moziba, hogy közösen tudjunk 
gondolkodni a problémákról és az azokra adható 
válaszokról. Ott nem találkozhattam Mindnyájukkal, 
több településről érkeztek érdeklődők, akiknek talán a 
negyede volt helyi érdekeltségű. A témában felkészült 
meghívottakkal folytatott beszélgetés kicsengése az volt, 
hogy a legbiztosabb út a válság (nyersanyagok, erőforrások 
felélése, pazarlás, hulladékképzés, éghajlat, szennyezések, 
stb.)  kezelésére, ha közösen ki tudunk lépni a megszokott 
kényelmünkből, feltérképezzük a valós igényeinket, 
a környezetünkben fellelhető adottságokat és egy 
tudatosabb, mértékletesebb magatartás szerint folytatjuk 
életünket. Dolgozom további alkalom szervezésén, hogy 
tudjunk találkozni, beszélgetni.

A fentiek természetesen nem magyarázzák és nem 
mentik a templom mellett kialakult helyzetet. A tulajdonos 
(aki szintén jelen volt a beszélgetésen) a havi 1.3 millió 
forintos villanyszámláját nem tudja a vevőkre terhelni, 
kénytelen volt a napenergia hasznosításában megoldást 
keresni. Eleinte – ahogy a tető jelenlegi rajzolata is 
mutatja – a cserépbe integrált napelem irányába indult, 
de a telken kialakult, nehezen kezelhető osztatlan közös 
tulajdon miatt váratlanul a panelek felé kellett fordulnia, 
amihez egyeztettük, hogy majd darabszám ismeretében 

miként tudja az adottságok tükrében a legkevésbé látható 
módon elhelyezni azokat. Sajnos tovább nem jutottunk, 
mígnem előállt a jelenlegi helyzet.

Azóta folyamatosan egyeztetünk és a tulajdonos 
kész rendet tenni a tetőn. Vállalja, hogy megszünteti 
a rengeteg egyéb kiállást (három kémény, a kültéri 
egységek, antennák, tetőkibúvók, szellőzők), amik 
ellehetetlenítették a napelemek szabályos rendben történő 
felhelyezését és vállalja, hogy folytatja a tető átfedését az 
antracit színű cserepekkel, így biztosítva a napelemek 
kisebb hangsúlyát. A fentebb jelzett osztatlan közös 
tulajdon miatt mindezek elvégzésére a tulajdonosnak 
időre van szüksége. Kész a rendet megteremteni pár 
hónapon belül, de hogy a szomszéd felett is kicserélhesse 
a tetőt, további időbe telik. 

Nehéz kérdéssé vált mára a gépészet jelenléte a 
településeken, mert az elmúlt évek történései rendkívül 
felforgatták a világot, felgyorsították az eddig sem 
lassú fogyasztást azt sejtetve, hogy a megoldás 
ezek között keresendő. Egyes gyártók igyekeznek 
környezettudatosabbak lenni, az esztétikát is szem előtt 
tartani, mint pl. a tetőbe integrált napelem gyártója, de 
közben, ha ebbe az irányba mozdulunk, elsötétedhet a 
települések képe, ami miatt egyes helyek önkormányzata 
(pl. Budakalász, a Balaton-felvidék települései) tiltja az 
antracit színű tető alkalmazását.

Szükségesnek látom, hogy időben tudjunk beszélni 
ezekről a kérdésekről! Meghatározó problémák esetén 
igyekszem egyedileg megtalálni a megoldást, még ha ez 
bizonyos értelemben kompromisszumot is kíván, de erre 
akkor van lehetőség, és akkor lehet költséghatékony a 
végeredmény, ha időben tudunk egyeztetni. Fontos, hogy 
ne kívülről várjuk a segítséget, ne a gépekben keressük 
a megoldást (mert többnyire nem szelíd technológiákról 
van szó), hanem fedezzük fel a magunkban, a 
közösségben, a környezetünkben rejlő erőket.

Nem arról van szó, hogy a napelem, kültéri egység, 
antenna és bármely hasonló berendezés épületen, 
építményen történő elhelyezése alapvetően tiltott lenne, 
hanem arról, hogy az egyéni érdekek és a közösségi 
érdekek egyformán, egyensúlyban érvényesüljenek. Arra 
kérem Önöket, hogy bármely technikai eszköz telepítése 
előtt szánjanak időt kellő időben az egyeztetésre, mert 
ezzel panaszeljárásokat, bontási költséget, bosszankodást, 
felháborodást és időt is megtakarítunk, mind Önök, mind 
pedig a Hivatal. Sokkal nehezebb egy elkészült fejlesztést 
utóbb a közös érdekek mentén átalakítani, mint elsőre 
egy egyensúlyozó megoldást megtalálni.

MEGSZOKOTT KÉNYELEM HELYETT MÉRTÉKLETESEBB ÉS 
TUDATOSABB MAGATARTÁS

Tisztelettel: 
Füzes András főépítész
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A TERRÁN Tetőcserép Gyártó Kft . 2022-ben harmadik alkalommal hirdette meg építészeknek szóló pályázatát, melyre 
olyan színvonalas alkotásokat vártak, melyek a környezettudatosság jegyében és a településképet szem előtt tartva a 
TERRÁN tetőcserépbe integrált napelemes rendszerét is alkalmazza. A díjak 2023. március 2-án kerültek átadásra.

Azért fi gyelmet érdemlő esemény ez a Visegrádi Hírekben, mert középület kategóriában az első díjat a Kovács-Andor 
Krisztián, Tamás Anna Mária és Bánfalvi Zoltán által tervezett visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola nyerte el. 

Az iskola műemlék főépületének 8 tantermes épülettel való bővítése 2016-ban kezdődött el. Eőry Dénes polgármester 
úr sok követ megmozgatott, hogy a 2021. szeptemberi iskolakezdésre az épület – a tervezővel folyamatosan egyeztetett 
módon, ráadásul a tetőtér beépítésével kiegészülve – immáron 12 tantermes iskolaépületként átadásra kerülhessen. A 
napelemes rendszer visszaigazolta az Önkormányzat várakozásait. 

Engedjék meg, hogy ezúton is felhívjam szíves fi gyelmüket arra a megállapodásra, melyet Polgármester úr kötött a TERRÁN 
Tetőcserép Gyártó Kft -vel az Önök és a település érdekében, melynek értelmében a visegrádiak a tetőfelújításukhoz olyan 
egyedi kedvezményt kapnak a Gyártótól, mely versenyképes egyéb új tetőfedéssel, ahol a napenergia hasznosítása is cél. 
Minden kedves visegrádi építkezőt tájékoztattam erről a lehetőségről, aki ebben a témában felkeresett.

Jelen díj mellett az épület a 2021-es átadás óta elnyerte a Dél-Dunántúli Építész Kamara Forbát Alfréd-díját is. Gratulálunk 
a nyerteseknek és köszönjük, hogy településünket minőségi építészettel és példamutató magatartással gazdagítják!

Füzes András
főépítész

ÚJABB DÍJAT KAPOTT AZ ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fotók: Regélő



9

Kedves Szülők!

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 (2023.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 2023/2024. nevelési évre a 2019.09.01-2020.08.31. között született gyermekeknek kötelező a beíratása, ennek 
elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A Visegrádi Fellegvár Óvodába az óvodás korú gyermeket a 2023/2024. nevelési évre, 2023. április 24-től április 26-ig, 
8:00-12:00 óra közötti időpontban lehet beíratni.

A beiratkozás helye: Visegrádi Fellegvár Óvoda Visegrád, Fő utca 18. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

• a gyermek TAJ kártyáját,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványát

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya)

• kettős állampolgárság esetén az ezt igazoló dokumentumot

2023. szeptemberétől a 2023/2024. nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel:

• a 3. életévét betöltötte

• 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 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.

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 

HIRDETMÉNY
Visegrádi Fellegvár Óvoda

2023/2024. nevelési évre történő
óvodai beiratkozás rendjéről
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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.

Óvodai felmentési kérelem:

A szülő - tárgyév április 15. 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, különös méltánylást érdemlő esetben, 
újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek 
esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Nyomtatvány:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal/
szentendrei-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

Benyújtás módja:

postán: PVKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.

személyesen: PVKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8. I. emelet 8.

ügyfélkapun keresztül: e-papíron

Az intézmény elérhetőségei:

• Visegrád Fő utca 18.

• elektronikusan: fellegvarovoda@gmail.com

• telefon: 0626/398-130

         0670/ 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 
2023. 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           
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Sokat olvashattunk és hallhattunk arról, hogy milyen 
fontos a gyermek részére a mesélés, meseolvasás, 
mennyire fejleszti belső képi világát, erősíti képzelőerejét, 
szókincsét, személyiségét, fi gyelem fókuszálását, belső 

feszültségeit oldja, és nem utolsó sorban egy intim-
bensőséges hangulatot teremt a gyermek és a mesélő 
között, „minőségi időt” tölthetnek együtt!

Az óvodában mi is ezt az elvet valljuk, és rendszeresen 
fordítunk a mesélésre időt, többek között a délutáni 
pihenés előtt. Igyekszünk a koruknak, érdeklődésüknek, 
személyiségüknek megfelelő meséket választani. 6-7 
éves gyermekek már terjedelmesebb és bonyolultabb 
tündérmeséket, cselekménydúsabb novellameséket, 
több részből álló történeteket hallgatnak szívesen, értik a 
humort és izgatottan várják a történetek folytatást. 

A nagycsoportban éppen „Torzonborz” a rabló (Otfried 
Preuβler) mulatságos történeteiben kalandozunk, de már 
előre gondolkodva latolgattuk a következő lehetséges 
könyveket, így jutottunk el a könyvtárba.

Csizmadia Ákos (az aktualitást is fi gyelembe véve), 
fogadásunkra készülve gyönyörű huszáros, 1848-as 
eseményeket megörökítő festményekkel teli könyvekkel 
várt minket. Rövid ismerkedés után beszélgetés indult 
március 15-ről, a szabadságharcról. A gyerekek már 
birtokában voltak sok információnak, de újakat is 
hallottunk. Például azt, hogy a nemzeti színű zászlót a 
mostani formájában akkor használták először, és a sokszor 
vitatott helyes kokárda színei a ’48-as forradalomban 
a kívül piros, aztán befelé fehér-zöld színek voltak. A 
későbbiekben használták a kívül zöld és befelé fehér-
piros változatot. Egyébként mindkettő elfogadott!

Ákos bácsi arról is mesélt, hogy még most is vannak 
huszárok, akik elhivatottságból, nemzetszeretetből a 
hagyományokat ápolják, és ebben a márciusi időszakban, 
például Szolnokon előadják az akkori csatajelenetet. 

Ők a Magyar Huszár és Hagyományőrző Szövetség tagjai. 
Végül a gyerekek kérésére elszavaltuk Petőfi  Sándor: 
Nemzeti dal c. versének első versszakát, aztán Szepsy 
Eleonóra: Március 15. c. versét és elénekeltük a Kossuth 
nótát.

Ezek után Ákos bácsi megmutatta a gyerekeknek, 
hogy mely polcsorokon találhatók a gyermekkönyvek. 
Szó esett arról is, hogy miért van papírzseb a könyvek 
belsejében kis kártyákkal, hogyan bánjunk a könyvekkel, 
ha már megnézegettük, hagyjuk csak az asztalon. 

Előkerültek dinós, görög hajós, állatos, tündérmesés, 
könyvek, de boldogan hoztak oda olyan könyveket 
is, ami már otthon megvan nekik, vagy kivették már 
könyvtárból. Örömmel tapasztaltuk, hogy a csoportunk 
közel egyharmada már járt könyvtárban, ha nem is 
mindenki a visegrádiban, de rendszerességgel kivesznek 
könyveket a szüleik segítségével.

A gyerekek észre sem vették, hogy repül az idő, teljesen 
elmerültek a könyvek birodalmában. Ki is vettünk 2 
db könyvet, a „Torzonborz” írójának egy másik, a „Kis 
boszorka” c. könyvét, ezen kívül Hajdú Kati: Tündértánc 
c. művét.

Elbúcsúztunk Ákos bácsitól, aki biztosított arról, hogy 
visszavár mindenkit.

Másnap többen is újságolták, hogy anyával délután 
bemennek a könyvtárba! Kedves Szülők, ne hagyjuk 
veszni a könyvek iránti lelkesedésüket!

Lendvai Éva
óvodapedagógus

ÓVODÁSOK A VISEGRÁDI KÖNYVTÁRBAN…
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Nagy örömünkre szolgál, hogy idén, 2023. március 3-án 
a mi iskolánk szervezhette meg a REZI országos német 
vers-és prózamondó verseny kistérségi előválogatóját. 
Négy településről (Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, 
Pomáz) hívtunk és vártunk versenyzőket az iskolánkba. 
A visegrádi tanulókkal együtt 45 fő indult 2 kategóriában: 
Hochdeutsch (irodalmi német) és Mundart (nyelvjárás) 
kategóriában, összesen 4- (Hochdeutsch), illetve 
2 korcsoportban (Mundart) mondták el a tanulók 
verseiket, prózáikat. A szavalóverseny megnyitója 14 
órakor kezdődött iskolánk művészeti termében, ahol 
intézményvezető asszony, Stefanich Klára köszöntötte 
az egybegyűlteket. Iskolánk zenetanárai és növendékeik 
előadásában hallhattuk a nemzetiségi sváb himnuszt és 
zenés műsorukat. Ezután, kolléganőm, Bene Éva mondta 
el a fontosabb tudnivalókat a versenyről, illetve a zsűri 
is bemutatásra került. Az ünnepélyes megnyitó után 
iskolánk 4 termében zajlott a megmérettetés, termenként 
3 fős zsűri értékelte a tanulók munkáját. A zsűritagok 
közül kiemelném Schmidt Annát, Gerstmayer Beát, 
Kékessy-Herendi Idát, akik zsűri elnökök voltak, valamint 
Szentivánszky Katalint, Bene Júliát, Zeller Mártont, 
Papaneczné Papp Évát, a Visegrádi Fellegvár óvoda 
vezetőjét, valamint Herrné Láng Noémit, az óvoda német 
nemzetiségi óvodapedagógusát. Zsűritagok érkeztek 
Budakalászról, illetve Dunabogdányból is. Nagyon szépen 
köszönjük ezúton is munkájukat! Míg a zsűri értékelt, 
addig a tanulók Visegráddal kapcsolatos színezőket 
színezhettek, német rejtvényeket oldhattak meg, illetve 
egy rövid fi lmet is megtekinthettek Visegrádról, valamint 
a büfében szüleikkel, pedagógusaikkal fogyaszthattak a 
fi nom szendvicsekből, süteményekből. A művészeti 
teremben került sor az ünnepélyes díjátadásra. Mindegyik 
tanuló kapott egy ajándékcsomagot (könyvjelzőt, tollat, 
illetve egy csokoládét) és emléklapot. A díjazottak pedig 
könyvjutalomban, oklevélben részesültek és egy REZI 
2023-as feliratú mézeskalácsszívet kaptak, amit Szabóné 
Mayer Katalin készített.

Lássuk a következő kategóriákat korcsoportonként:

Hochdeutsch I. kategória (1-2. osztály) 12 fő, ebből 2 fő 
visegrádi (Mogony Luca és Zeller Frigyes)

I. helyezett Sztaszkiv Amália Sophia (Dunabogdány)

II. helyezett Zeller Frigyes (Visegrád)

III. helyezett Falics Ariana Beatrice (Pomáz)

Hochdeutsch, II. kategória (3-4. osztály) 17 fő, ebből 3 
fő visegrádi (Bordás Márton, Németh Alíz és Tóth Lili 
Anna) és 1 fő a kisoroszi tagiskolánkból (Székelyhidi 
Luca Róza)

I. helyezett: Németh Alíz (Visegrád)

II. helyezett:Baluka Dóra (Budakalász)

III.helyezett Horváth Jakab (Pomáz)

Hochdeutsch III. kategóriája (5-6. osztály) 9 fő

I. helyezett Vágó Imre (Dunabogdány)

II. helyezett: Koncz-Liebe Ábel (Dunabogdány)

III. helyezett: Balla Ilona (Budakalász)

Hochdeutsch IV. kategóriája (7-8. osztály) 2 fő, ebből 1 fő 
visegrádi Visnyovszki Leila Alexa

I. helyezett Visnyovszki Leila Alexa (Visegrád)

II. helyezett Mellis Inez Alesszia (Pomáz)

Mundart kategóriában idén csak 5 fő indult és kivétel 
nélkül visegrádi tanulók.

Mundart I. kategória (1-2. osztály)

I. helyezett Landgráf Laura

II. helyezett Lischka Luca Tímea

Mundart II. kategória (3-4. osztály)

I. helyezett Marosi Blanka

II. helyezett Gerstmayer Ilona Anna

III. helyezett Ruda Helka

Gratulálunk a helyezetteknek! Nagy öröm és büszkeség 
számunkra, hogy a 10 visegrádi tanulónkból 8 fő 
továbbjutott és képviselhet minket 2023. április 14-én 
Pilisvörösváron a megyei versenyen. 

Köszönetet szeretnék mondani kolléganőm, Bene Éva 
nevében is iskolánk vezetőségének, kollégáinknak és 
iskolánk felsős tanulóinak is, akik segítettek nekünk 

REZI ORSZÁGOS NÉMET VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 
KISTÉRSÉGI ELŐVÁLOGATÓJA
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a verseny lebonyolításában. Köszönjük továbbá 
tanulóinknak, hogy vállalták a versenyen való szereplést és 
az ezzel járó munkát, illetve szüleiknek, családtagjaiknak, 
akik támogatták őket. A zsűritagoknak is köszönjük 
ismételten a munkájukat, mert nagyon nehéz feladatuk 
volt, sokszor fél ponton múlt 1-1 helyezés. 

Köszönjük szépen továbbá támogatóinknak az anyagi, 
tárgyi támogatásukat:

ÉMNÖSZ: Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetségének,

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,

Cseke Lászlónak, a PRO Visegrád Közhasznú Nonprofi t 
KFT vezetőjének,

Szűcs Sándornak, a Visegrádi Papírmerítő Műhely 
tulajdonosának és

Scheili Pálnak a támogatását.

Lángné Budai Zsuzsanna
Német nemzetiségi pedagógus
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
175. ÉVFORDULÓJÁN

 A Magyar Honvédség Szentendre Altiszti Akadémia 
Helyőrségi Zenekara

Az Áprily Lajos Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora

Müller Bernadett a 823. számú Mátyás Király 
Cserkészcsapat nevében mondta el ünnepi beszédét

Az emlékmű talapzatán koszorút helyezett el Eőry Dénes Visegrád polgármestere 
és Schüszterl Károly alpolgármester

(A fotókat készítette Visegrád Város Önkormányzata megbízásából Bánk Erik)

Megemlékezők Koszorúk a 48-as emlékműnél
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Kedves Olvasó!

Isten kegyelméből újra a húsvéti ünnepkör eseményeit 
gondolhatjuk végig. De vajon mennyire válik számunkra 
személyessé a Biblia üzenete? Ebben az ünnepi időszakban 
egy szemléltető történetet szeretnék megosztani Önökkel, 
amely segít megérteni mit tett Jézus Krisztus értünk!

A kalitka

„George Th omas lelkipásztor húsvét reggelén, amikor 
a zsúfolt templomban felment a szószékre, egy régi, 
rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a 
szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte 
és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A prédikáció így 
kezdődött:

»Amikor tegnap végigmentem az utcán, szembe jött velem 
egy gyermek, és a kezében lóbálta ezt a madárkalitkát. 
A kalitka alján három kis veréb lapult, reszketve a hidegtől 
és a félelemtől. Megállítottam a fi út és megkérdeztem:

– Na, mit viszel magaddal?

– Csak ezt a három szerencsétlen madarat – felelte.

– Aztán mit kezdesz velük? – kérdezősködtem.

– Hazaviszem őket, és szórakozom velük – felelte. – 
Kihúzom a tollaikat, hadd verdessenek kétségbeesetten, 
vagyis halálra rémítem őket. Élvezni fogom.

– De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz 
velük?

– Ó, van otthon két macskánk – mondta a fi ú –, azok 
szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:

– Fiam, mennyit kérsz a madarakért? – Nem kellenek 
magának ezek a vacak, szürke, mezei madarak. Még 
énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.

– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.

A fi ú végignézett rajtam, mintha megbolondultam 
volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a 
zsebemből a tíz dollárt, és odaadtam a gyereknek. A fi ú 
letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt.

Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli 
parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon 
engedtem a madarakat.«

Miután Th omas prédikátor elmondta a kalitka történetét, 
mindjárt egy másik történetbe kezdett:

»Egy nap Jézus és a Sátán között párbeszéd folyt. A Sátán 
büszkén dicsekedett:

– Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. 
Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek 
nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!

– Mi a terved velük? – kérdezte Jézus.

– Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket arra, hogy 
gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és 
kábítózzanak; hogy fegyvereket és bombákat találjanak 
fel, és öljék meg egymást. Nagyon fogom élvezni – 
mondta a Sátán.

– Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból!

– Megölöm őket! – felelte a Sátán.

– Mennyit kérsz ezekért a tönkretett emberekért? – 
érdeklődött tovább Jézus.

– Nem kellenek neked ezek az emberek! Nem jók 
semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. 
Leköpnek, megkínoznak és megölnek. Nem kellenek ők 
neked!

– Mennyit kérsz értük? – kérdezte újból Jézus.

A Sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal mondta:

– A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet 
kérem értük!

Jézus így szólt:

– Megegyeztünk! 

Azután kifi zette az árat...«

Ezzel George Th omas fogta a madárkalitkát, és a döbbent 
csendben lement a szószékről.”

(Forrás: Isten Igéjének tükrében, Református hit- és 
erkölcstan munkafüzet állami iskolák 8. osztályos tanulói 
számára)

Kedves Olvasó! Jézus mindent megtett nagypénteken 
a kereszten azért, hogy szabad lehess és helyre állítsa 
életedet! „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.”/Jn 3,16/ Az ÚR Jézus életét adta oda 
személyesen érted is, vállalt minden kínt, szenvedést, hogy 
kifi zesse bűneid árát és megmentsen. Engedelmességével 
legyőzte a Sátánt, „örök váltságot szerzett” /Zsid 9,12/ és 
megnyitotta az örök élet felé vezető utat. Feltámadásával 
megmutatta, hogy a halál erőit is képes legyőzni. 

„MERT ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT, HOGY EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA, HOGY AKI HISZ 
ŐBENNE, EL NE VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.”

/JÁNOS EVANGÉLIUMA 3,16/
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Adod-e cserébe te is hálából Neki bűnnel terhelt, 
reménytelen életed, hogy hit által mindaz, amit Jézus 
szerzett a tied legyen és valóban szabad lehess?

Imádkozzunk!

ÚR Jézus Krisztus hálát adunk neked mindazért, amit 
értünk tettél! Köszönjük, hogy eljöttél, hogy kiments 
bennünket a Sátán hatalmából! Köszönjük, hogy 
kifi zetted ennek az árát! Köszönjük, hogy egészen 
személyesen szól ma hozzánk az evangélium: miattunk, 
helyettünk és értünk szenvedtél a kereszten! Segíts, 
hogy ne csak a fülünkig jusson az Igéd üzenete, ne csak 
az eszünkkel fogjuk fel, amit abban kijelentesz, hanem 
egészen a szívünkig hatoljon és meghozza azt az élet 
változást, amit szeretnél bennünk munkálni és amit csak 
Te tudsz megadni! Segíts elcsendesedni, Reád fi gyelni, 
életünket egészen a Te kezedbe tenni és Reád bízni, 
hiszen nincs más, aki bennünket ennyire szeret!

Ámen!

Áldott Feltámadás Ünnepét kívánok minden kedves 
olvasónak!

Szeretettel: Pógyor Judit, református lelkipásztor

ÜNNEPI ALKALMAINK:

Virágvasárnap:

Vasárnap, 9:00 Templom Visegrád, 11:00 Imaterem 
Dunabogdány

Nagyheti evangelizáció:

2023.04.03-06. Hétfő-Csütörtök, 18:00 Imaterem, 
Dunabogdány Hunyadi u. 1.

Nagypénteki úrvacsorás Istentiszteletek:

Péntek, 11:00 Imaterem Dunabogdány, 18:00 Templom 
Visegrád

Húsvéti úrvacsorás Istentiszteletek:

Vasárnap, 9:00 Templom Visegrád, 11:00 Templom 
Dunabogdány

Hétfő, 9:00 Templom Visegrád, 11:00 Templom 
Dunabogdány

Fotó: Regélő

" Hunyó szemembe vésd keresztedet,
Ködöt foszlatva láttasd szent eged.
Föld árnya fut, menny fénye megjelen:
Halálban is Te légy, Uram, velem"
/1948-as Református Énekeskönyv 511.,5. vsz.
Fordítás: Áprily Lajos/
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A korabeli újságok tudósításai, valamint a községi 
jegyzőkönyv ide vonatkozó részlete alapján 

jól ismerjük I. Ferenc József (uralk. 1848–1916) 
1888 szeptemberében Visegrádon töltött napjainak 
menetrendjét. Az interneten és a nyomtatott sajtóban 
is több cikk jelent meg ezzel a témával kapcsolatban 
(pl. Visegrádi Hírek 2018. évi különszáma, Szőke 
Mátyás: Emléktábláink), amelyek bemutatták a király 
érkezésének körülményeit, a fogadóbizottság tagjait, az 
elhangzott beszédeket és az egykori főerdész házát, ahol 
az uralkodót elszállásolták. Ezekből jól látható, hogy a 
település életében kiemelkedő esemény volt a magyar 
király látogatása, hiszen a középkori királyi város a 19. 
század végén már csak község titulussal rendelkezett 
és évszázadok óta nem adott otthont az uralkodóknak. 
Ugyanakkor arra eddig nem derült fény, hogy maga 
Ferenc József milyennek látta Visegrádot? 

2021-ben magyarul is megjelent a király feleségéhez, 
Erzsébet királynéhoz (Sisihez) írt leveleit tartalmazó 
könyv, amely sok érdekességet rejteget. A közölt levelek 
magán természetűek, az egyik legközelebbi családtagnak 
és nem a nagyközönségnek szánták őket, éppen ezért saját 
véleményt és pillanatnyi benyomást tükröznek, nyíltan, 
őszintén. Ennél fogva sokkal életszerűbb, közvetlenebb 
képet festenek az uralkodó mindennapjairól, mint a 
„külsős” híradások. Az egyik legizgalmasabb a 96. levél:

„Gödöllő, 1888. szeptember 22, délelőtt 10 órakor

Édes szeretett lelkem,

bocsásd meg, hogy tegnap nem írtam; Visegrádon kevés 
időm volt, mert reggel és este elég hosszan elhúzódó 
cserkelésen voltam, a fennmaradó órákban pedig 
dolgoznom kellett. […] 

Reggel 8 órakor jöttünk vissza Lipóttal Visegrádról, 
ahol két teljes napot töltöttünk, ilyenformán négyszer 
cserkeltünk. Ez aztán neked való vidék lenne! Káprázatos 
erdők, szűk völgyek patakokkal, a hegyekről csodás kilátás 
a Dunára és a beláthatatlan erdőkkel borított hegyekre, 
emellett sok-sok nagyon jó cserkészösvény; azonban 
az áthatolhatatlan sűrűk mellett kevés a tisztás, ezért 
kimondottan nehéz a cserkészés, amit tovább nehezít a 
jelenlegi száraz talaj, valamint a sok lehullott gally, az avar 
és a sok kő. Ha csendben akar haladni az ember, jóformán 
le sem léphet az ösvényről, s ha végre sikerült lőtávolságra 
megközelíteni egy bőgő szarvasbikát, akkor az égvilágon 
semmit sem lát a bozót miatt, s dolgavégezetlenül muszáj 
odébb húzódnia. E két nap alatt nagy örömömre alaposan 

kijárkáltam magam, és hegyre is másztam eleget. Zergebőr 
rövidnadrágban voltam, így aztán csupasz térdeimet 
kissé összeszurkálták a tövisek. Igen jó szállásunk volt a 
visegrádi erdészházban, ahol felirat örökíti meg, hogy te is 
jártál ott. 1 órakor reggeliztem, 8 órakor ebédeltem Lipót 
társaságában.

Szerdán este 6 óra előtt érkeztünk meg Nagymarosra, 
kompon átkeltünk a Dunán Visegrádra, ahol muszáj 
volt meghallgatnom a szolgabíró és a lelkész üdvözlő 

beszédét. Ezt az időt Lipót arra használta fel, hogy az oda 
gyülekezett, többé vagy kevésbé csinos nyaraló hölgyeket 
mustrálgassa. Ezek után következett a diner és az alvás.

Csütörtökön hajnalban csupán egyetlen lövést adtam le 
s elhibáztam egy szarvasbikát, ami az adott körülmények 
között megbocsátható; Lipót három bikára lőtt rá, egy 
tizenkettest elejtett, két igen erős bikát megsebzett, az 
egyik, egy kapitális tizenhatos meglett, míg a másik 
utánkeresésére még nem jutott idő, de azt nyilván nem 
fogják megtalálni. 

A RÉGI VISEGRÁD EGY KIRÁLY SZEMÉVEL

Ferenc József vadászöltözetben. (HU MNL OL P02401aNo0776r)
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Azóta aztán nem is lőtt többet. Csütörtökön délután én 
sem jutottam lövéshez, tegnap hajnalban megsebeztem 
egy bikát, tegnap este pedig olyan szerencsém volt, hogy 
közvetlenül a besötétedés előtti pillanatban sikerült 
elejtenem egy hihetetlenül erős tizenkettest. Sose láttam 
még ilyen kolosszális szarvasbikát – nagyon elégedett 
voltam. Általában véve roppant erős a vadállomány, sok 
a szarvasbika, s kitűnően bőgnek, olyan hangon, amely 
egészen másként erős és mennydörgő hangzású, mint a 
hegyi bikáké, s eltér még a gödöllői szarvasok hangjától 
is. Lipót sehogy sem tudott felhagyni a lelkesedéssel. Rajta 
kívül nem is teszi be a lábát senki ebbe a szarvasbika-
eldorádóba, főleg Nando nem, aki ezekben a napokban 
Mácsán volt.

[…] lassanként felkészülök a német császár érkezésére, 
amiben csupán az lesz az egyedüli örömöm, hogy ilyen 
hosszú idő elteltével végre viszontláthatlak.

Most Isten veled, szivem magzatja. Forrón szeretve ölellek 
téged és Valériát is, a te

Kicsid”

A 96. számú levélben Ferenc József az 1888. szeptember 
19 és szeptember 22 délelőttje között történtekről 
számolt be feleségének: így a szeptember 19-i esti 
érkezésről, a 20–21-i visegrádi vadászatról, illetve a 
kora reggeli visszaútról. Nem említette – a helyiek 
szempontjából különleges – díszkivilágítást és éppen 
csak felsorolta a kötelező, hivatalos eseményeket – így 
pl. az üdvözlőbeszédeket, étkezéseket. Ugyanakkor 
hosszas leírás szól a környezetről, a vadállományról 
és elsősorban a vadászatról, ami miatt a császár 
meglátogatta az uradalmat. Ez annak köszönhető, 

hogy Ferenc József ekkor vadászott itt először és ez 
lehetőséget adott neki a Gödöllőhöz közeli, szarvaslesre 
kiváló terület megismerésére. A jelek szerint megnyerte 
a tetszését, hiszen lelkesen ecsetelte a vadregényes tájak 
iránt rajongó Erzsébetnek a természeti szépségeket. 
Kedvesen megjegyezte, hogy az erdészházban emléket 
állítottak a királyné néhány évvel korábbi látogatásának. 
Azt is fontosnak tartotta megörökíteni, hogy vejét (Lipót 
bajor királyi herceg) a beszédek helyett inkább a hölgyek 
érdekelték és zárásként – egyúttal a vadászterület 
dicséreteként – a család hírhedt vadászait óhajtja kizárni 
az itteni szórakozásból. Míg a Gödöllő környéki vagy 
pl. a béllyei (ma: Bilje, Horvátország) vadászatok nagy 
társasági eseménynek számítottak, addig Visegrádra 
mindig csak egy kísérővel érkezett a király. Vején kívül 
csak akkor kapott meghívást valaki, ha Ferenc József 
nem tudott részt venni a tervezett eseményen. A levélben 
említett Nando (IV. Ferdinánd toszkánai nagyherceg) 
végül egy ilyen esetben kapott lehetőséget a visegrádi 
vadászatra. A későbbi években a király többször is 
megfordult a szeptemberi szarvasbőgés időszakában 
Visegrádon, de már csak a tényt közölte Erzsébettel, 
így pl. 1894-ben, amikor szeptember 22–23-át szánta a 
visegrádi vadászatra, újfent Lipót társaságában.

 (A levél forrása: Ferenc József levelei Sisihez 1859–1894 
I. kötet, fordította: Nyizsnyánszki Ferenc, Erdélyi Szalon 
Kiadó, 2021. Megtalálható a Mátyás Király Művelődési 
Ház Könyvtárában!)

Boruzs Katalin
régész

MNM Mátyás Király Múzeuma
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Tavaly áprilisban nagyszerű hír jutott a fülembe, 
melyről később több helyen is olvashattam, Eőry Dénes 
polgármester úr kezdeményezésének és dr. Vitályos 
Eszter országgyűlési képviselő asszony hathatós 
közreműködésének köszönhetően az evezősök számára 
megnyílt az alsó és felső öböl, mellyel a helyi vízisportokat 
kedvelők régi vágya teljesült 

1987. augusztus 1-én a Bős-Nagymarosi 
Vízlépcsőrendszer építkezése miatt egyik napról 
a másikra megszűnt a pezsgő vízi élet a visegrádi 
partszakaszon. Ezt követően, több mint 30 évig igazából 
nem volt lehetőség arra, hogy bárki egy egyszerű kenuval 
vízre szálljon. Ezen probléma orvosolására az elmúlt 
években történt előrelépés, de talán az igazi eredmény 
az öblök megnyitása volt. Ugyanis ez a védett vízfelület 
tökéletes lehetőséget biztosít a gyermekek biztonságos 
oktatásához. A sportcentrumban található csónakház 
is megfelelő távolságban van vízparttól, már csak 
egy a vízre szállást megkönnyítő „kikötőpontra” volt 
szükség. A ponton a meredek parton mindenki számára 
lehetővé teszi a kényelmes vízre szállást. Ezzel igazából 
minden feltétel adott lett, hogy újraéledjen a víziélet 
településünkön.

Az úszómű megvásárlásához Eőry Dénes polgármester 
úr levélben támogatta az alapítvány elképzelését, 
támogatók felkeresését. A Visegrádhoz kötődő turisztikai 
vállalkozók, gazdasági szereplők és magánszemélyek 
örömmel álltak a kezdeményezés mellé és biztosították a 
szükséges forrást.

Köszönettel tartozunk a nagylelkű támogatásokért:

Th ermál Hotel, Sirály Étterem és Hotel Visegrád, 
Partner Cable Zrt., Royal Club Hotel, Silvanus Hotel, 
Patak Park Hotel, Örökerdő Alapítvány, Hotel Honti

A hiányzó összeget Eőry Dénes polgármester úr és 
Bártfai István a sportcentrum üzemeltetője ajánlotta fel 
jutalmából és tiszteletdíjából, mellyel a teljes összeget 
rendezni tudtuk a kivitelező felé. 

A projekt megvalósításához szükséges összeg 
összeggyűjtését követően, tavaly nyár végén megrendeltük 
a pontont, mely végül idén február utolsó napján érkezett 
meg, gyönyörű tavaszias időben lelkes csapatunk vízre is 
helyezte és beüzemelésre került.

A ponton nagyszerű tervezés és kivitelezés eredménye, 
mely Fa Nándor nevét dicséri. Vaszary Zoltán úr szavaival 
élve „ez méltó Visegrádhoz”, mellyel én is egyetértek.

A telepítésről videó is készült, mely az alábbi linken 
érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=wJvfdZc8rbY

Gyurián Zoltán
Visegrád Sportjáért Alapítvány

kuratórium elnöke

EGY NAGY EVEZŐCSAPÁS ELŐRE

Fotók: Regélő
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A tavalyi év során ismeretterjesztő táblák jelentek 
meg a Tündérkertben. Aki még esetleg nem látta 

volna ezeket a rendkívül érdekes táblákat, szám szerint 
négyet, annak adunk most egy kis leírást ezekről: 

A táblákat az Örökerdő Alapítványnak köszönhetjük, 
aki az Agrárminisztérium és Visegrád Város 
Önkormányzatának támogatásával készítette és telepítette 
őket a Tündérkertben, hogy ott sétálva ne csak a tájban 
gyönyörködhessünk, hanem játékos módon érdekes 
információkat is gyűjthessünk erdészeti és vadászati 
témákban, úgymint például Magyarországra jellemző 
vadállomány élőhelyeiről. 

A táblák önmagukban is érdekes és hasznos 
információkat tartalmaznak, együttesen pedig egy 
erdőismereti tanulmányt nyújtanak. Mindjárt az első 
tábla a hazai erdőtípusokat mutatja be a vadászható 
erdei állatfajokkal, valamint kitekintést ad az ország 
erdősültségére. A második interaktív tábla fő témája 
az erdei ökoszisztéma, az erdő védelmi, gazdasági és 
közjóléti funkcióinak bemutatásával. Tovább sétálva a 
harmadik táblán az örökerdő-gazdálkodásba kapunk 
betekintést, érdekes összehasonlítással a természetes 

erdők és az ültetvényerdők között. Végül, a negyedik 
táblán eljutunk az emberhez az erdőben, az erdészhez, 
megismerve ezen méltán régi és hagyományokkal teli 
szakma szépségeit, sokrétűségét. 

Természetesen az Alapítvány nagy súlyt fektetett arra, 
hogy a táblák megfeleljenek a mai kor elvárásainak, ne 
pusztán leírásokat kapjunk, hanem a témákhoz kapcsolódó 
színes illusztrációt is, mindezt olyan kivitelezésben, mely 
kiállja az időjárási megpróbáltatásokat is. 

Mindez hogyan kapcsolódik a kenuzáshoz? Az 
Alapítvány jóvoltából közel 30 fő részvételével kenuzáson 
vehettek részt az érdeklődők a Visegrádi-öbölben tavaly 
májusban, ahol – különösen a gyerekek örömére – 
hódvárakat is sikerült lencsevégre kapni. Az Alapítvány 
célja – amellett, hogy a résztvevők élvezzék a vízi sportot 
– a kenuzási alapismeretek elsajátítása is volt, ennek 
keretében bemutatták a kenuzás legfontosabb szabályait, 
sőt, a résztvevők egy erdei témájú társasjátékkal is 
gazdagodhattak az evezés végén. 

Az Örökerdő Alapítvány – mely közhasznú 
alapítványként működik – 2014 óta tevékenykedik, 2018 
óta pedig Visegrádi székhellyel, helyi civil szervezetként. 
Reméljük az idei évben is sikerül az érdeklődők számára 
hasznos és érdekes programmal szolgálnunk. 

Kép és szöveg: 
Kálmán Miklós

Örökerdő Alapítvány
http://www.orokerdo-alapitvany.hu/

ISMERETTERJESZTŐ TÁBLÁK ÉS KENUZÁS, MI A KAPCSOLAT?
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2023.03.06-a, hétfő izgalmas nap volt iskolánk néhány 
tanulója számára. Kora reggeli indulást követően a 
Mátraszentistváni Sípark felé vettük az irányt. Idén 
is a Sípark biztosította a helyszínt az Országos Alpesi 
Sí Diákolimpiának. Az idei évben – a Kisoroszi 
tagintézménnyel kiegészülve – összesen 10 gyermek vett 
részt a megmérettetésen.

Az idei pályatűzés egy kicsit nehezebbre sikeredett 
részben a hóhiány, részben pedig a pálya jellegéből 
fakadóan, illetve az itt-ott felbukkanó jégfoltok sem 
könnyítették meg a gyerekek a dolgát. A tavalyi évben 
látottak alapján a felkészülés már szeptember végén 
elkezdődött a Nagyvillám Sípálya műanyag borítású 
tanpályáján. Sajnos az enyhe időjárás miatt összesen 3 
alkalommal tudtunk havon gyakorolni.

A versenyen ennek ellenére a gyerekek jól szerepeltek 
és mindannyian a középmezőnyben végeztek, közülük 
időeredményük alapján kiemelkednek Kálmán Panka 
(4.osztály) és Koncz Mátyás (3. osztály) tanulók. A nehéz 
körülmények ellenére majdnem mindenki célba ért a 
mienk közül, ami ilyen erős mezőnyben a legfontosabb 

volt. A verseny után még annyi energia maradt, hogy 
zárásig síeltünk, kihasználtuk a lehetőséget, ha már ott 
vagyunk.

Külön szeretném megköszönni a szülőknek, hogy 
eljuttatták a versenyzőket a helyszínre, valamint id. 
Schüszterl Károly alpolgármester úrnak az anyagi 
támogatást, melyet a síbérletre és a nevezési díjra 
költöttünk. A remek nap után a gyerekek boldogan 
kérdezték: „Ugye jövőre is jövünk?”, így azt gondolom 
ebből hagyományt teremtünk és minden évben 
ellátogatunk erre a remek eseményre.

Részletes eredménylista: 

https://siverseny.hu/eredmenyek

Gyurián Zoltán
testnevelő

SÍ VERSENYEN JÁRTUNK

Gyermekek voltunk, ifj úvá serdültünk ezekben 
az években. Nem célom a kedves olvasót 

nosztalgikus  kirándulásra vinni az 1960-1980-as évekbe 
és azt bizonygatni: „bezzeg akkor minden milyen szép 
volt”. Mindenki tudja, aki akkoriban élt milyen volt az 
élet Pannóniában. Nem teszek összehasonlítást sem, 
mert elvi lehetetlenség az egyszeri és megismételhetetlen 
bárminemű összehasonlítása: „panta rhei”, azok az 
idők lemerültek a maiakban meg megmerülünk és még 
keveset értünk. Ahány ember, annyi vélemény arról, 
ami történt akkoriban, ahogyan éltünk azokban az 
időkben. Ez már mindig így lesz, az objektivitás nem 

igazán erősségünk, vagy meg kell erőltetni magunkat, 
hogy azok maradjunk. Ha a számokat hívjuk segítségül 
és a hideg tényeket elemezzük, eltűnik a tudományos 
bonckés alatt az emberi élet, mind ami érték. Mindig 
lenyűgöznek a nagy történelmi eszmefuttatások, ahogyan 
tudományosan összképet adnak a világot megrázó elmúlt 
és mai eseményekről, a nagy globális folyamatokról, 
talán érteni véljük a meghúzódó szabályokat a káosz 
mögött, hiszünk abban, hogy van fejlődés, van iránya 
mindennek, de hol marad az emberek hangyaszorgalmú 
aggodalma és a viharban is gyökeret ereszteni képes 
hite. Vajon van -e fejlődés az emberiességben, vagy csak 

EMLÉKEIM, GYERMEK- ÉS IFJÚI ÉVEK VISEGRÁD-GIZELLATELEPEN
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a technikai fejlődés vakít minket el, hiszünk abban, 
hogy az elmúlt évszázadokban tanult valamit a „homo 
sapiens”? Ha bekapcsoljuk a rádiót, ennek nem halljuk 
meg a visszaigazolását, aggodalomra van ok bőven. 
Mégis hiszünk abban, hogy van ami örökkévaló, ami 
egy „archimédeszi” szilárd pont az életünkben, tudjuk 
és érezzük, létezik egy „terra immobilis”, szilárd pont. 
Hosszú gondolkodással azonosítottam ezt a földet, de 
eltelt immáron 66 év az életemből. Tamási Áron írta 
Erdélyért dobogó szívvel a feledhetetlen mondatait 
a hovatartozásról, arról, hogy az emberi élet legfőbb 
értelme valahol a világban „otthon” lenni. Az „otthon” 
az a misztikus „terra immobilis” ahová az embert egy 
titkos vonzóerő mindig visszaviszi, amiért csillapíthatlan 
a honvágya még annyi év után is. Aki nem ízlelte meg 
a honból való akár önkéntes vagy igazi „száműzetést” 
az nem érti pontosan mire gondolok. Mikes Kelemen 
szenvedései a tanú rá, mikor Rodostóból az akkori 
magyar határra érvén meglátta a magyar földet, ahová 
soha nem térhetett vissza. Olvassa el mindenki. Aki 
érzi Radnóti Miklós soraiból kicsendülő hazaszeretet, 
csodálja és megsiratja őt. A magyar sorsközösség eleven 
és él ma is. Ez elevenen él akkor is, ha ezt sokan tagadják, 
vakok, akik ezt nem látják meg, mert a hétköznapok 
szürkére festik az eget. Nem veszik észre, hogy néha 
áttör a nap ereje a felhőkön, és azt sem ismerik fel, hogy 
a felhők felett mindig süt a nap. A magyarok története 
a mi történetünk, azonosulunk vele és letéteményesei 
vagyunk annak, hogy ez a történet sikeresen folytatódjon. 
Aki hazájának tudja ezt a földet, mindegy ki az és honnan 
jön, pontosan tudja mit ért ezen. Hozzánk tartozik, mi 
befogadó nép vagyunk. A hazaszeretet köt össze minket. 

A mi családunk 1960 -ban költöztünk Visegrád 
-Gizellatelepre, emlékszem ahogyan átgördült a teherautó 
velünk a visegrádi városkapun. Akkoriban egyszerű 
volt az élet, a második világháború utáni kommunista 
diktatúra még a golyó tépte falakat sem vakolta be. De 
megszülettünk és megadatott az élet nekünk, a nagy 
ajándék, a nagy kaland. Aki jól emlékszik gyermekkorára, 
emlékszik arra, hogy hogyan vett fel egyre élesebb alakot 
a világ körülöttünk, hogyan eszméltünk a létre. Akik 
lettünk, ebből a születésünkkor még gyúratlan anyagból 
köszönhető nem kis részben annak a miliőnek, amiben 
felnőttünk. Mondják hozzáértő pszichológusok, nem 
lehet „nevelni” szentenciákkal, de példamutatással 
csodákat lehet elérni még egy vásott kölyöknél is. Sokan 
voltunk, csapatba verődve jártuk a határt, néha nem kis 
bosszúságára a felnőtt társadalomnak. Sokan közülük 
nem érték be megfegyelmezésünkkel, hanem összegyűjtve 
minket „civilizálták” a bennünk szunnyadó vadembert. A 
sportélet nagy szervezője, Horváth Zoltán bácsi tanított 

minket a sport és a mozgás szeretetére, teniszre és asztali 
teniszre. Kitartásra és fegyelemre. Sokszor fájt a testünk 
és a lelkünk mert az általa bemutatott tökéletességet 
lehetetlennek látszott elérni. Gyakorolni kellett, még 
nem ment tökéletesen. Mindig volt cél, az elérhető 
volt, ha keményen dolgoztunk. Volt ideje ránk, tanított 
minket. Az életre tanított, valószínű tudta miért teszi. 
Áldott legyen az emléke, sokat köszönhetek neki, derűs 
lénye sokakat segített át a nehezebb napokon. Korán 
járni kezdtem a Szanatóriumban lévő könyvtárba. Az 
első könyvet, ami a távoli világba repített, a „Jelki András 
kalandjai” -t Maár Lacó adta a kezembe, egy idősebb 
srác, aki kapus volt a gizellai csapatban. Nagy gombfoci 
meccsekre is emlékszem, az első gombfoci csapatomra 
ugyan nem emlékszem, de arra igen, hogy focista akartam 
lenni- többek között. Rengeteget fociztunk, úsztunk és 
nyakunkba vettük a Pilist. Aztán megismerkedtem Sanyi 
bá’-val aki a gizella-majori kocsis volt, döbbentem néztem 
mikor láncot tekert a kerékre a lejtmenetben, hogy a lovak 
bírják és közben a bőröm alá ment a mechanika ahogyan 
láttam a szikrákat amit vetett a kerékvasalat és égette 
a kezem a vas. Mindenféle harci eszközöket -kardot, 
karikást fabrikáltunk és heves, „igazi” küzdelemben 
vertük egymást derekasan, mint kuruc és labanc. Az 
asztalos műhelyben Oláh Pista bácsi állandó vendégeként 
korán megtanultam az enyvkeverés művészetét és azt, 
keverni kell akkor is, ha csavarja az orromat. A műhely 
vezetője, Jákfalvi Laci bácsi mesélt az orosz fogságól, 
kiváló szakember volt. A fi ával, Lászlóval együtt voltunk 
a seregben és végeztük el az egyetemet. Roznik Sándor 
bácsi sok munkája mellett, szakított időt egy szánkójavító 
manufaktúrát fenntartani. Kézügyességét csodáltam. 
Állandóan harcoltunk, én mindig Buga Jakab szerettem 
volna lenni, labanc érthetően sose. Azóta tudom, a kuruc-
labanc tragédia nem volt olyan egyszerű, mint ahogyan 
azt a Tenkes kapitánya című fi lmből gondolni lehetett. 
Szép, gondozott környezetben éltünk Gizellán. Egy 
tündérkert volt, az őszirózsákra és a gondozott utakra 
ma is emlékszem. Köszönhettük mindezt Dr. Váradi 
Kálmánnak (felesége Gabi néni folyékonyan beszélt 
latinul és görögül) aki gondoskodott a szanatóriumról, 
annak környezetéről. Szigorú ember volt, még akkor 
nem tudtam micsoda érték volt az amire ő vigyázott. Élen 
járt a sportban, kiváló teniszjátékos volt, Ernő (Buksi) 
fi ával játszott meccseit nézni ma is nagy élmény lenne, 
sokat tanultam belőle. A teniszpályát használhattuk, ha 
dolgoztunk a fenntartásán. Kiváló nevelő munka volt. 
Valamit valamiért cserébe. Ez volt a szabály a gizella-
majori lovardában is amit Gencsi Tibor vezetett. Felnőtt 
koromban tudtam meg egy rádióriport kapcsán milyen 
hős katona volt. Éltek haltak érte a honvédéi, kihozták 
egy ellenségtől körülvett házból, az életüket adták érte. 
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Többször gyógyított meg minket Kukor Imre doktor 
úr. Az ifj ú Kukor Imre a barátom volt, most ment 
el közülünk, Isten nyugosztalja. Nővére (Locsi) az 
osztálytársam volt, ma is kitüntet barátságával. Büszke 
vagyok arra, hogy a barátja lehettem. Sajnos távolra 
szakadtam és ritkán találkoztunk. Sokszor gyógyított 
ki az édesapja és Bíró Károly doktor úr minket, a 
gyermekbajunkból. Példaképeim voltak ők mindig, mert 
tudtam, hogy folyamatosan tanulnak, és lenyűgözött 
a tudásuk, emberségük és ami fontos, a tekintélyük. 
Dr. Csakarov Penko aki Bulgáriából származott, soha 
nem fért kétség, hogy ő magyar. Akkoriban nem 
ismertük a migráns fogalmát. Követtük, amit Mohamed 
próféta mondott: „Arab az, aki tud arabul.” Lelkesen 
focizott velünk, most is él a szívemben, sportember 
volta példaértékű. Tőle tanultuk, hogyan ne legyünk 
betegek. Mikor a foci hevében ütköztünk, azt hittem, a 
gyorsvonatot sikerült kereszteznem, aztán meghallottam 
aggódó hangját mikor felrázott. Nagy lélek volt. 
Imádtam a szanatórium nővéreit, mert anyai szertettel 
gondoskodtak rólunk, Schalk Irénre, Lipcsei Lajosnéra 
(Mangili), Tóth Juliannára ma is jól emlékszem, Isten 
áldja őket a sok jóért. A „szani” konyháján sürögtek 
forogtak minden nap nagyüzem volt, édesanyám 
(Piroska) ott dolgozott. Bejáratos voltam. Cukrász ugyan 
soha nem akartam lenni, de micsoda sütiket láttam 
a Beliczai bá’ műhelyében. Horváth Zoltán bácsi, aki 
élelmezésvezető volt megkérdezte mikor és mit szeretnék 
enni, sohasem tudtam meg, hogy támaszkodott-e az én 
kívánságaimra. Amikor értelmünk már ébredezett, a 
könyvtáros Pató Klári néni védőszárnyai alatt a visegrádi 
iskolában tanultakat kiegészíthettük a könyvtár akkor 
még titokzatos könyveit lapozva. Sohasem engedett 
el egy kis beszélgetés nélkül, mindig tudta kiben mi 
szunnyad. Volt színjátszó élet, azt ő szervezte, és szinte 
mindenki vállalt szerepet. Emlékszem, mindig volt ideje 
ránk, és arra, hogy nap mint nap könyvekkel a hónom 
alatt hagytam ott a könyvtárat. Könyvkukac lettem, és 
valósággal habzsoltam az olvasnivalót. Az a tudásvágy, 
ami az ő inspirációjára az énem lett, sokszor kisegített. 
Neki köszönhetem, hogy akarunk tudni, táplálékunk lett 
megismerni a világot. Észre sem vettük, kincset kaptunk 
tőle. Aki a könyvtárba igyekezett, bement a laborba. 
Ott dolgozott Nagy Albertné (Julcsi néni) a későbbi 
anyósom, Szabados Erzsébet és Paulusz Irén. Micsoda 
élénk beszélgetések voltak, igyekeztem imponálni. 
Hamarabb tudták, hogy felvettek a Nehézipari Műszaki 
Egyetem-re mint én, mert nem bírták kivárni és a postán 
felbontották a borítékot. Onnan tudtam, hogy felvettek, 
hogy repültek a boldogságtól. Én is, igaz szorongtam, 
hogy megfelelek -e. Szerettem sok családhoz járni, mert 
jó emberek voltak. Az első utam az Ungvári családhoz 

vezetett, akikre szeretettel emlékszem. Vasas Annus néni 
jóízű lekvárt készített, Dreiszlerék mindig édes tököt 
sütöttek. Viola Feri a kollégám lett. Pöhl Lujza néni 
csodálatba ejtett minket hosszú dunai úszásaival. Varga 
Ervinnel sok halat fogtunk. Varga Zsuzsával és a Gajda 
lányokkal sétahajóztunk nyaranta. Mindig hiányzott a 
Duna és a hegyek, ha ritkán láttam. Az erdőben távoli 
helyekre vetődtünk el, ma is szeretem az erdőt. Mindenki, 
akiben működött a „gondoskodás”, tettvett, az élet élni 
akart. Az ismeretlen katona emlékművéhez jól illene egy 
„ismeretlen, élni vágyó ember” emlékmű. A hétköznapi 
hősök. Az emberek szorgalmasan építettek-ragasztottak, 
gyermekek látták meg a napvilágot és szüleik álmodtak 
nekik jövőt. Nem tudták mit hoz a holnap, ez akkor sem 
volt másképpen. Az emberek tettek azért, hogy legyen 
holnap. Láttam a sokasodó tyúkudvarokat, csodáltam 
Szűcs János és a felsége Zsuzsa néni szorgalmát az 
erdő szegleteiben felállított ólakban röfögő malacokat, 
akikhez Fábián bácsi járt ki, esőben szélben, hogy a 
környék legjobb böllérje Schmutz Pista bácsi kolbászt, 
hurkát és más fi nomságokat készítsen belőle. Nagy pecás 
volt az öreg. Az ő fi ai Zoli és István is sokat pecáztak és a 
barátaim lettek. Aztán később, aki nem sajnálta a hétvégét 
ragasztott a házhoz egyet a gyereknek, épített egy kis házat 
valahol a közelben. Tégláról téglára ragasztották össze. 
Lett háztáji, ahol volt egy kis föld szabadon, nem mentek 
mindenért az ABC-be. Autója kevés embernek volt. Az 
emberek munka előtt és után futottak etetni az állatokat, 
művelni a konyhakerteket mikor eljött a tavasz, és sokszor 
leszállt már az öreg este, mikor hazatértek a földről. A 
példa ragadós, minden szorgalmas emberben ott él a 
példájuk. Mi korán mentünk az erdőre és lehúztuk a fát, 
amit a gyerekkéz bírt. Télire vágtuk, gyűjtöttük a tüzelőt. 
Megtanultuk az öngondoskodás törvényét, amikor a 
La Fontaine-től származó mesét olvastuk a tücsökről 
és a hangyáról, már mindent tudtunk. Semmiből lesz 
a semmi, a tettekből fakad az élet. És tenni, mindig 
lehet és kell is, mert ha a baj csőstül jön, ez az egyetlen 
mentőkötél. A tevékeny ember feláll és újra nekikezd, 
mert ezt diktálja a törvény. Ez a példa örök, kell-e 
kérdezni, hogy van -e ennek értelme? A dekadencia nem 
az élet barátja, a restség még senkin sem segített. Voltak 
olyanok is, mint ahogyan ma is vannak, akik nem bírják 
az élet csapásait. Akkoriban nem volt igazi perspektíva 
az értelmes szabad gondolkodású embernek. Be kellett 
fogni a száját mindenkinek, igazodni a „main stream” 
-hez ahogyan ma mondják. De volt mit tenni, mert az 
önművelés és a gyermekek nevelése egy soha meg nem 
szűnő feladat. Akkoriban a műveltség megszerzése, az 
olvasottság jó értelmemben felfogott divat volt, ha nem 
járt anyagi előnnyel akkor is.



25

Miért írtam ezeket a sorokat? Mint mondottam, a 
nosztalgia egy időskori kábítószer, nem élek vele. Nem 
minden volt papsajt. De gondolkodni azon, hogyan éltünk 
és hogyan kellene élnünk, soha nem felesleges. Később, 
Ausztriában, néhány osztrák kollegámmal különösen 
jó viszonyt ápoltam. A nagy munkaterhelés mellett is 
szakítottunk időt mélyenszántó beszélgetésekre. Volt 
egy kérdése Walternek ami máig nem hagy nyugodni: 
van -e értelme a mi létünknek? A kérdés drámai, mert 
nem mondhatjuk magunknak, még kevésbé 8 milliárd 
embernek, hogy ez a világ zsákutca. A munkávalagyon 
gyötört ember, aki aggódik a családjáért és kétségekkel 
van tele, hogy jó úton jár -e, mondja ezt. Fél, mert 
egyedül érzi magát és nem leli az igaz utat. Hankiss 
Elemér fi lozófus az „Emberi kaland” -című művében, 
egy hozzám igen közel álló megvilágításba helyezte az 
„ember örök dilemmáját”, az lét meghatározását és az 
exisztenciális félelmet. A félelmet, ami mindannyiunkat 
nyomaszt, akkor is, ha nem veszünk róla tudomást. Ez 
sokkal több annál, hogy „lesz-e mit enni holnap?”. Ha van 
igazán fenyegető, az az ember a „homo sapiens” magánya. 

Ennek ellenére, itt vagyunk közel 8 milliárdan, és mint 
látjuk az ember inkább egymástól fél, mint a kozmosztól. 
Pedig a földgolyót senki sem tudja tartósan elhagyni. 
Egy másik kollégám Gerhard az orosz- ukrán háború 
kapcsán értetlenségét fejezte ki, hogy „ilyen történik a 21. 
században!?”. Sajnos azt kellett mondanom neki, hogy az 
emberi lény természete semmit sem változott az idők 
folyamán, hiába ül be mindenki az iskolapadba. 

Hogyan lehetne az emberi természetet javítani, 
hogyan tudjuk segíteni a felnövekedőket? A végső 
választ ugyan nem tudom, de gondolom, hogy a földi 
paradicsomhoz vezető utat akkor találnánk meg nagyobb 
valószínűséggel, ha egyre több lesz, aki úgy gondoskodik 
a gyermekekről, olyan példát ad nekik, mint ahogyan ez 
a maroknyi ember Gizellatelepen. Mi, akkoriban, nem 
tudtunk a gondjaikról, a hibáik sem tűntek fel. Jó volt 
gizellai gyermeknek lenni. Áldott legyen az Ő emlékük, 
mindenkié akiket itt név szerint nem említettem.

Omaszta István,
Visegrád 2023.03.01.

Fotó: Fortepan (Nagy Zoltán)
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ÁPRILISI PROGRAMOK
 

Szeretettel hívunk mindenkit 
 

a visegrádi könyvtárba 
2023. április 11-én, kedden 18 órára  

 

a Magyar Költészet Napja alkalmából 
 

SZARVASOK AZ ÉGEN 
 

 
 

 
Balázs László Gábor és Gáspár Sándor, 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2023. április 13-án csütörtökön 18 órára  
 

 

Kovály Erzsébet 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

2023. április 15-én, szombaton 19 órára  
a plébániatemplomba a 

 

DUNAKANYAR VONÓSNÉGYES 
Húsvéti koncertjére 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Veres Ágota és George Meertens 
 

 

 
 

 
 

 2023. április 23-án vasárnap 16 órára  
 

 

 
Láng Eszter 

 
 

Láng Eszter MINTHA NYITOTT AJTÓBÓL 
 

 

-  
 

 

 
 
 
 

 
 

-  
 

2023. április 28-án pénteken 18 órára 
a könyvtárba 

 

A beporzók napja alkalmából 
 

Sárközi Zsolt 
 

 Sárközi Mária Stella 
 

 

MÉHEK ÉS EMBEREK 
-  

 
 

 
 

 

 
2023. április 29-én szombaton 

 
 

Családi Játszódélutánunkra 
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ISMÉT  ELINDULT 
A  KECSKETEJ  SZEZON 

 

FRISS TEJ, 
SAJT, SAJTKRÉM, JOGHURT 

 

 
 

KELLNERNÉ KATI 
06 30 201 2946 

keller.laszlone@t-online.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

41266
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

 

 

                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634
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  ELADÓ 
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

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

 

 

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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Green Synergia Bt. 
2025 Visegrád Fő utca 44 
Mobil.: 06 30 5445290 
 
Független Energetikai és Épületfizikai-Tanácsadó 
Energetika, Gépészet, Elektromosság, Gazdaság 

Amennyiben magasak az energiaköltségei, korszerűsíteni szeretné az energiaellátását, keressen 
minket! Egy Felmérési Jegyzőkönyvben rögzítjük a felméréskor felvett adatokat, azonnali, helyszíni 
tanácsadásban részesítjük Önt.  A felvett adatok alapján kidolgozzuk az Ön számára legmegfelelőbb 
megoldást egy Energetikai Jegyzőkönyvben, amelyben mindent tény és számadatokkal támasztunk alá 
és tanácsainkkal szolgálatára állunk a sikeres üzembevételig. 

Energetika és Gépészet: 

 Tüzeléstechnika és füstgázelvezetés, tüzelőanyagok, kályhák, kazánok és kémények 
 Gyártási technológiák energetikai felülvizsgálata, az energiahatékonyság növelése 
 Használati melegvízelőállítás, bojlerek és melegvíztartályok 
 Lakás-és Házfűtés, hűtés és légkondicionálás 
 Hőcserélők, szivattyúk, kompresszorok és ventilátorok üzemének ellenőrzése 
 Napelemes erőművek megvalósíthatósága, kiválasztása és gazdaságossága 
 Hőfejlesztés és szolár hőhasznosítás 
 Hővisszanyerés és energiatárolók alkalmazása 
 Energetikai rendszerek felülvizsgálata és a gazdaságos üzemvitel megteremtése 
 Energetikai mérések, hőmérséklet-, áramlási mennyiség-, és fogyasztásmérés 
 Energetikai berendezések méretezése és kiválasztása 
 Energetikai számítások és gazdasági elemzések, költségvetés készítése 
 Segítség jogi viták rendezésében, érdekképviselet 

 

Épületfizikai és környezetvédelmi mérések: 

 Hőkamerás felvételek és ezek kielemzése, épületek és nyílászárók, kazánok, kemencék, hűtők, 
csővezetékek és hőtárolók hőszigetelési hibáinak kimutatása, melegedő villamos kötések 
kimutatása, villamos vezetékek és kábelek hőkamerás felvételei, csővezetékek szigetelésének 
ellenőrzése. 

 Tartályok, nehezen megközelíthető belső terek vizsgálata endoszkópos felvételek készítése. 
 Falszerkezetek és rakatban lévő higroszkópos anyagok (tüzifa, épületfa stb.) 

nedvességtartalmának kimutatása és dokumentálása. 
 Káros elektromos terek (elektroszmog) kimutatása és lokalizálása, valamint árnyékolása. 
 Levegőminőség monitorozása, organikus gázok (TVOC), széndioxid (CO2), por (PM1, PM 2,5) 

és aeroszol koncentrációjának kimutatása, a légtér hőmérsékletének és relatív 
páratartalmának mérése. 

 Fényerősség és zajmérés 
 Vízminőségmérés (PH, szilárd anyag (TDS), elektromos vezetőképesség (EC), sótartalom és 

hőmérsékletmérés. Úszómedencék, akváriumok, víztározók és ivóvíz minőségének 
megállapítása kalibrálással. 

 



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 6. csütörtök, 17:00 
MÚMIÁK  
szinkronizált, spanyol-amerikai animációs kalandfilm, 88’, 2023 
Rendező: Juan Jesús García Galocha 
 

A múmiák jól megérdemelt pihenőjüket töltik: csak az a lényeg, 
hogy az élőkkel ne találkozzanak, egyébként pezsgő, élettel teli 
városban töltik az örökkévalóságot. De egy régész megtalálja a 
városukba vezető átjárót, és magával viszi a hercegnő varázslatos 
gyűrűjét. A kocsihajtó srác, a kisöccse és a hercegnő kénytelen a 
nyomába eredni az élők világába, hogy visszaszerezzék a gyűrűt.   
 

Április 6. csütörtök, 19:00 
MINDEN MINDENHOL MINDENKOR  
szinkronizált, amerikai sci-fi, akciófilm, 140’, 2022 
Rendező: Dan Kwan, Daniel Scheinert 
Főszereplők: Michelle Yeoh, Jamie-Lee Curtis, James Hong 
 

A 7 Oscar®-díjat – köztük a legjobb filmnek járó szobrot – 
bezsebelt filmben 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 7. péntek, 17:00 
BOGYÓ ÉS BABÓCA 5. – HÓNAPOK MESÉI 
magyar animációs film, 70’, 2023 
Rendező: Fazakas Kinga, M. Tóth Géza 
 

A Bogyó és Babóca 5. – Hónapok meséi animációs filmben az 
évszakok váltakozását tizenkét rövid történetben követhetjük 
végig, amint a természet minden hónapban közös játékra hívja a 
szereplőket. Kalandjaik során februárban együtt ünnepelnek egy 
különleges farsangi bálon, áprilisban közösen ugrálóváraznak, 
júliusban együtt készítenek gyümölcsjégkrémet, decemberben 
izgalmas ajándékokkal lepik meg egymást. A tizenharmadik, 
ráadás történetben pedig egy süteményversenyen is részt 
vesznek, amelyből kiderül, hogy bárki, még a mindig 
lelkiismeretes Bagolydoktor is hibázhat.  
 

Április 7. péntek, 19:15 
SHAZAM! AZ ISTENEK HARAGJA  
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, kalandfilm, 130’, 2023  
Rendező: David F. Sandberg 
Főszereplők: Zachary Levi, Lucy Liu, Helen Mirren 
 

Mit csinál egy srác, aki szupererőt kap, és ha kimondja a 
varázsszót, szuperhőssé változik? A lehető legtöbbször kiabálja 
azt, hogy Shazam!, és küzd a világ gonoszai ellen. Ha pedig 
együtt lakik egy csomó vele egyidős sráccal és lánnyal, akkor 
őket is beveszi a buliba. De a játék komolyra fordul, amikor 
náluk erősebb ellenféllel találják szemben magukat.  
 

Április 8. szombat, 15:00 
MÚMIÁK  
szinkronizált, spanyol-amerikai animációs kalandfilm, 88’, 2023 
 

Április 8. szombat, 17:00 
MŰANYAG ÉGBOLT  
magyar-szlovák animációs film, 110’, 2021  
Rendező: Bánóczki Tibor, Szabó Sarolta 
Főszereplők: Szamosi Zsófia, Keresztes Tamás 
 

Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta első mozifilmje egy ambiciózus 
sci-fi animáció, mely egy olyan jövőben játszódik, ahol a Föld 
növény- és állatvilágának teljes pusztulása után a tudósok egy 
hihetetlenül tápláló, ám emberi húsból táplálkozó növényt 
kísérleteznek ki.  
 

Április 8. szombat, 19:15 
MINDEN MINDENHOL MINDENKOR  
szinkronizált, amerikai sci-fi, akciófilm, 140’, 2022 
 

Április 13. csütörtök, 18:00  
MŰANYAG ÉGBOLT  
magyar-szlovák animációs film, 110’, 2021  
 

Április 14. péntek, 17:00 
KOJOT NÉGY LELKE  
magyar animációs film, 106’, 2023 
Rendező: Gauder Áron 
 

Kojot négy lelke címmel érkezik a Nyócker! rendezőjének, 
Gauder Áronnak az új filmje. Az egész estés animációs film az 
indián teremtéstörténetet meséli újra a mitikus Kojot figurájával 
a középpontban. Az univerzum teremtésének mítoszán keresztül 
a film arról az égető kérdésről beszél, hogy miként élhetünk 
harmóniában a környezetünkkel, amíg nem késő, hogy ne 
pusztítsuk el magunkat a Földön.  
 

Április 14. péntek, 19:15 
DUNGEONS AND DRAGONS - BETYÁRBECSÜLET 
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 90’, 2023 
Rendező: John Francis Daley, Jonathan Goldstein 
Főszereplők: Chris Pine, Regé-Jean Page, Hugh Grant 
 

Egy sármos tolvaj és különc kalandorokból álló bandája 
nagyszabású akciót terveznek egy elveszett ereklye 
megszerzéséért, de a dolgok veszélyesen kisiklanak, amikor a 
rossz emberekkel húznak ujjat... A Dungeons & Dragons: 
Betyárbecsület a legendás szerepjáték gazdag világát és játékos 
szellemét ülteti át a mozivászonra ezzel a fergeteges és akciódús 
kalandfilmmel.  
 

Április 15. szombat, 15:00 
BOGYÓ ÉS BABÓCA 5. – HÓNAPOK MESÉI 
magyar animációs film, 70’, 2023 
 

Április 15. szombat, 17:00 
KOJOT NÉGY LELKE  
magyar animációs film, 106’, 2023 
 

Április 15. szombat, 19:15 
DUNGEONS AND DRAGONS - BETYÁRBECSÜLET 
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 90’, 2023 
 

Április 19. szerda, 18:00 
HADIK  
magyar történelmi kalandfilm, 108’, 2023  
Rendező: Szikora János 
Főszereplők: Trill Zsolt, Molnár Áron, Szabó Győző, 
 

1757. Hadik András a hétéves háború idején különleges küldetést 
kap: huszáregységeivel titokban fel kell nyomulnia Berlinig, 
hogy a király távollétében elfoglalják az ellenséges fővárost. 
Hadik és katonái az éjszaka leple és mindössze 6 nap alatt tették 
meg a 450 km távolságot. A képtelen támadás teljesen váratlanul 
éri a poroszokat, ennek is köszönhető a küldetés fényes sikere.  
  



Április 20. csütörtök, 18:00  
HAT HÉT  
magyar filmdráma, 95’, 2022  
Rendező: Szakonyi Noémi Veronika 
Főszereplők: Román Katalin, Járó Zsuzsanna, Balsai Móni, 
Mészáros András 
 

A film főhőse az érettségi előtt álló, profi asztalitenisz karrierért 
küzdő Zsófi, aki nehéz anyagi körülmények között él labilis 
édesanyjával és húgával. Későn veszi észre, hogy terhes, és az 
életkörülményeiket figyelembe véve úgy dönt, hogy születendő 
gyermekét egy civil szervezet segítségével örökbe adja egy 
hosszú évek óta várakozó párnak. Zsófi határozott és felnőtt 
döntést hoz, de a szülése után jelentkező fizikai és érzelmi 
hullámvasútra nincsen felkészülve. Az ő szemszögén keresztül 
követjük végig a szülés utáni, az örökbeadó és örökbefogadó 
szülőknek egyaránt érzelmileg megterhelő hathetes időszakot, 
amikor az életet adó anya még meggondolhatja magát.  
 

Április 21. péntek, 17:00 
SAJÁT ERDŐ  
magyar életrajzi film, 65’, 2023 
Rendező: Kárpáti György Mór 
 

A Saját erdő rendhagyó portré Nádas Péter íróról. A filmben egy 
fegyelmezett, reflektív ember beszél az élet néhány, 
mindannyiunk számára fontos jelenségéről, mint az ökológiai 
katasztrófa, az öngyilkosság, a szerelem és a kultúra. Monológját 
a gombosszegi táj asszociatív képei kísérik, otthonáról, kertjéről, 
a közeli erdőről és az élővilágról – Laurie Anderson New York-i 
avantgárd művész ihletett zenéjével. Egyszerre természetfilm és 
irodalmi portré, amely egy különösen bizonytalan időszakban 
tárja elénk egy elmélyült gondolkodó kétségbeeséstől és 
agressziótól mentes, határozott üzenetét.  
 

Április 21. péntek, 19:15 
GYÖNYÖRŰ SORSCSAPÁS  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 105’, 2023 
Rendező: Roger Kumble 
Főszereplők: Virginia Gardner, Dylan Sprouse, Autumn Reeser 
 

Az új Abby tökéletes. Nem iszik, kerüli a káromkodást, a pólói 
kifogástalan rendben sorakoznak a szekrényében - azt hiszi, 
elegendő távolság választja el a múltjában rejlő sötétségtől. De 
amikor megérkezik a főiskolára, az új élet felé vezető útja 
gyorsan megváltozik. Travis tipikus laza srác, azt testesíti meg, 
amire Abbynek szüksége van, és amit szeretne elkerülni. 
Távolságtartása felkelti a fiú kíváncsiságát, aki cselhez 
folyamodik egy fogadás segítségével: ha ő veszít, 
önmegtartóztató marad egy hónapig, ha Abby marad alul, 
Travisnél fog lakni ugyanennyi ideig. 
 

 

Április 22. szombat, 15:00 
SUPER MARIO BROS.: A FILM  
szinkronizált, amerikai-japán animációs kalandfilm, 92’, 2023 
Rendező: Aaron Horvath, Michael Jelenic 
 

A Nintendo és az Illumination új animációs filmje a Super Mario 
Bros. világában játszódó fergeteges kaland-vígjáték. Mario és 
Luigi, a nagybajszú vízvezeték-szerelő testvérpár mellett az 
összes fontos karakter szerephez jut a filmben: felbukkan Peach 
hercegnő, Bowser, Toad, Donkey Kong, Cranky Kong, Kamek 
és Spike is.  
 

Április 22. szombat, 17:00 
HAT HÉT  
magyar filmdráma, 95’, 2022  
 

Április 22. szombat, 19:15 
GYÖNYÖRŰ SORSCSAPÁS  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 105’, 2023 
 

Április 26. szerda, 18:00 
SAJÁT ERDŐ  
magyar életrajzi film, 65’, 2023 
 

Április 27. csütörtök, 18:00  
A NEMZET ARANYAI  
magyar dokumentumfilm, 149’, 2023 
Rendező: Zákonyi S. Tamás 
 

A film hősei azok a magyar vízilabda-legendák, akik 1997 és 
2008 között végigverték a világot. Alkotója a Szabadság 
szerelem, a BÚÉK és Az unoka producere, Zákonyi S. Tamás.  
 

Április 28. péntek, 17:00 
AZ ELSŐ KETTŐ  
magyar romantikus film, 84’, 2023  
Rendező: Szövényi-Lux Balázs 
Főszereplők: Hannah Saxby, Bergendi Barnabás, Drahota 
Andrea, Nyakó Júlia 
 

Egy amerikai lány és egy magyar fiú távkapcsolata nem várt 
fordulatot vesz, amikor tervezett házasságuk váratlanul kudarcba 
fullad. A szerelmeseknek egy napja marad, hogy eldöntsék 
kapcsolatuk további sorsát. Tudják, hogy a köztük lévő távolság 
hamarosan több ezer kilométerre nő. Az utolsó napi rohanásban 
egy álomképbe kapaszkodnak, melyben ők az első két ember, 
akik az idők kezdetén megszerették egymást – közben elfogy az 
asztalról a családi ebéd, megtelik a bőrönd, a repülő felszállási 
ideje pedig vészesen közelít.  
 

Április 28. péntek, 19:15 
RENFIELD  
szinkronizált, amerikai horror-vígjáték, 99’, 2023 
Rendező: Chris McKay 
Főszereplők: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina 
 

A gonosz nem él örökké, ha nincs egy kis segítsége. Drakula 
hűséges szolgájának modern rémmeséjében Renfield a 
történelem legnarcisztikusabb főnökének, Drakulának 
meggyötört segédje. Renfield arra kényszerül, hogy ő szerezze 
be gazdája zsákmányát, és teljesítenie kell minden parancsát, 
legyenek azok bármilyen elfajzottak is. Ám most, több 
évszázadnyi szolgaság után készen áll arra, hogy megnézze, van-
e élet a sötétség hercegén túl is. Bárcsak megtalálná a módját, 
hogyan vessen véget ennek a kölcsönös függésnek.   
 

Április 29. szombat, 15:00 
SUPER MARIO BROS.: A FILM  
szinkronizált, amerikai-japán animációs kalandfilm, 92’, 2023 
 

Április 29. szombat, 17:00 
A NEMZET ARANYAI  
magyar dokumentumfilm, 149’, 2023 
 

Április 29. szombat, 19:45 
RENFIELD  
szinkronizált, amerikai horror-vígjáték, 99’, 2023 
 
Támogatóink:   


