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(...)Kokárdát is mindig tűzettek velünk otthon, erről máig 
nem szoktam le. Szigorú rendje volt: 14-én és 15-én viseltük, 
se előbb, se később. Büszkén hordom ma is, mint aki felelős 
az ünnep megtartásáért, ahogy az ember karácsonyfát állít, 

mert különben nincs karácsony. ” 

(Nádasdy Ádám: A hiány ünnepe)



TÁJÉKOZTATÁS A LEPENCEI STRANDFÜRDŐVEL KAPCSOLATBAN 

 

A decemberi közmeghallgatáson tájékoztattuk az érdeklődőket, akik személyesen megjelentek vagy később 
a Danubia Televízió közvetítését megnézték, hogy az Önkormányzat az elmúlt évtizedekben elvégzett 
munkához hasonlóan, szorgalmazza és igyekszik elősegíteni a lepencei strandfürdő és környezetének 
mielőbbi újjáépítését, közönség előtti megnyitását. 

Sokak számára ismert a terület jelenlegi állapota: 

 

Az egykori fürdő területe magánkézben van. Az üzleti világban nem szokatlan a meglepetésszerű, nagy 
hírértékű attrakció váratlan bejelentése, természetesen üzleti céllal, a marketing és kommunikációs 
szempontokat szem előtt tartva. Ilyen bejelentésre került sor február közepén, ahol a tulajdonos-beruházó, 
a Dreamland Holding Zrt. több fórumon is közzétette a tervezett fejlesztésről készült leírást és az előzetes 
látványterveket. A fejlesztés a Samsara park, amely a lepencei fürdő közel 5 hektáros területén valósul meg 
mintegy nyolcmilliárd forintból. Keleties hangulatvilágú villákat és más épületeket alakítanak ki, ezzel 
együtt pedig felújítják a Dunakanyar ikonikus strandjának kaszkádos medencerendszerét és a korábbi 
strandterületet is. 

A tulajdonos a kormányzati támogatások megvonását követően úgy döntött, hogy a korábbi szándéka 
szerint, saját forrásait az előzetesen tervezettnél intenzívebben használva, még ebben az évben szeretné 
megkezdeni a fürdő újjáépítését, mely várhatóan 2025-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt. 

Visegrádon már a 90-es évek első felében határozott igény fogalmazódott meg (ami azóta többször 
álomszerűvé vált) a lepencei strandfürdő felújítására és egész éves nyitva tartására vonatkozóan. Erről 
számos, különféle terv készült az elmúlt évtizedekben. Az már korábban tisztázódott, hogy önmagában a 
strand nem működtethető pénzügyileg fenntarthatóan, ezt alátámasztotta a Visegrád Város Önkormányzata 
által megrendelt tanulmány is. 

 

 



A fürdő fenntartható működtetésének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a terület egy részén olyan 
szálláshelyeket alakítson ki a tulajdonos – a szolgáltatási színvonal emelésével – amelyek tovább színesítik 
a jelenleg meglévő turisztikai kínálatot. 

 

Nagyobbrészt olyan területről van szó, amelyen korábban is állt az építészeti hagyományainkhoz 
alapvetően nem illeszkedő épület, építmény.  A tervezett beruházás ezen része rendkívül nagy hangsúlyt 
kapott a megjelent hírekben. A szállás férőhelyek megépítésére vonatkozó tervekről az elmúlt években 
bizottsági és testületi üléseken több alkalommal is tárgyaltunk, több elképzelést is megismertünk, a 
partnerségi egyeztetéseken többször hallottunk, és a beépítést, a szállodai funkció fejlesztését jóváhagytuk 
a fürdő újjáépítése és mielőbbi megnyitása érdekében. Jelen tudásunk alapján, önmagában a strand nem 
életképes 3-5 hónapos nyitvatartással, csak a 12 hónapos elérhetőséggel és a szálláshely funkcióval 
együttesen. 

Az épületek, építmények a városi építészeti hagyományok, a városkép szempontjából semleges övezetben 
valósulnak meg, ugyanakkor léptékük, anyaghasználatuk, homlokzati színezésük és stílusuk egyaránt 
olyan, amely egy turisztikai övezetben elfogadható építészeti iránynak tekinthető. A jelenleg ismert 
látványtervek nem véglegesek, azoknak végig kell menniük az építési hatósági eljárás folyamatán és így 
bizonyos fokig módosulhatnak. A végleges tervek elfogadásához az Országos Építészeti Tervtanács 
jóváhagyása is szükséges. Az építészeti megoldások mellett arra is törekszünk, hogy a területen a lehető 
legnagyobb mértékben a takarást biztosító növényzet, zöldövezet és erdő megmaradjon. 

A tulajdonos ismert arról, hogy turisztikai fejlesztéseit egy-egy tematika mentén valósítja meg, ennek a 
következetes fejlesztési gyakorlatnak egy eleme jöhet létre a Lepence völgyben. A társaság elmúlt 
időszakban elkészült beruházása a tokaji Minaro Hotel és a szántódi BalaLand Hotel és Familypark is. A 
megkötött megállapodásunk értelmében a visegrádiak 30%-os kedvezménnyel strandolhatnak majd. A 
fejlesztéssel megvalósulhat az, hogy közel két évtized után ismét bejuthatunk a lepencei strandra és annak 
számos, korábban ismert elemével felújított formában találkozhatunk. A Visegrád és Környéke Turisztikai 
és Marketing Egyesület nagy örömmel fogadta a hírt, hiszen ismét elérhetővé válik egy emblematikus 
turisztikai attrakció, a Lepence völgyi termálfürdő a Dunakanyar szívében, Visegrádon. 

 
                                                            

Visegrád Város Önkormányzata 
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Képviselő-testületi ülés – 2023. január 13.

1. A Visegrád, Mozi köz – Magyar László Tornacsarnok 
közötti összekötő út közvilágításának megvalósítása 
érdekében szükségessé vált a műszaki tartalom 
módosítása. A tervező hálózati, LED-es közvilágítási 
kandeláber telepítését javasolta (földkábellel) a 
biztonságos működés, a mindenkor megfelelő szintű 
közvilágítás biztosítása érdekében. A beruházás a további 
műszaki elemek beszerzésével együtt (földkábel, telepítés, 
bekötés) valósítható meg a Képviselő-testület által 
meghatározott keretösszegből.

Képviselő-testületi ülés – 2023. január 24.

1. Elfogadta a Képviselő-testület az önkormányzat 
szakbizottságainak éves beszámolóját.

2. 2022-ben az elfogadott munkaterv szerint, valamint 
a rendkívüli alkalmakkal kiegészítve tartott üléseket a 
Képviselő-testület. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk 
a döntések számát, az összehívás és a nyilvánosság 
típusának bontásában:

2022. 01. 01 – 2022. 12. 31. darab
Rendes ülések 9
Rendkívüli ülések 17
Nyílt ülés 20
Zárt ülés 6
Közmeghallgatás 1
Határozatok 163

(nyílt: 144 / zárt: 19)

Rendeletek 29

3. A Képviselő-testület minden év február 28-ig hagyja 
jóvá a polgármester szabadságának ütemezését. A 
polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, 
de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe 

venni vagy kiadni. Az erről szóló határozati javaslatot a 
Képviselő-testület elfogadta.

4. A Fellegvár Óvoda vezetője benyújtotta az 
Önkormányzatnak az intézmény új Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, valamint módosított Házirendjét. 
A Képviselő-testület mindkét dokumentumot elfogadta.

5. Önkormányzatunk a Képviselő-testület döntése 
alapján csatlakozási szándékát fejezte ki a Fitt 
Magyarország Alapítvány Programjához. A szervezet 
küldetése a hazánkban élő polgárok számára az egészséges 
életmód elengedhetetlen részét képező mozgás és 
testkultúra elterjesztése, annak magasabb, tudatos 
szintre történő emelése. Az alapítvány által létrehozott 
program megvalósításával az ország nagy lépést tenne 
abba az irányba, hogy hazánk elmozduljon az egészségi 
állapotot rangsoroló nemzetközi listák hátsó régiójából. 
Az egészséges életmód regionális népszerűsítésének és a 
szemléletváltás elérésének a leghatékonyabb módja, ha 
a régióban tevékenykedő állami, és sporttal foglalkozó 
civil szervezetek, vállalkozások összefognak, és ennek 
az összefogásnak köszönhetően még hatékonyabban és 
még eredményesebb kommunikációval tudják képviselni 
a közös elvet, ami a mindennapi testmozgás és az 
egészséges étkezés.

6. Az Önkormányzat adatvédelmi tisztviselője az 
általa nyújtott szolgáltatásért fi zetett díj 2023. évre 
vonatkozó emelését kérte. A Képviselő-testület a kérelem 
elfogadásának nem látta akadályát.

7. 2022-ben a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
javaslatára, 1.000.000 Ft-ot tervezett be az Önkormányzat 
a költségvetésbe, a Viktorin emlékév támogatására. 
Az emlékév részeként a Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítvány, valamint a Mátyás Király 
Művelődési Ház gondozásában és szervezésében, reprint 
kiadásban jelent meg Viktorin József 1872-ben kiadott, 
„Visegrád hajdan és most” című könyve. A támogatási 
összeg ehhez nyújtott segítséget, a könyv bemutatóját 
január végén tartották.

8. Az újság februári számában adtunk tájékoztatást arról, 
hogy Visegrád Város hivatalos honlapjának üzemeltetője 
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 

VÁROSHÁZI MOZAIK
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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. A január 24-ei ülésen ez megtörtént, feladatait a 
megbízott február elsejétől egyetlen megbízási szerződés 
alapján látja el.

9. A Danubia Televízió Műsorszolgáltató Kft . 
ügyvezetője a 2023. évre vonatkozó támogatási 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely támogatás 
fejében a cég az elmúlt évekhez hasonlóan vállalja a 
Visegrádhoz kapcsolódó eseményekről hírösszeállítások, 
közvetítések elkészítését, valamint azok bemutatását saját 
gyártású műsoraiban. Az Együttműködési megállapodás 
részeként, a televízió az Önkormányzat hirdetményeit, 
közérdekű közleményeit térítésmentesen közzéteszi. A 
Képviselő-testület a műsorszolgáltató – helyi és kistérségi 
szinten végzett – közösségi értékteremtő munkáját 
elismeri, és az elfogadott határozat szerint a kérelemben 
megjelölt összeggel (4.170.000 Ft) támogatja az idei 
évben a Danubia Televíziót.

10. Az Áprily Lajos Általános Iskola szülői 
munkaközösségének elnöke támogatási kérelemmel 
fordult az Önkormányzathoz az idei évben 
megrendezendő Áprily-bál vonatkozásában. A szervezők 
a jótékonysági eseménnyel – ahogyan az elmúlt években 
is – az intézmény eszközállományának fejlesztését, 
programjainak megvalósítását kívánják segíteni az 
Áprily Iskoláért Alapítványon keresztül. A Képviselő-
testület elfogadta a határozati javaslatot és felkérte a 
polgármestert, hogy a szükséges fedezet összegét a 2023. 
évi önkormányzati költségvetésbe terveztesse be.

11. Érvényesen és eredményesen zárult a 
„Férőhelybővítés a visegrádi Fellegvár Óvodában” (I. 
ütem) tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás. A beérkezett 

ajánlatok értékelését bírálóbizottság végezte el és 
javaslatot tett a Képviselő-testület részére. Ez alapján a 
döntéshozók az eljárás nyertesének az INOX-THERM 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft -t nyilvánították és 
felkérték a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó 
szerződés megkötésére.

Képviselő-testületi ülés – 2023. február 8.

1. A napok óta tartó esőzések hatására, az Újkert 
utcában található egyik lakóingatlan előtt a hosszú 
támfal eltört és kibillent, az aszfaltozott útburkolat 
jelentősen megsüllyedt. A káresemény veszélyezteti a 
közlekedés és vagyonbiztonságot, valamint a közművek 
épségét. Önkormányzatunk a károk helyreállítása 
érdekében vis maior támogatási igényt nyújtott be a 
Belügyminisztériumhoz.

2. Az Országos Bringapark Program 2023 felhívás 
keretében lehetőségünk nyílik a város tulajdonába 
került sportpálya területén egy közepes méretű 
bringapark megpályázására. A február 8-ai ülésen az 
Önkormányzat erre vonatkozó szándéka szerepelt 
napirenden. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 
3,4 millió Ft keretösszeget biztosít a bringapumpa pálya 
megépítéséhez.

(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)

Tisztelt Visegrádi Polgárok!

A Visegrádi Polgármesteri Hivatalról elterjedt rémhírek 
eloszlatása érdekében szükségesnek tartom jelen 
tájékoztatás közzétételét:

2022 októberétől vagyok a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatal vezető köztisztviselője. Eőry Dénes Polgármester 
Úrtól azt a feladatot kaptam, hogy egy szakszerűen és 
hatékonyan működő, ügyfélbarát hivatalt állítsak fel. 
E kérés szem előtt tartásával kezdtem meg munkámat. 

Elsőként fel kellett mérnem a hivatal köztisztviselőinek 
tevékenységét, munkáját. Sajnálattal állapítottam meg, 
hogy a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közül 
néhánynak a szakmai felkészültsége, tudása, az általuk 
ellátott feladatok vonatkozásában nem megfelelő. Ennek 
következményeire megpróbáltam saját hatáskörben, 
hivatalon belül megoldást találni. Az általam 
vizsgált területek ellenőrzésének végeredményeként 
megállapítottam, hogy ezeket a hibákat nem lehet 
orvosolni, így mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 

TÁJÉKOZTATÁS
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kénytelen voltam a hivatal két munkatársa ellen fegyelmi 
eljárást indítani. A fegyelmi eljárás lezárásaként a három 
tagú fegyelmi tanács az eljárás alatt megismert tények 
alapján meghozta döntését, mely döntés végrehajtásra 
került.

2023. januárjában 1 fő köztisztviselő közös 
megegyezéssel távozott a hivatalból, további 1 fő 2023. 
március 1-től szintén közös megegyezéssel távozik.

A hivatalban megüresedett álláshelyek betöltésével 
kapcsolatban intézkedéseket tettem, melyek 
eredményeként 2023. március közepétől 2 fő 
köztisztviselővel gyarapodik a hivatal személyi állománya.

Tájékoztatom a Tisztelt Visegrádiakat, hogy a hivatallal 
kapcsolatban felmerülő bizonytalanságot eloszlatom, 
a megüresedett álláshelyeket kizárólag az adott 
szakterületnek megfelelő szakmai és elméleti tudással 
rendelkező, a munkájukra igényes, azt kellő alázattal 
végző köztisztviselőkkel fogom feltölteni. 

Célom, hogy belátható időn belül egy szakmailag 
felkészült, jogszerűen és szakszerűen működő, 
szolgáltató jellegű, ügyfélbarát hivatalt állítsak fel, mely 
elsősorban az Önök, másodsorban a képviselő-testület, 
és a polgármester megelégedésére szolgáljon.

Kérem, szíves támogatásukat az általam megjelölt célok 
mielőbbi elérésében!

Tájékoztatom Önöket, hogy a jelenleg fennálló 
nehézségek ellenére a polgármesteri hivatalban az 
ügyintézés folyamatos.

Visegrád, 2023. február 13.

Tisztelettel: 
dr. Varga Imre

jegyző

Időről időre előfordul, hogy panasz érkezik hivatalunkhoz 
az utcákon gazdátlanul kóborló kutyák miatt és ugyancsak 
bosszúságot okoz a közterületeken „felbukkanó” 
kutyaürülék. A felelős ebtartással kapcsolatos szabályok 
betartása közös érdekünk, ezért az alábbiakban 
összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a teljesség 
igénye nélkül:

Az eb tartása

Az eb tulajdonosa köteles a jó gazda gondosságával 
eljárni, az állat fajtájának és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása 
során tekintettel lenni korára, nemére és állapotára.

Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő 
és biztonságos elhelyezéséről, microchippel történő 
egyedi megjelöléséről, az eb életkorának megfelelő 
veszettség elleni oltás meglétéről, valamint széles 
spektrumú féreghajtó szerrel történő kezeléséről.

Kutya sétáltatás

Az ebtartó a kedvtelésből tartott állatának ürülékét 
minden esetben köteles eltávolítani a közterületről. 
Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést 
követ el. Kutyák iránt közömbös, vagy kifejezetten 
állatbarát embereket is kutyaellenessé tehetünk, ha ezt az 
egyszerű együttélési szabályt nem tartjuk tiszteletben.

Az ebek vezetéséhez nyakörv vagy hám használható 
olyan módon, hogy az az állat testi épségét, egészségét 
ne veszélyeztesse. A kutya testalkatának és méretének 
megfelelő nyakörvet, hámot válasszunk, az ne legyen 
túl vékony. Belterület közterületén – kivéve az ebek 
futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet 
vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy 
vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken 
tartására képes. E körben fontos megjegyezni, hogy 
legyen a kutyánk bármilyen jól nevelt és szófogadó, 
az állatvédelmi jogszabályok a póráz használatát 
közterületen kötelezővé teszik, melynek be nem 
tartása szankciót vonhat maga után. Közterületen 
az eb tulajdonosának biztosítania kell továbbá, hogy 
az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztethessen.

Közforgalmú közlekedési eszközön kötelező a 
szájkosár és a póráz használata, ellenkező esetben a 
kutyát vezető személy szabálysértést követ el. Védett 
természeti területen, vadászterületen nem szabad az 
ebet póráz nélkül elengedni, kóborolni hagyni, ezzel 
ellentétes magatartás szintén szabálysértésnek minősül.

Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat 
szökésének megakadályozásáról. Kutyánk életterének 
kialakításakor a biztonságos, szökésmentes elhelyezésre 
is nagy gondot kell fordítani, mind kedvencünk, mind az 

TÁJÉKOZTATÓ A FELELŐS EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL
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emberek védelme érdekében. Ennek elmulasztása esetén 
a szükséges építési munkák elvégzésére (kerítés építése, 
megfoltozása, pótlása stb.) kötelezhet az állatvédelmi 
hatóság. Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk ki, 
hogy azon a kutya ne férjen át, illetve az alatt ne tudja 
„átásni” magát, és átugorni se tudja. Szabálysértést 
követ el, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település 
belterületén vagy védett természeti területen kóborolni 
hagyja.

A jelenlegi jogszabályi környezet ugyan lehetőséget ad 
arra, hogy a szökésmentes tartást az idő egy részében 
„láncon tartással” kivitelezzük, de ez semmiképpen 
nem tekinthető ajánlottnak, hiszen 2016. január 1-jétől 
az ebek tartós kikötve tartása tilos. Alkalmankénti 
megkötés esetén is oda kell fi gyelni arra, hogy a 
megkötve tartott állat számára is biztosítsuk a zavartalan 
pihenés és sérülésmentes mozgás, valamint a folyamatos 
ivóvízellátás lehetőségét. Alapelvként elmondható, ha 
a körülményeink csak a kutya láncon tartását teszik 
lehetővé, akkor ne tartsunk kutyát!

Kérjük a tisztelt eb tulajdonosokat, hogy 
szíveskedjenek a tájékoztatóban szereplő szabályokat 
betartani, fokozott fi gyelemmel az eb közterületre 
való kijutásának megakadályozására!

Néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal egy olyan, állatvédelemmel foglalkozó 
kiadványt állított össze, amely segítséget nyújthat 
az ebtartóknak és az önkormányzatoknak egyaránt. 
A Kutyakötelesség című kötetben a szakemberek a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket foglalták össze. 
A kiadvány tudásbázisát a magánszemélyeken és 
önkormányzatokon kívül hasznosnak találhatják az 
állatvédő szervezetek, a rendőrség és a szakhatóságok 
állatvédelemmel foglalkozó munkatársai.

A kiadvány megtalálható Visegrád Város hivatalos 
honlapján a https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/
polgarmesteri-hivatal/hirdetmenyek menüpontban.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. március 20-án hétfőn, 
megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld anyag elszállítását. 
A nem fás szárú zöld anyag gyűjtése az erre a célra 300 
forintért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük 
Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben a jelölt 
zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfőnként 
reggel 7 óráig. A más típusú zsákban lévő anyagot 
nem áll módunkban elszállítani. A zsákokat a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatalban vagy a barkácsboltban 
szerezhetik be. A zsákban nem gyűjthető (fás szárú) 

növényi eredetű anyagot továbbra is legfeljebb 25 
kilós kötegenként, spárgával átkötve kell kihelyezni, 
ugyancsak hétfőn reggel 7 óráig. A kötegekre a 
polgármesteri hivatalban, vagy a barkácsboltban 
ugyancsak 300 forintért megvásárolható öntapadós 
matricát kell felerősíteni. A nagyobb mennyiségű fás 
szárú zöld anyag elszállítása előzetes egyeztetés alapján 
lehetséges; érdeklődni a 06 20 456-1841-es telefonszámon 
lehet.

ZÖLD ANYAG ELSZÁLLÍTÁSA

Fotó: Farkas Györgyi
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A Visegrádi Hírek januári számában már jeleztük, hogy 
ebben az esztendőben egy igen jeles évfordulót ünnepel 
Visegrád, hiszen kereken 700 évvel ezelőtt tette meg 
városunkat királyi székhellyé I. Károly magyar király. Az 
évforduló kapcsán több eseményre is sor kerül, melynek 
a csúcspontja július 7-én Péterff y László I. Károly 
szobrának felavatása lesz a rendezvénytéren. Jelenleg azon 
dolgozunk, hogy egy régi álom valóra váljon, hiszen már 
a millenniumi emlékév kapcsán 2009-ben is tervbe volt 
véve, hogy a város egyik legemblematikusabb pontján 
a visegrádi városkapun megjelenik az ünnepi felirat. A 
Visegrádon alkotó Kacsán György grafi kusművész el is 

készítette a terveket, azonban a megvalósításra sajnos 
ekkor nem került sor. Ezt az adósságot is szeretnénk 
törleszteni most a 700 éves évforduló kapcsán. Buzás 
Gergely múzeumigazgató úrral történt egyeztetés 
után megismertettük az elképzelést a kulturális és 
a településfejlesztési bizottsággal, majd pályázatot 
nyújtottunk be az emlékév kapcsán a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz. Ebben szerepel a városkapu felirat elkészítése 
is. Reméljük, hogy mihamarabb sikerül megvalósítani 
terveinket.

Cseke László
Pro Visegrád Kft .

VISEGRÁD 700

Látványterv
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Hagyomány újrateremtő szabadtéri karnevált rendezett 
a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Visegrádi és Dunai Svábokért és Németekért 
Alapítvány közösen, február 11-én, szombaton délután, 
a Millenniumi kápolna melletti téren.

A karnevál a Visegrádi Dobosok fergeteges dobolásával 
indult a Széchenyi utca hosszában, valamint a Fő utca 
katolikus templom és Polgár-bolt közötti szakaszán. A 
karneváli hangulatot dobosaink megalapozták, így már 
csak fokozni lehetett a többi műsorszámokkal.  Majd a 
záróműsorban, a Télbanya elégetést segítették elő kellő 
hőfokra hangolni dobolásukkal. Mészáros Balázsnak és 
csapatának ezer köszönet érte!

Tündéri műsorral léptek fel óvodásaink, majd utánuk 
kisiskolásaink! Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, 
Schandlné Herr Margit, Herrné Láng Noémi óvónőknek, 
és a kis nebulóknak egyaránt, valamint Bene Éva és 
Lángné Budai Zsuzsanna nemzetiségi tanárnőknek és 
tanítványaiknak.

Köszönjük a szülőknek, akik fi nom sütiket, fánkokat 
sütöttek és ezzel is emelték a karnevál hangulatát!

Köszönjük a többi visegrádi asszonynak is a fi nom 
sütiket, fánkokokat, amelyeket önzetlenül ajánlották 
fel a közönségnek, energiát, időt nem sajnálva sütöttek! 
Mókás farsangi rigmusokat, mondókákat hallhattunk 
Hartégen Ádámtól, remek előadásban! Barátunk, 
német nemzetiségi-és zenekari tagunk Szebeni Imre, 
csörgősipkában, szájharmonikán előadott könnyű 
dallamai színfolt volt a karneváli délutánon. Köszönjük 
neked Imi /Szepcsi/!

FARSANGI KARNEVÁL
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A Férfi  Dalkörben sem csalódtunk, mint mindig most 
is színes, életvidám dalcsokrokkkal szórakoztatták a 
publikumot. Köszönjük nektek!

Az előadások hangosítását nagyon köszönjük Szedlacsek 
Benedeknek, aki szabadidejét áldozta fel a közért, azért, 
hogy a fellépők hangja tisztán hallható legyen. Köszönjük 
a nagyvonalú és színvonalas segítséget!

Nagy köszönet illeti Visnyovszki Andrást és feleségét, 
kislányait, valamint stábját is! Finom fánkokkal, 
teával, forralt borral segítettek minket hozzá a farsangi 
gasztronómiai élményekhez. Külön megköszönjük a 
Busóruhás megjelenést is, színesítette rendezvényünket, 
bár ez nem visegrádi hagyomány, hanem sokác, de a 
karneváli hangulatba igencsak beleillett. 

Köszönettel tartozunk a megjelent kézműveseinknek 
is, Gyurián Marinak, Cseke Juditnak, Ispán Mártinak, 
Schandlné Áginak, akik szabadidejük feláldozásával, 
de nagy örömmel vettek részt a karnevál programjának 
sokszínűségében.

Köszönetünket fejezzük ki Abonyi Balázsnak is, aki saját 
receptű és készítésű, fi nom nedűivel a sörivók karneváli 
hangulatát fokozta!

Végül, de nem utolsósorban köszönjük Dobó 
Judit nyugalmazott óvodavezetőnek és Tóth Manyi 
nyugalmazott dajkának a frappáns megjelenésű 
Télbanyát!

Köszönet illet mindenkit, aki operatív segítséggel 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez, jövőre veletek 
ugyanitt!

(A fotókat készítette Visegrád Város Önkormányzata 
megbízásából: Bánk Erik)

Kékessy-Herendi Ida
VNNÖ elnök
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Számtalan jeles nap és ünnepi pillanat van egy évben. 
Ezek között is a különleges alkalmak közé tartozik a 
hölgyek köszöntése. Nem véletlenül, hiszen a Jóisten 
olyan kivételesnek és rendkívülinek teremtette a 
nőket, hogy nemcsak illik, de érdemeik elismeréseként 
szükséges is megemlékeznünk róluk. 

Gondoljunk csak arra, hogy ők azok, akik életet adnak 
gyermekeinkek, szeretetükkel átölelnek és életünk végéig 

fogják a kezünket. A nők költők ihletői, a szerelem 
forrásai, társaink jóban és rosszban.

Nőnap alkalmából köszöntöm Visegrád valamennyi 
hölgy lakóját, és kívánom, hogy szeretetben, boldogságban 
teljen életük!

Eőry Dénes
polgármester

NŐNAP

A hagyományőrzés az óvodai nevelésünk egyik kiemelt 
feladata, ehhez pedig szorosan kapcsolódik a farsang 
megünneplése is. A farsangi időszak (vízkereszttől 
hamvazószerdáig tartó időszak), talán a gyermekek által 
leginkább kedvelt szakasza óvodai életünknek, ami a 
mókázásól, vidámságról, mulatozásról és természetesen 
a jelmezbe bújásról szól. Óvodánkban az a szokás, 
hogy közösen kiválasztott témának megfelelően, 
egységes jelmezeket öltünk. A témák kiválasztásakor 
fi gyelembe vesszük a csoport érdeklődését, összetételét 
és természetesen az életkori sajátosságokat is. A farsangi 
mulatságot megelőző hetek e témák minél részletesebb 
feldolgozásával telnek, ilyenkor a gyerekek nagyon 
sok ismeretre tehetnek szert, bár nagycsoportban már 
sokszor meglepődünk mennyi mindenről tudnak. 

  Így a farsangi időszak beköszöntésével ismét összedugtuk 
a fejünket nagycsoportosainkkal, hogy mit csináljunk 
idén farsangkor, kinek a bőrébe bújjunk…? Míg ötleteket 
gyűjtöttünk, bizony eszünkbe jutottak az elmúlt évek 
farsangjai és képeket nézegetve „nosztalgiáztunk” egy 
kicsit.  Nagycsoportosaink még emlékeztek arra, amikor 
kiscsoportosként „Törpéknek, kismanóknak” öltöztünk.  
Egy gomba házikó ajtaján bújtunk át, hogy eljuthassunk 
a „varázserdőbe”, ahol napernyőből készölt „óriás 
gombák” várták őket. A nap folyamán „csodabogyókat” 
(színes labdákat) gyűjtögettünk, kosarakban hordtuk, 
majd az óriás lábasban lekvárt” főztünk belőle. Bizony 
az is eszünkbe jutott, és most már csak mosolyogtak 
rajta a gyerekek, hogy akkoriban voltak közöttük még 
olyan kis manók is, akik nem igazán élvezték a farsangot. 

KALANDOZÁS AZ INDIÁNOK FÖLDJÉN…
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„Alvókájukat” vagy cumijukat szorongatva, néha-néha 
elpityeredve ücsörögtek csak a gombák árnyékában, 
és várták, hogy elteljen a délelőtt. Középső csoportban 
már igazi „Bagoly-bált” tudtunk rendezni. Ehhez az 
egyik kedvenc mesénk főszereplője adta az ötletet, Jill  
Tomlinson: A bagoly aki félt a sötétben c.)könyvének 
meseszereplője „Hupp” , a kisbagoly volt a mi farsangi 
ötletadónk. 

Megismertük a baglyok életmódját, fajtáit, költési 
szokásait, és ezen a farsangon már sokkal lendületesebben 
zajlott a „maskarázás”. Ebben az életkorban már szeretnek 
a gyerekek együtt lenni, játszani, versenyezni és ez jól 
érezhető volt a farsang alkalmával is. Tovább „kutakodva” 
a régi fotók között végül rábukkantunk egy korábban 
már feldolgozott, de a nagycsoportosok számára 
igencsak érdekes témára, és így indultunk el egy igazi 
kalandozásra az indiánok földjére.  Ez a téma rengeteg 
lehetőséget kínált nekünk. Földgömbön megnéztük hol 
található az indiánok hazája. 

Képeket, könyveket gyűjtöttünk, hogy megfi gyelhessük 
hogyan éltek, miben laktak. Megismertük a „tipi” és a 
„wigwam” közti különbséget és betekintést nyertünk 
ezek belsejébe is (hogyan rendezték be, milyen tárgyakat, 
eszközöket használtak otthonaik kényelmesebbé 

tételéhez). Megfi gyeltük ruházatukat, hajviseletüket, 
test és arcfestési szokásaikat. Utána jártunk az általuk 
használt fegyvereknek, harci rituáléknak. 

Egy délelőttünkön megnyitottuk a „Rézbőrűek 
konyháját” saját csoportszobánkban és olyan ételeket, 
alapanyagokat kóstoltunk, amit az indiánok is 
fogyasztottak. (quinoát aszalt gyümölcsökkel, amarántot, 
kukorica lepényt…), majd közösen indiános muffi  nt 
sütöttünk a „nagy napra”.  A csoportszobát „törzsi 
táborrá” változtattuk. Megépítettük a saját tipinket, 
totemoszlopot készítettünk, esőbotokat, álomfogókat, 
amelyek fentről lógva vigyázták kis indiánjaink délutáni 
álmait. A gyerekek szüleik segítségével saját indián nevet 
választottak, így törzsünk tagja lett Ülő Bika, Fürge Gyík, 
Szökkenő Szarvas, Cserfes Villő, Táncoló Pillangó…
és még sokan mások. Délutáni pihenés alkalmával 
indián zene szólt halkan, ez segítve a nyugodt pihenést, 
majd felkelés után, erőre kapva még belefért egy-egy 
„eső-tánc” vagy „tűz-tánc” eljárása is. Természetesen 
énekeink, verseink, meséink sem szólhattak másról, 
mint az indiánokról. Így felkészülve vágtunk bele 
aztán a várva indián-bálba. Ezen a délelőttön próbákat 
is ki kellettállniuk kis indiánjaink, volt „tűzrakó-
verseny”, majd kenuval átkeltek a” hömpölygő folyón”, 
részt vettek „bölényvadászaton” és sok-sok ügyességi 
feladatot teljesítettek. Az idő így nagyon hamar elrepült 
az indián táborban, a napot pedig” egy óriási „indián-
csatakiáltással” zártuk, amit reményeink szerint a lágy 
februári szellő vitt messzire Visegrád kanyargós utcáin.

Kőhalmi Ágnes
óvodapedagógus

Indiános muffi  n

Indiános csoportkép
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Február 2-án örömteli hírt kaptam reggel, mihelyt 
az iskolába beértem. Ma végre megjönnek a várva várt 
tornaszőnyegek. Még karácsony előtt kezdődött el a 
megfelelő típus kiválasztása, mely nem is volt olyan 
egyszerű, mivel fontos szempont volt a tartósság és a 
méret.

A választás végül egy alul csúszásmentes, felül pedig 
pvc anyagból készült keményebb tornaszőnyegre 
esett, melyből 10 db került beszerzésre.  Hogy a nagy 
tigrisbukfencek és szaltók gyakorlása is lehetővé 
váljon, egy 10 cm és egy 20 cm vastag, puha leérkező 
szőnyegekkel is gazdagabb lett a sportszertárunk. 

A szőnyegeket és más eszközök beszerzését és felújítását 
szinte teljesen mértékben Eőry Dénes Polgármester 
Úr közbenjárásával az Önkormányzat vállalta magára, 
melyért nagyon hálásak vagyunk a gyerekekkel együtt.

Ezzel már szinte teljes az iskolai testnevelés számára 
előírt szerek listája, melyről már csak néhány labda 
hiányzik. A tavalyi évben, a felújítást követően átadott 
tornacsarnokba való visszaköltözésben, berendezésében 
és a szerek felszerelésében nagy segítséget nyújtottak és 
jelenleg is folyamatosan nyújtanak a Városgazdálkodási 
Csoport tagjai, melyet ezúttal szeretnék nekik 
megköszönni.

TELI A SZERTÁR

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeumának kiállítóhelyei a 2022-es évben is kedvelt 
célpontjai voltak az osztálykirándulásoknak. A Királyi 
Palota, a Salamon-torony, valamint a Mátyás Király 
Történelmi Játszópark a múlt évben is több ezer 

érdeklődő és lelkes gyermeket fogadott. A kirándulások 
így egyszerre szólnak a történelmi ismeretek 
megszerzéséről, a természetben való időtöltésről és a 
szórakozásról.

A múzeum falai között már hagyománynak számít, 
hogy olyan programokat kínáljunk a Visegrádra érkező 
diákoknak és pedagógusoknak, amelyek egyszerre 
tájékoztatnak, tanítanak és még élvezetesek is.

Évek óta töretlen népszerűséggel bírnak a tárlatvezetéssel 
egybekötött múzeumlátogatások, de a pedagógusok 
szívesen választanak múzeumpedagógiai kínálatunkból 
is. Ezen foglalkozások időtartama általában fél óra és az 
előadás végén kollégáink lehetőséget biztosítanak arra is, 
hogy a gyerekek kézbe vehessenek műtárgymásolatokat 
vagy közelebbről megszemléljenek egy-egy érdekesebb 
darabot. Nagyon kedvelt a Fegyverbemutató, valamint 
a Betekintés a régészek és restaurátorok munkájába 
elnevezésű foglalkozás. 

TANULÁS ÉS SZÓRAKOZÁS EGYSZERRE? IGEN, LEHETSÉGES!
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2023-ban új programot is bevezetünk Életmód 
bemutató címen, ami a középkor öltözködési-, 
tisztálkodási-, vagy éppen étkezési szokásairól mesél.

Új irányzatként jelennek meg országszerte a 
múzeumpedagógiai foglalkozások között a rekreatív – 
élményközpontú, a tevékeny pihenés érdekében végzett 
– programok. A múzeum kínálatában erre is találunk 
példát, legyen az akár a Lovagi tornákon való részvétel, 
a Reneszánsz tánctanulás vagy a Vásári komédia. Ezek 
a programok könnyed, de mégis látványos előadásaikkal, 
interakciójukkal mindig nagy sikert aratnak a gyerekek 
körében.

Idén májusban és júniusban, valamint szeptember és 
október hónapokban is szeretettel várjuk a tudásra és 
kalandra vágyó kiránduló gyerekeket és pedagógusokat 
a Királyi Palotanapok programsorozatával, ahol 
kedvezményes áron vehetnek részt múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon. 2023-ban öt új programcsomagból 
válogathatnak az érdeklődők, így a tetszésüknek 
leginkább megfelelő módon látogathatnak el Károly 

Róbert, Nagy Lajos, Anjou Mária, Luxemburgi Zsigmond 
és természetesen Mátyás király udvarába.

Szép hagyománya van már a Történelmi 
vetélkedőknek, amelyek Bosnyák Endréné Andrea az 
Áprily Lajos Általános Iskola pedagógusa és múzeumunk 
együttműködésében valósulnak meg. Ez évben is várjuk 
a lelkes, történelem iránt fogékony diákokat. Visegrádon, 
2023-ban természetesen Károly Róbert királyunkhoz 
kötődnek majd a feladatok.

Tudásra, kalandra fel! Irány a múzeum!

Programkínálatunkat megtekinthetik - az alábbi linkre 
kattintva - a múzeum honlapján:

https://www.visegradmuzeum.hu/esemenyek

Hlavács Bettina
múzeumpedagógus

MNM Mátyás Király Múzeuma, Visegrád

A Visegrádi Hírek az elmúlt 
é v e k b e n - é v t i z e d e k b e n 

rendszeresen tudósított Visegrád jeles 
plébánosa, Viktorin József (1822-
1874) emlékezetének megőrzését 
szolgáló rendezvényekről. 2022-
ben, születésének 200. évfordulója 
alkalmából Visegrád Város 
Önkormányzata, és a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság 

támogatásával a Mátyás Király Művelődési Ház, a 
Visegrádi Keresztelő Szent János plébánia, a MNM 
Mátyás Király Múzeuma és a Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítvány együttműködve 
szervezte az emlékév programjait. Ennek keretén belül 
Viktorin születésnapján, március 12-én az érte felajánlott 
szentmise után rövid megemlékezés és koncert volt 
a plébániatemplomban, július 23-án az országos és a 
budapesti, a józsefvárosi szlovák önkormányzatok, 
valamint szlovákiai vendégek részvételével rótták le 
tiszteletüket Viktorin sírjánál. Felújításra került a Viktorin 
által kialakított Kálvária sétány is. 2022-ben Visegrád 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete Viktorin 
Józsefnek posztumusz díszpolgári címet adományozott, 
melyet 2022. szeptember 10-én, a városnapon – Viktorin 
utóda – Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó vett át. 
Az emlékév záróeseménye Viktorin József „Visegrád 

hajdan és most” c. 1872-ben megjelent könyvének reprint 
kiadása és annak bemutatója volt. A kötet 2022. év végére 
elkészült, de a karácsony előtti sűrű programkínálat 
miatt az eseményt 2023. január 27-én rendezték. 
Délután 16.30-kor a visegrádi temetőben Viktorin 
sírjánál tartottak rövid megemlékezést. Ez alkalomból 
a síron lévő kőkeresztre újra felkerült az egykor ott lévő 
feszület. Erdős Péter erdőmérnök a Visegrádi Erdészet 
ny. vezetőjének kezdeményezésére, Mikesy Tamás 
szervezte a kivitelezést, amely Schandl Jánosné képviselői 
tiszteletdíjából juttatott támogatásból valósult meg. Dr. 
Györök Tibor plébániai kormányzó rövid és szívhez 
szóló szavakkal emlékezett meg Viktorin Józsefről, majd 
megáldotta a keresztet és corpust. Végezetül a visegrádi, 
magyarországi és szlovákiai megemlékezők együtt 
szlovákul mondták el a Miatyánkot. 

17 órakor a Művelődési Házban teltházas közönség 
előtt zajlott le a Viktorin kötet reprint kiadásának 
bemutatója. A megjelenteket Benyó Pál, a Fővárosi 
Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese köszöntötte, 
majd Demmel József történész, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem tudományos munkatársa idézte fel Viktorin 
életpályáját és tevékenységét. Gróf Péter régész, történész 
aki„... a visegrádi vár körül nagy érdemet szerzett 
boldogult Viktorin József…” 

EMLÉKÉV ZÁRÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
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Néhány gondolat Viktorin József „Visegrád egykor 
és most" c. könyvének újbóli kiadása alkalmából” 
címmel írt kísérő tanulmányt a könyvhöz a mű 
jelentőségéről és mai értékeléséről beszélt. A 19. század 
végi Magyarországon nem sok cca. 1200 lelkes település 
plébánosa rendelkezett ilyen tudományos igénnyel, mint 
Viktorin, aki könyvében nemcsak a történeti forrásokat, 
de a korabeli szakirodalmat is igyekezett felhasználni. 
Természetes, hogy Visegrád történetének kutatása az 
elmúlt 150 év alatt sok olyan új eredményt hozott, ami 
ma már korrigálja Viktorin egy-egy állítását. A könyv, 
máig aktuális értéke, hogy bemutatja Viktorin József 
Visegrád történelmi értékeinek megóvása és bemutatása 
érdekében kifejtett munkásságának legfontosabb 
történéseit és azok dokumentumait. A könyv létrejöttében 
köszönet illeti Visegrád Város Önkormányzatát a kiadás 
anyagi támogatásáért, a Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítványt a kiadás szervezéséért. 
Az eredetileg 83 oldalas, a 20 oldalas utószóval bővült 
reprint kiadású kötet egyszerűségében is elegáns 
formátumban jelent meg. A technikai szerkesztést, 
a nyomdai előkészítő munkálatokat Mikesy Tamás a 

szöveg nyelvi, stilisztikai gondozását Molnár Erzsébet és 
Csizmadia Ákos végezte. 

A könyv 1500 Ft-os áron megvehető a KÁOSZ boltban, 
a TDM irodában és a Mátyás Király Múzeum kiadvány 
boltjában.

Szerkesztőség

2023-ban emlékezünk meg Petőfi  Sándor születésének 
200. és az 1848-49-es forradalom és függetlenségi harc 
175. évfordulójáról. Petőfi  és Visegrád kapcsán talán nem 
mindenki tudja, hogy a szabadságharc fővezére, az élete 
utolsó évtizedeit jórészt Visegrádon töltő Görgei Artúr és 
Petőfi  Sándor izgalmas körülmények között találkoztak 
1849 májusában. De mielőtt erre rátérnénk, röviden 
ismertessük a költő életében is fontos két év történéseit.  

Petőfi  1839–1841 közötti katonai szolgálata aligha 
tartozott élete legfelemelőbb korszakához. Ennek 
ellenére 1848. március 15-i pesti forradalmat követően 
újra fegyveres szolgálatot vállalt, belépett a Pest városi 
nemzetőrségbe, ahol századosi rangot viselt. 1848. 
október 15-én a 28. honvédzászlóalj századosává 
nevezték ki. Hosszabb szabadság után, 1849. január 
17-én kérésére áthelyezték az erdélyi hadsereghez, ahol 
Bem tábornok, törzskarába osztja be és hamarosan apa 
fi ú kapcsolat alakul ki közöttük. Ezután Petőfi  katonai 
pályafutásában komoly konfl iktusok történtek. 1849. 
február 8-án Bem futárként Debrecenbe küldi. Petőfi  
nem megfelelő ruházatban, nyakkendő nélkül jelent 
meg Mészáros Lázár hadügyminiszter előtt, aki ezért 
megrótta  Petőfi t. A sértett költő leköszönt rangjáról és 
gúnyos hangú versben vágott vissza. 

Petőfi  Sándor

NYAKRAVALÓ

Nyakravaló nélkűl akarod megvédni hazádat?
     Oh te szamár te, minő ostoba képzelet ez!

Honszeretet, bátorság s más, mind kófi c: az a fő
     A katonában, hogy nyakravalója legyen.
Mészáros Lázár, akitől én ezt tanulám, s ő

     Tudja, hogy a legfő hősben a nyakravaló,
Mert hisz az ő hada, mely hősleg megfutamúlt volt,

     Egytül-egyig mind, mind nyakravalóba' vala.
Nyakravalótalanok, takarodjatok a csatatérrül...

     Éljen Mészáros s éljen a nyakravaló!

(Debrecen, 1849. február 18-20.)

Petőfi nek nem volt szerencséje a hadügyérekkel. 
1849 május 3-án, a Bem által már őrnaggyá 
kinevezett költő újabb debreceni futárútja során 
Klapka György helyettes hadügyminiszterrel került 
összetűzésbe, s május 6-án ismét leköszönt rangjáról. 

A KÖLTŐ ÉS A HADVEZÉREK
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Az eset költői megörökítését az „Egy goromba 
tábornokhoz” c. versében olvashatjuk. Bár Klapka 
megparancsolta neki, hogy míg ügyét kivizsgálják, 
maradjon Debrecenben, Petőfi  apja halála miatt 
Budapestre utazott, ahol újra Klapkába botlott, aki 
házi őrizetbe záratta. Görgei Artúr hadügyminiszter és 
fővezér közbenjárására szabadon engedték. Petőfi  ezek 
után némi kitérővel visszatért Bem seregébe, majd a 
tábornok tiltása ellenére részt vett a segesvári csatában, 
ahol menekülés közben hősi halált halt.

Miként értékelhetjük Petőfi  összeütközéseit a katonai 
vezetőkkel? Az ő merevségük, szigorúságuk, vagy 
Petőfi  összeférhetetlensége okozta a konfl iktusokat.  
A kortársak szerint sem Mészáros Lázár, sem Klapka 
György nem túlzott szigorúságáról volt ismeretes, 
szemben a katonai fegyelemben híresen kemény Bemmel 
vagy a szintén szigorú Görgeivel szemben. A hivatásos 
katonák, különösen háborús helyzetben komolyan vették 
a hadsereg fegyelmét. Az alábbi idézetből is kiderül,  
Görgei felismerte Petőfi  irodalmi jelentőségét, s azt, hogy 
a költőt célszerű más elbírálás alá venni. Bármennyire 
is kemény és szigorú katona volt, tudta, hogy Petőfi  
Sándor  hadbíróság elé állítása az adott helyzetben nem 
segítené az önvédelmi harc ügyét. A tábornok a költővel 
történő egyetlen találkozása  nemcsak őt, de a sajtót 
is foglakoztatta, mint arról a Budapesti Hírlap 1899. 
július 24-i számában is olvashatunk. Az újság Görgei 
levelét közli, amelyben visszaemlékezik Petőfi vel való 
találkozására.   

„Visegrád, 1899. julius 18-án.

Tisztelt uram és barátom!

A Petőfi vel való találkozásom a legkedvesebb emlékeim 
közé tartozik. Sajnos, csak egyetlenegyszer találkoztam 
vele és e találkozás is csak futólagos volt, úgy, hogy néhány 
szóval elmondhatom a történetét.

1849 májusban Pest ostrománál hallottam, hogy Petőfi  
a táborban van, és hogy egy ideig Pesten fog tartózkodni, 
mert Bem szabadságolta. Kossuth államcsinyje óta (julius 
14-én) többször előfordult, hogy idegen, nem az én 
parancsnokságom alatt álló tisztek tűntek föl táboromban. 
En erről alig vettem tudomást, mert jövő hadimüveleteim 
irányán és célján kívül nem volt mit titkolnom. E terveimről 
nem szóltam senkinek, különben teljesen szabadjukra 
hagytam a tiszteket, hogy előttem ismeretlen megbízásaikat 
teljesítsék. Még csak be sem mutattattam magamnak ezeket 
az urakat, mert nem volt időm, hogy magánkihallgatást 
adjak, ismeretségükre pedig nem vágyakoztam.

De Petőfi vel kivételt tettem. Kívánkoztam utána, hogy 
szemtöl-szembe lássam a költőt, a kinek élethalál harcra 

való fölhívása az én lelkemben is visszhangra talált. 
Ezenkívül azt reméltem, hogy megtudok tőle egyetmást 
ügyünk állásáról Erdélyben, a hol Bem operált.

Kérdéseimre adott feleletei rövidek és szabatosak voltak. 
Úgy viselkedett velem szemben, mint egy férfi , a ki nem 
szokta meg, hogy semmibe se vegyék. Ő akkor Bem alatt, a 
ki megszerette és nem szívesen bocsátotta el oldala mellől, 
már többször állott a csata tüzében.

Tetszett nekem Petőfi , a férfi , miután a költőt már 
régóta szerettem. Nagyon szerettem volna még egyszer 
találkozni vele szabadsága alatt; de ő nagyon sietett és 
így találkozásunk nem ismétlődött. De még ma is látom 
magam előtt, a mint lelkesedéssel beszélt vezéréről, akinek 
oldalán kész volt életét föláldozni a szabadságért, a melyet 
dalában dicsőített.

Sohasem láttam többé, csak Klagenfurtban hallottam, 
hogy a szerencsétlen segesvári nap után neve sem a 
halottak, sem a sebesültek, hanem az eltűntek között volt 
olvasható.

Vakítón ragyogó meteor volt ő! A ki szemével látta, nem 
tudja, honnan jött és hová tűnt el. De pályája, a melyet 
megfutott, még soká világit az ég boltozatán, miután már 
rég eltűnt szemünk elől. 

Görgey Artur „

Budapesti Hírlap 1899. júl. 24. 19. évf. 203. sz. 

Görgeit a Petőfi vel való találkozás a továbbiakban 
is foglakoztatta, ennek bizonyítéka Benczúr Gyula 
festőművész feleségének 1908-ban írt levele is:

„Petőfi  Sándorral egyetlen egy találkozásom volt, ezt is 
egyedül neki köszönhettem. Történt pedig e találkozásunk 
Budavár ostroma idejében 1849-ik évnek május hava 
közepe táján a Svábhegyen főhadiszállásomon, háló- 
(egyszersmind dolgozó-) szobámban egy késő délelőttön. 
Napos tisztem jelentésére, hogy Petőfi  Pestről az imént 
átjővén, választ kér, fogadom-e? „Örömest” kiállték – és 
alig hangzott el szavam, máris meglepetve rábámulok 
kedvenc poétám honvédtiszti egyenruhájára. Petőfi  pedig 
– hogy mi ötlött szemembe, legott kitalálván:

„Igenis – kezdé –, beálltam honvédnek én is. Elküldtek 
Bemhez. Azóta rajongok ezért az emberért; nem azért, 
mert ő léptetett elő, hanem katonái iránt való atyai 
bánásmódjáért, melyben én is bőven részesültem. 
Titkárának rendelt a maga személye mellé. Bizalma 
lélekemelő, nap-nap után nyújtván alkalmat nemes 
szívének rajongássá váló megbámulására. Néhány 
költeményem kiadása végett rövid szabadságot kértem tőle. 
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Rögtön megadta. Siettem Debrecenbe, szóval közvetlenül 
Kossuthhoz folyamodni némi segítségért. Kossuth ridegen 
elutasított.

Fordultam Mészároshoz. Ott aztán ugyancsak 
megjártam! Kossuth legalább türelmesen végighallgatta 
folyamodásomat. Mészáros? – Kérésem előadását 
megelőzve, gorombán sértő leszidással kezdé meg az 
audienciát – és bevégzé: árestom-büntetést [fogdát] ígérvén, 
ha tudomására jutna ilyen szabályellenes nyakravalóval 
mutatni magamat ismételve merészelném. Rövid 
szabadságomból szerencsére megmaradt még nehány nap. 
Ezeket Pesten tölteni szándékozom – a debreceni bosszantó 
élményeimre pazarolt múlt napokért némi kárpótlásul.”

Petőfi  Sándornak ezen utolsó kijelentése után – kölcsönös 
kézszorítás, egymást

Istennek ajánlás mellett rövid búcsúmondással, 
találkozásunk vége ért.

Fájdalom! Viszontlátás nélkül!

Visegrád, 1908. szeptember 6.

Görgei Artúr s. k. „

A kép teljessége érdekében érdemes felidézni, hogy 
Klapka György miként emlékezett az esetre: 

„Görgeivel való bizalmas megbeszélése után a dolognak, 
elhatároztuk, hogy két tiszt jelenjen meg nálam és kérje 
elnézésemet és Petőfi  szabadon bocsáttatását tőlem. Ugy is 
történt. Visszaadtam Petőfi nek szabadságát ; magamhoz 
hívattam s kifejtettem előtte magaviseletének helytelen es 
hazafi atlan voltat. Én bocsánatom jeléül kezet nyújtottam 
neki, s azt hittem, hogy ezzel el lesz feledve az egész 
dolog. De Petőfi  mégis megboszúlta magát legutoljára irt 
költeményeinek egyikében, a mely ellenem van intézve, s 
igaztalanul kemény hangú ugyan, de azért az ő babérainak, 
melyeket az egész művelt világ fűzött dicső homloka köre, 
kart nem tett és nem is tehetett.

A kellemetlen esetnek oka nem én voltam, hanem Petőfi  
maga, a kin át nem tudott hatni az a meggyőződés, hogy 
egy hadseregnél, melynek az ország joga és szabadsága 
megvédése, tehát a legfőbb feladat mi egy hadseregre 
várhat, jutott osztályrészül, egyes-egyedül  a vas fegyelem 
képezi a főfeltételt, hogy missióját teljesíthesse.”

A magyar történelem, így az 1848-49-es forradalom és 
önvédelmi harc jeles személyei is egyszerre voltak hősök és 
hús-vér emberek. Petőfi  Sándor költői jelentőségét és a 48-
49-es eseményekben betöltött szerepét nem homályosítja 
el, hogy öntörvényű alkat lévén nem volt képes betartani 
annak a honvédseregnek a szabályait, melyhez önként 
csatlakozott. A szabadságharc jeles hadvezérei, Görgei és 
Klapka nemcsak a függetlenségi harcban mutatták meg 
kiemelkedő képességeiket, hanem Petőfi vel kapcsolatban 
is igyekeztek a költő iránti tiszteletük és a katonai 
fegyelem betartásának szükségességét összhangba hozni, 
több-kevesebb sikerrel.

A jubileumi évben is az a feladatunk, hogy méltó módon 
emlékezzünk meg a költőkről és hadvezérekről egyaránt.

Gróf Péter

----

Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi 
szabadságharcban. 3. kiadás. Heraldika, Budapest, 2000.

Görgei Artúr válogatott írásai

Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848—1915 

Szerkesztette: dr. Hermann Róbert Bp. 2018

Emlékeimből 

Írta Klapka György; Bp.l886 

Hermann Róbert: Goromba tábornokok, goromba költő. 
A Bem–Vécsey- és a Klapka–Petőfi  aff ér. In Ki vagyok én? 
Nem mondom meg… Tanulmányok Petőfi ről. Szerk.: Szilágyi 
Márton. PIM–Budapest, 2014. 
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Március hónapban rendszerint számos olyan 
előadás, konferencia és egyéb esemény valósul 

meg, amely az 1848-49-es történések mellett a reformkor 
időszakát és vívmányait emeli ki. Sokan betéve tudjuk 
és ismerjük azt a történetet, miszerint március 15-én 
este a forradalmi tömeg egy része az első Pesti Magyar 
Színházban ünnepelt, ahol Katona József Bánk bán 
c. drámáját adták elő. Itt tűzte fel a trikolort a korszak 
ünnepelt színésznője Laborfalvi Róza Jókai Mór ruhájára. 
A történet eddig jól ismert, azonban ha egyet hátra lépünk 
és az eseménynek helyet adó épületre koncentrálunk, 
szintén izgalmas dolgokat fedezhetünk fel.

Az 1800-as évek első felében Magyarországon még 
egészen más volt a színházi kultúra. A korszak egyes 
költői életútjaiból, például Petőfi  Sándor, vagy Arany 
János, illetve néhány olyan színész emlékirataiból 
és naplójából, mint Déryné viszonylag pontos képet 
kapunk a társulatok munkájáról, a viszontagságos 
körülményekről. Kőszínházak, vagyis állandó épülettel, 
társulattal és költségvetéssel rendelkező intézmények 
száma igen alacsony volt az országban a 19. század elején/
közepén. A vándorszínészi életforma ezáltal egyáltalán 
nem számított ritkának. A reformkor hozott ebben is 
gyökeres változást. Az állandó színházépület kérdése 
valójában már a 18. század vége óta terítéken volt, 
hiszen a magyar nyelvű színjátszók Pest-Budán háttérbe 
szorultak az amúgy németajkú városban, a német nyelvű 
előadásokkal szemben. Széchenyi István egy Duna-parti 
színházépület megépítését kezdeményezte, ez lett Pest 
első magyar nyelvű színháza. A telek kiválasztása, az 
ehhez szükséges anyagi és egyéb források összegyűjtése 
nem volt egyszerű feladat a vármegyei és arisztokrata 
oldalról érkező felajánlások ellenére sem. Az épület 
megépítése ugyan területileg Pest vármegyéhez tartozott, 
azonban országos üggyé nőtte ki magát a kezdeményezés. 
A korszak szellemi és ideológiai helyzetéből adódóan a 
polgárság is kivette a részét a színházépítésből. Itt lépett 
a színre Visegrád polgársága is: „Az adakozást az 1835. 
novemberi közgyűlés indította el, a vezérvármegye 
határozott állásfoglalása az építkezés folytatása mellett. 
Első helyen Földváry Gábor [Pest vármegye alispánja]  
tett le 500 forintot, példáját a vármegye tisztikara és 
rendjei követték. Az első megyei gyűjtés hozadéka, 
Aradról novemberben, Szeged város 1010 forintnyi 
adománya 1836 januárjában érkezett. (...)

Az adománytevők névsorát tételesen áttekintve, 
folytatódni és kiteljesedni látszik az a kulturális 
érdekegyesítés, amelyet a regionális pártolás és 
színházépítés korábbi színhelyein az 1820-as évektől 

tapasztaltunk. Az összefogás valóban nemzetinek 
tekinthető, mind a benne részt vevők száma, mind 
társadalmi összetételük okán – jeleként annak a 
hatásnak, amelyet a vándorszínészet (különféle szintjein) 
több évtizedes tevékenységével elért. A szónak ebben 
az értelmében a Nemzeti Színház az 1830-as években 
immár „alulról jövő” kezdeményezés és áldozatvállalás 
eredményeképpen is létrejöhetett. A vármegyék, 
városok, közbirtokosságok mellett egyes községek is 
(elsősorban a vezérvármegye területén) testületként 
adományoztak. Hasonlóképpen egy-egy helységen belül 
a céhek is önállóan jelentkeztek. Jól nyomon követhető, 
hogy egy-egy község elöljárói hogyan mozgósítottak 
személyes példájukkal: Visegrádon a lelkész, a bíró és a 
kisbíró, Dunabogdányban a lelkész, a káplán, a kasznár 
és a jegyző adományozott. ” 

Jó látni, hogy Visegrád pár száz évvel ezelőtt és 
napjainkban is örömmel áll fontos közügyek mellé. 
Legyen szó színházépítésről, vagy természeti és háborús 
katasztrófák sújtotta területek és lakóik megsegítéséről.

Forrás: Magyar Színháztörténet 1790-1873 (Főszerkesztő: 
Székely György, szerkesztő: Kerényi Ferenc, Akadémiai 
Kiadó – Budapest 1990)

A mű online is elérhető. 

Gróf Boglárka

VISEGRÁD ÉS A REFORMKORI SZÍNHÁZ

Kép forrása: MNM online katalógus
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Szomorú évfordulóhoz érkeztünk 2023. február 24-én. 
Kereken egy esztendeje tört ki az orosz-ukrán háború, 
mérhetetlen pusztítást és szenvedést okozva. Visegrád 
városa és a Szent György Lovagrend aktívan segítette a 
kárpátaljai rászorulókat az elmúlt időszakban. A Szent 
György Lovagrendnek több mint három évtizedes 
tapasztalatai vannak a kárpátaljai segítségnyújtás 

vonatkozásában, hiszen 1991 óta szállít adományokat 
Kárpátaljára. 

1996-ban a lovagrend egy házat vásárolt 
Beregsurányban, közvetlenül a határ mellett, melyet 
azóta is segélypontként használ. A ház felújítása 
időszerűvé vált és 2022 júliusában sikerült végrehajtani 
egy teljes tetőcserét és külső felújítást. A munkálatokat 
Nődl Norbert irányította, segítői: Nődl István, Kreisz 
Bence, Oláh Sándor, Oláh Péter, Staberecz Levente, Cseke 
András, Cseke Péter és Cseke László voltak. A megújult 
segélypont azóta is létfontosságú feladatot lát el. 2022 
áprilisában Eőry Dénes polgármester úr is megszervezett 
egy segélyszállítmányt egy raklap étolajat adott át a 
kárpátaljai rászorulóknak.

2023 február 24-én újabb segélyszállítmány került 
átadásra Visegrád és a Szent György Lovagrend 
segítségével. A szállítmány elsősorban tartós 
élelmiszerekből állt, melynek átadásán Eőry Dénes, 
Visegrád város polgármestere is jelen volt.

Lovag Cseke László
a Szent György Lovagrend kancellárja

KÁRPÁTALJAI SEGÉLY A HÁBORÚ ÉVFORDULÓJÁN

Leviczky Mihály Nyíregyházi Prior és 
Nagy Béla Kárpátaljai Prior az adomány átvétele közben

MEGHÍVÓ

NŐNAPRA

A Visegrádi Szövetség tisztelettel hívja Visegrád lakosait,
különösen női lakosait, a
Nőnapi rendezvényre!

Időpontja: 2023. március 8., szerda 17 óra

Helye: Bárka Étterem (vagy udvari teraszai)

PROGRAM

Nőnapi köszöntő
Férfi ak kultúrműsora

Virágok átadása

Mindenkit szeretettel várunk forralt borral, teával, zsíroskenyérrel!

Visegrádi Szövetség
rendező csoportja
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Mindenkinek köszönjük, hogy fájdalmunkban velünk osztoztak, fi unk Csepregi Szabolcs (Csepi) temetésén.

Csepregi család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Sok szeretettel ajánlok nektek egy tanulságos könyvet. 
A ”Talizmánok titka” egy 
olyan könyv, amiben sokat 
használhatjuk fantáziánkat. 

A könyv rövid története:

Fekete Örvény a gonosz 
varázsló kiszabadul a börtönből 
és meg akarja szerezni a hét 
talizmánt, hogy meghódíthassa 
a fantázia birodalmát. Florianna 
de Rosa a fantázia birodalom 

királynője segítséget kér a hét tenger lovagjától…Vajon 
sikerül e megküzdenie Geronimonak a (nemes lovagnak) 
Fekete Örvénnyel (a gonosz varázslóval)? Ha elolvassátok 
a könyvet: élményben lesz részetek és megkapjátok a 
választ.

Közreadja:
Kozári Marcell 

3.b osztályos tanuló

KÖNYVAJÁNLÓ

Fotó: Szilvácska
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MÁRCIUSI PROGRAMOK

 

Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait 
 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
175. évfordulója tiszteletére 

 

2023. március 15-én, szerdán 17 órakor 
a 48-as emlékműnél rendezendő 

 

ÜNNEPI 
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE 

 

Az ünnepi műsort 
az Áprily Lajos Általános Iskola, AMI 

diákjai adják 
 

Közreműködik 
Magyar Honvédség Szentendre 

Altiszti Akadémia Zenekara 
  

 Mindenkit szeretettel várunk! 
  

 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
175. évfordulója tiszteletére 

 

2023. március 15-én, szerdán 17 órakor 
a 48-as emlékműnél rendezendő 

 

az Áprily Lajos Általános Iskola, AMI 
diákjai adják 

 

Magyar Honvédség Szentendre 
Altiszti Akadémia Zenekara 

  

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
2023. március 25-én szombaton 

15 és 19 óra között a művelődési házba 
a szokásos 

 

Családi Játszódélutánunkra 
 

Kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhatnak! 

 

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

 
 

A program ingyenes! 
 

 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
175. évfordulója tiszteletére 

 

2023. március 15-én, szerdán 17 órakor 
a 48-as emlékműnél rendezendő 

 

az Áprily Lajos Általános Iskola, AMI 
diákjai adják 

 

Magyar Honvédség Szentendre 
Altiszti Akadémia Zenekara 

  

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2023. március 16-án, csütörtökön 18 órára  
a művelődési házba 

 

Kovály Erzsébet 
református lelkész, mentálhigiénés szakember, 

egyetemi oktató 
 

Hétköznapi függőségeink 
 

című előadására 
 

A program ingyenes! 
 

 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
175. évfordulója tiszteletére 

 

2023. március 15-én, szerdán 17 órakor 
a 48-as emlékműnél rendezendő 

 

az Áprily Lajos Általános Iskola, AMI 
diákjai adják 

 

Magyar Honvédség Szentendre 
Altiszti Akadémia Zenekara 

  

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

a szokásos péntek esti előadás-sorozatára 
 

2022. március 31-én pénteken 18 órára 
a könyvtárba 

 

Ez alkalommal Petőfi Sándor születésének 200. 
és az 1848-49-es forradalom 

és függetlenségi harc 175. 
évfordulója alkalmából 

 

Dr. Süli Attila 
őrnagy, hadtörténész, 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
 

Erdély szabadságharca 1848-49-ben
címmel tart előadást 

 
A belépés ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
175. évfordulója tiszteletére 

 

2023. március 15-én, szerdán 17 órakor 
a 48-as emlékműnél rendezendő 

 

az Áprily Lajos Általános Iskola, AMI 
diákjai adják 

 

Magyar Honvédség Szentendre 
Altiszti Akadémia Zenekara 

  

 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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INTÉZZE PÉNZÜGYEIT TELEFONOS ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATUNK SEGÍTSÉGÉVEL OTTHONÁBÓL!

0-24: +36/1-311-3110
További információ: www.takarekbank.hu/onhoz-a-legkozelebb

Takarek_ugyfelmegtarto_print_183x133.indd   2 2023. 02. 10.   15:16:59
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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

 

 

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 

VI S E G R Á D I  H Í R E K  
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata 

Megjelenik havonta, 850 példányban   
Felelős szerkesztő: Schandl Lóránt 

A szerkesztőbizottság tagjai: Grósz Gábor,  
Gróf Boglárka, Jónás Péter 

Címlapon Petőfi Sándor kokárdája 
Forrás: https://gyujtemenyek.mnm.hu 

A címlapon olvasható idézet és a teljes szöveg  
elérhető a Litera irodalmi portálon. 
Kéziratleadás: minden hó 15-ig 

visegradihirek@gmail.com  
 ISSN 1587-7477 (nyomtatott);  

ISSN 2416-0350 (online)   
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 

A Visegrádi Hírek szerkesztősége felhívja a figyelmet arra, hogy a megjelent 
cikkek tartalma, megfogalmazása nem sérthetik a közerkölcsöt, illetve 

tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat.  
Azokat az írásokat, amik fentieknek nem felelnek meg, módosításra 

visszaküldjük a cikk írójának.  
Szerkesztőség: 2025. Visegrád, Fő u. 81.  

Tipográfia, tördelés: Fagyas Róbert 
Nyomdai munkák: Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Budapest 
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MÁRCIUSI  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! 
 

 
 

Március 2. csütörtök, 18:00 
KOPOGÁS A KUNYHÓBAN 
szinkronizált, amerikai horror-dráma, misztikus film, 110’, 2023 
Rendező: M. Night Shyamalan 
Főszereplők: Dave Bautista, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird 
 

Egy isten háta mögötti kunyhóba megy feltöltődni egy kislány a 
szüleivel, ahol túszul ejti őket négy fegyveres, és elképesztő 
választásra kényszeríti őket, hogy elkerülhető legyen a végítélet. 
Dönteniük kell, miben hisznek, mielőtt minden elveszett.  
 

Március 3. péntek, 17:00 
UFÓVADÁSZOK 
szinkronizált, svéd sci-fi kalandfilm, 115’, 2022 
Rendező: Victor Danell 
Főszereplők: Inez Dahl Torhaug, Jesper Barkselius 
 

Denise 8 éves volt, amikor elvesztette apját. Meggyőződése, 
hogy nem meghalt, hanem elrabolták az ufók. Hamarosan 
segítséget kap egy ufótársaságtól, de kérdés, hogy a bizonyítékok 
elegendőek-e egy kutatáshoz, amelyen a társaság elindulhat. A 
paranormális jelenségek fokozódása azt sejteti, a lánynak 
nemcsak eszelős lázálma lehet az ufók létezése.  
 

Március 3. péntek, 19:15 
MAGIC MIKE UTOLSÓ TÁNCA 
szinkronizált, amerikai vígjáték, filmdráma, 112’, 2023 
Rendező: Steven Soderbergh 
Főszereplők: Channing Tatum, Salma Hayek, Nancy Carroll 
 

Magic Mike elbúcsúzott a show-tól, nem vetkőzik többet. Egy 
nap aztán egy milliomosnő Londonba csábítja, hogy az ő 
színházában hozza össze pályájának legnagyobb showműsorát. 
Olyan világba keveredik, amit nem ismer, és egyelőre nem is 
nagyon szeret. De összeszedi Európa legjobban mozgó, legjobb 
testű táncosait, kitalálja a koreográfiát, és mehet a műsor!  
 

Március 4. szombat, 15:00 
MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA –  
REJTÉLYES GÖDRÖK  
szinkronizált, német családi kalandfilm, 103’, 2022 
Rendező: Sven Unterwaldt Jr. 
Főszereplők: Justus von Dohnanyi, Milan Peschel, Emilia Maier 
 

Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis hozzád kötődő 
állatod? Ennek az iskolának a tanulói ilyen igaz barátokra lelnek. 
Az új tanév pedig új kalandokat is tartogat Ida és barátai 
számára, akik most az iskola területén felbukkanó rejtélyes 
gödrökre keresik a választ. 
 

Március 4. szombat, 17:00 
MAGIC MIKE UTOLSÓ TÁNCA 
szinkronizált, amerikai vígjáték, filmdráma, 112’, 2023 
 

Március 4. szombat, 19:15 
KOPOGÁS A KUNYHÓBAN 
szinkronizált, amerikai horror-dráma, misztikus film, 110’, 2023 
 

Március 9. csütörtök, 18:00  
UFÓVADÁSZOK 
szinkronizált, svéd sci-fi kalandfilm, 115’, 2022 
 

Március 10. péntek, 17:00 
HADIK 
magyar történelmi kalandfilm, 108’, 2023  
Rendező: Szikora János 
Főszereplők: Trill Zsolt, Molnár Áron, Horváth Lili 
 

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.  
 

Március 10. péntek, 19:15 
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. Az a baj vele, hogy szuperrendes és 
mániákusan ragaszkodik a szabályok betartásához. De a 
szomszédjába költözik egy 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.  
 

Március 11. szombat, 15:00 
MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA –  
REJTÉLYES GÖDRÖK 
szinkronizált, német családi kalandfilm, 103’, 2022 
 

Március 11. szombat, 17:00 
HADIK 
magyar történelmi kalandfilm, 108’, 2023  
 

Március 11. szombat, 19:15 
KOKAINMEDVE 
szinkronizált, amerikai thriller, 91’, 2023 
Rendező: Elizabeth Banks 
Főszereplők: Alden Ehrenreich, Kristofer Hivju, Ray Liotta 
 

Egy igaz történet ihlette a filmet, melyben egy zsarukból, 
bűnözőkből, turistákból és tinikből álló csoport gyűlik össze egy 
georgiai erdőben, ahol egy 230 kilós medve bődületes 
mennyiségű kokaint kebelezett be, és tombolni kezd. 
 

Március 15. szerda, 19:00 
HADIK 
magyar történelmi kalandfilm, 108’, 2023  
 

Március 16. csütörtök, 18:00  
TÁR 
feliratos, amerikai zenés dráma, 158’, 2022 
Rendező: Todd Field 
Főszereplők: Cate Blanchett, Mark Strong, Julian Glover 
 

A film középpontjában Lydia Tár áll, az ikonikus zenész, akit 
széles körben a legnagyobb élő zeneszerzőnek és karmesternek 
tekintenek, és aki a világon az első női vezető karmestere egy 
német zenekarnak. A film a hatalom változó természetét, hatását 
és maradandóságát vizsgálja modern világunkban.  
 

Március 17. péntek, 17:00 
IKAROSZ 
szinkronizált, luxemburgi- francia animációs film, 76’, 2022 
Rendező: Carlo Vogele 
 

Ikarosz apja, a feltaláló Daidalosz tanítványa szoborműhelyében. 
Életét felforgatja egy titokzatos bikafejű fiú felfedezése, aki a 
királyi palotában rejtőzik. Titkos barátság köti össze őket, 
mígnem Minos király bezárja a „szörnyeteget" a labirintusba. 
Amikor Thészeusz megérkezik Krétára, hogy megölje, Ikarosz 
mindenre kész, hogy megmentse gyerekkori barátját.  



Március 17. péntek, 19:15 
HIRTELEN 70 
szinkronizált, német vígjáték, fantasy, 94’, 2012 
Rendező: Matthias Steurer 
Főszereplők: Elizabeth Lail, Diane Keaton, Dustin Milligan 
 

A frusztrált író és önjelölt influencer Mack elmegy barátnője 
leánybúcsújára, ahol a vad éjszaka után arra ébred, hogy hirtelen 
átalakul jövőbeli önmagává: a 70 éves Rita nénivé. Mások 
elvárásainak kényszerétől megszabadulva a saját útját járja, a 
közösségi média hatalmas szenzációjává válik és még egy 
románc is elkezd kialakulni Mack kutyaszitterével, Jackkel.   
 

Március 18. szombat, 15:00 
IKAROSZ 
szinkronizált, luxemburgi- francia animációs film, 76’, 2022 
 

Március 18. szombat, 17:00 
HIRTELEN 70 
szinkronizált, német vígjáték, fantasy, 94’, 2012 
 

Március 18. szombat, 19:15 
TÁR 
feliratos, amerikai zenés dráma, 158’, 2022 
 

Március 23. csütörtök, 18:00  
VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
feliratos, amerikai-angol dráma, 102’, 2022 
Rendező: Charlotte Wells 
Főszereplők: Celia Rowlson-Hall, Frankie Corio, Paul Mescal  
 

Sophie az apjával töltött gyerekkori nyaralás élményeire gondol 
vissza, amikor azt érezte boldog volt. 20 évvel később a 
zűrzavaros és a képzelt emlékek közepette próbál rájönni, milyen 
is valójában a férfi, aki az édesapja.  
 

Március 24. péntek, 17:00 
BELLE ÉS SÉBASTIEN – EGY ÚJ KALAND 
szinkronizált, francia családi kalandfilm, 96’, 2022 
Rendező: Pierre Coré 
Főszereplők: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque 
 

A 10 éves Sébastien kénytelen a hegyekben tölteni a szünidőt. A 
városi fiúnak életében először kell birkákra vigyáznia, amihez 
semmi kedve. A vidéki élet azonban új kalandokat is tartogat. 
Megismeri a hatalmas és gyönyörű Belle-t, akivel rosszul bánik 
gazdája, ezért sokszor elszökik otthonról. Barátokká válnak, 
Sébastien pedig kész bármit megtenni Belle védelmében.  
 

Március 24. péntek, 19:15 
A GÉP 
szinkronizált, amerikai-angol dráma, akcióthriller, 107’, 2023 
Rendező: Jean-François Richet 
Főszereplők: Gerard Butler, Mike Colter, Tony Goldwyn 
 

Brodie Torrance pilóta egy villámcsapás elől úgy menti meg 
utasait, hogy kényszerleszállást hajt végre egy háborús övezetnek 
számító szigeten. Miután az utasokat elrabolják a helyi lázadók, 
egyetlen emberre számíthat: Louis Gaspare-ra, a gyilkossággal 
vádolt fegyencre, aki az FBI őrizetében ült a gépen.  
 

Március 25. szombat, 15:00 
BELLE ÉS SÉBASTIEN – EGY ÚJ KALAND 
szinkronizált, francia családi kalandfilm, 96’, 2022 
 

Március 25. szombat, 17:00 
A CSENDES LÁNY  
feliratos, ír dráma, 94’, 2022 
Rendező: Colm Bairéad 
Főszereplők: Catherine Clinch, Kate Nic Chonaonaigh 
 

Cáit csendes kislány, aki hányattatott körülmények között nő fel. 
A családja egy nap úgy dönt, hogy Cáit-et a nyárra rokonokhoz 
adja. Az idilli környezetben egy idő után Cáit megnyílik, végül 
fény derül arra a titokra is, amit nevelői elrejtenének előle.  
 

Március 25. szombat, 19:15 
A GÉP 
szinkronizált, amerikai-angol dráma, akcióthriller, 107’, 2023 
 

Március 29. szerda, 18:00 
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: GOYA MESTERMŰVEI 
feliratos, spanyol-francia-portugál dokumentumfilm, 90’, 2022 
Rendező: José Luis López Linares 
 

A film Jean-Claude Carrière forgatókönyvírót követi, aki 
Goya mesterműveinek máig ható erejét kutatja egy kultúráról, 
festészetről és Spanyolországról szóló elmélkedéssel teli utazás 
során.  Ellátogat a Pradóba, majd Goya szülőházába, valamint 
a Zaragoza melletti bérházba, amely freskóit őrzi, s további 
közel 30 helyszínre, ahol Goya jelentős munkái találhatók.  
 

Március 30. csütörtök, 17:00  
A CSENDES LÁNY  
feliratos, ír dráma, 94’, 2022 
 

Március 30. csütörtök, 19:00  
JOHN WICK: 4. FELVONÁS - HAGAKURE 
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 170’, 2023 
Rendező: Chad Stahelski 
Főszereplők: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård  
 

John Wick eddigi legveszedelmesebb ellenfeleivel száll szembe. 
Az érte járó vérdíj csak nő, miközben az alvilág leghatalmasabb 
figuráit kutatja New Yorktól Párizsig, Oszakától Berlinig.  
 

Március 31. péntek, 17:00 
VOLT EGYSZER EGY NYÁR 
feliratos, amerikai-angol dráma, 102’, 2022 
 

Március 31. 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 1. szombat, 15:00 
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 1. szombat, 17:00 
TALÁN IGENT MONDOK 
szinkronizált, amerikai vígjáték, 95’, 2022 
Rendező: Michael Jacobs 
Főszereplők: Emma Roberts, Diane Keaton, Richard Gere 
 

Michelle és Allen elhatározzák, hogy közös vacsorára hívják 
szüleiket, és megosztják velük házasságkötési szándékukat. Ám 
az este nem úgy alakul, ahogy azt előre eltervezték: kiderül, hogy 
a szülők a múltból már jól ismerik egymást, ami meglehetősen 
ellentétes véleményekhez vezet a házassági tervet illetően.  
 

Április 1. szombat, 19:15 
JOHN WICK: 4. FELVONÁS - HAGAKURE 
szinkronizált, amerikai akcióthriller, 170’, 2023 
 
Támogatóink: 


