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VÁROSHÁZI MOZAIK
TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

V

isegrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. december 17-én tartotta az elmúlt
év utolsó ülését. Napirend előtt Eőry Dénes polgármester
számolt be a két ülés között eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről és tájékoztatott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a külsős bizottsági tagok
eskütételére került sor. Az ülés első és második napirendi
pontjában a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló
5/2013. (III. 22.) számú, valamint a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
6/2013. (III. 22.) számú önkormányzati rendeletek módosításáról döntött a testület. Mindkét döntésről a Város
házi Mozaik rovat Rendeletmódosítások című írásában
tájékoztatunk részletesen.

mutatására és az önkormányzat hirdetményeinek,
közérdekű közleményeinek közzétételére vállalt
kötelezettséget. A Képviselő-testület tagjai egyetértettek
abban, hogy a jövőben is fent kívánják tartani az együttműködést a televízióval és elismerik a műsorszolgáltató
helyi és kistérségi szinten végzett értékteremtő munkáját.
A döntés értelmében Visegrád Város Önkormányzata a
2020. évi költségvetés terhére 3,6 millió Ft-tal támogatja
a Danubia Televíziót.
Visegrád Város Önkormányzata a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című projekt második
szakaszában felmerülő területrendezési feladatok során
vételi ajánlatot kíván eljuttatni a 058/7 hrsz-ú külterületi
ingatlan tulajdonosaihoz, akik jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak. Amennyiben az ajánlat továbbítása
a korábban kezdeményezett kapcsolatfelvételhez hasonlóan meghiúsul, úgy abban az esetben kisajátítási eljárás
megindítására kerül sor a tárgyban szereplő ingatlan
vonatkozásában. Erre a kisajátítási eljárásról szóló 2007.
évi CXXIII. törvény ad lehetőséget; ha a tulajdonos vagy
más kártalanításra jogosult lakóhelye, tartózkodási helye,
illetőleg székhelye ismeretlen, illetve a kisajátítást kérő
ajánlatának közlése részükre egyéb körülményeik folytán
rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel
járna..

A következő napirendi pontban a 2020. évi – helyi
önkormányzatra vonatkozó – belső ellenőrzési terv
elfogadásáról tárgyaltak a képviselők. A belső ellenőrzési
tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon
és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell
alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv
működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a
jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében. Az éves ellenőrzési tervet úgy kell
összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő
soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján
felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére
álló erőforrások figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.
A 2020. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem
az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép
kialakítása Visegrád Város Önkormányzata működéséről,
az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.
A 2020. évi belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület
a megismert dokumentáció alapján egyhangúlag elfo
gadta.

Rendes Csaba a Mozdulj Rendes Alapítvány alapítója
azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a
Képviselő-testület adjon elvi hozzájárulást a 2020. április
18-ára, a Visegrádi Sportcentrumba tervezett „Visegrád
Running Day” elnevezésű futóverseny megrendezéséhez.
Az esemény lebonyolítása a 2019. tavaszihoz hasonlóan zajlana, Rendes Csaba minden szükséges engedély
megszerzéséről gondoskodik. Tekintettel arra, hogy
a Képviselő- testület 28/2018. (02.13.) számú határozatában a „Visegrád” név használatát a Mozdulj Rendes Alapítvány részére visszavonásig engedélyezte, így
kizárólag az esemény megrendezéséhez szükséges hozzájárulásról kellett dönteni. A döntés egyhangú igen volt.

Tóth Csilla a Danubia Televízió Nonprofit Kft.
ügyvezetője levélben kereste meg az önkormányzatot,
melyben a 2020. évre vonatkozóan kérte az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat pénzügyi támogatását.
A támogatásért cserébe a Kft. a településhez és az önkor
mányzathoz kapcsolódó események közvetítésére, va
lamint hírek, tájékoztatások, egyéb közlemények be-

Ugyancsak hozzájárult a Képviselő-testület Zeller Tibor névhasználati kérelméhez, mi szerint a BH Visegrád
Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Kft. nevében
szerepelhessen a „Visegrád” szó. Az elfogadott engedély
határozatlan időtartamú.
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2020. FEBRUÁR
RENDELETMÓDOSÍTÁSOK

Az

elmúlt év végén több önkormányzati rendelet
módosításáról is döntött a Képviselő-testület.
Ezek közé tartozik a helyi adókról szóló 19/2012. (XI.
30.) számú rendelet, melynek felülvizsgálatát a polgármester felkérésére a Pénzügyi Bizottság végezte el.
A bizottság megállapította, hogy az adófizetőket,
beleértve a lakosságot, valamint a kis- és nagyvállalkozásokat, nem lenne célszerű adóemeléssel sújtani.
A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó esetében azonban a jelenlegi adómérték kismértékű emelését javasolta
a bizottság; egyeztetve a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület munkatársaival, figyelembe
véve a hasonló adottságú települések adómértékeit is.
A Képviselő-testület döntése értelmében 2020. január
elsejétől a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
mértéke (személyenként és vendégéjszakánként) 480
Ft-ra, az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevők
esetében fizetendő adó pedig 310 Ft-ra emelkedett.
Az emelésből keletkező többletbevételt az önkormányzat a következő költségvetési évben idegenforgalmi célra
kívánja fordítani.

•

** 28.501 - 42.750,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 150
% és a 250 %-a közötti jövedelem esetén

•

*** 42.751 – 71.250,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum
150 % és a 250 %-a közötti jövedelem esetén

•

**** 71.251.- Ft-tól, az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a
feletti jövedelem esetén étkezés költsége

Gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi
térítési díjtételek:
Intézményi
Személyi fizetérítési díj
tendő térítési díj
(nyersanyagnornapi összege
ma) napi összege

Szociális étkeztetés

Étkezés
Étkezés
Étkezés
Étkezés

* 28.500,- Ft-ig, az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a alatti jövedelem esetén

Visegrád Város Önkormányzata a Városi konyhán
keresztül biztosítja a településen az óvodai és iskolai
gyermekélelmezést, valamint a munkahelyi étkeztetéssel
kapcsolatos feladatokat. Visegrád Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 6/2013. (III. 22.) számú rendeletének 1. mellékletében határozta meg a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak összegét. Az önkor
mányzatoknak minden évben december 15-ig felül
kell vizsgálnia a rendeletben megállapított térítési
díjak (nyersanyagnorma) napi összegét. Muckstadtné
András Enikő a Városi Konyha vezetője jelezte az Önkor
mányzatnak, hogy idei évben bizonyos nyersanyagnorma díjak esetében szükség van azok emelésére, továbbá
a jelenleg egy gyermeket érintő gluténérzékenység miatt
szükséges a rendelet mellékletében szerepeltetni a speciális gyermekétkeztetés nyersanyagnorma díját is.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet szabályozza Visegrád közigazgatási területén a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokat.
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 5/2013. (III. 22.) számú rendeletének 1. mellékletében
határozta meg a szociális alapellátás keretében biztosított
étkeztetésért az ellátást igénybe vevők térítési díjának
összegét. A melléklet 1.1-es pontja táblázatos formában
tartalmazza a szociális alapellátás szolgáltatás intézményi
térítési díjainak összegét, igazodva az ellátásra szoruló jövedelmi szintjéhez. Muckstadtné András Enikő a Városi Konyha vezetője jelezte az Önkormányzatnak, hogy
2020. január elsejétől bizonyos intézményi térítési díjak esetében szükség van azok emelésére, továbbá az
intézményi térítési díj alapadataiban szereplő szolgáltatási költség és szolgáltatási önköltség normatíva e
setén ugyancsak módosításra van szükség. A Képviselőtestület decemberi ülésén hozott döntése értelmében az
alábbi térítési díjak kerültek meghatározásra:
Szolgáltatás

•

Intézményi térítési díj
(Ft/ellátási nap
0 Ft *
330 Ft **
495 Ft ***
660 Ft ****
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ÓVODA
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
tízórai, ebéd,
uzsonna:

80,- Ft/fő
190,- Ft/fő
80,- Ft/fő
350,- Ft/fő

ÁLTALÁNOS
ISKOLA
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
tízórai, ebéd,
uzsonna:

97,- Ft/fő
301,- Ft/fő
97,- Ft/fő

123,- Ft/fő
382,- Ft/fő
123,- Ft/fő

495,- Ft/fő

630,- Ft/fő

102,- Ft/fő
241,- Ft/fő
102,- Ft/fő
445,- Ft/fő

szükséges, mely műtárgyat bejáró híd köt össze a parttal,
illetve az úszóműre való bejutás a pillérről bejáróhídon
keresztül lehetséges. A beruházás részeként kiépítésre
kerülnek kikötő bakok, hídfészek, támcső fészkek, és 400
m2 zöldfelület. A kikötő megközelítéséhez lejáró utat
szükséges kialakítani. A kivitelezés során kiépítésre kerül
továbbá a kikötő villamos energia ellátása is. A min
dennapi használat megköveteli a szükséges utcabútorok,
padok kerékpártároló telepítését. A beruházás részét képezi a telepített egységeken kívül egy új 20m-es úszómű,
2db bejáróhíd, az úszómű kikötéséhez szükséges kötelek,
támcsövek.

Intézményi
Személyi fizetérítési díj
tendő térítési díj
(nyersanyagnornapi összege
ma) napi összege
Önkormányzati
intézmények
alkalmazottai
Külső vendégétkező
Külső vendéggyermekétkező
Speciális
gyermek
étkeztetés

355,- Ft/fő

710,- Ft/fő

393,- Ft/fő

885,- Ft/fő

300,- Ft/fő

780,- Ft/fő

1.099,- Ft/fő

1.395,- Ft/fő

A projekt fizikai befejezése 2020.09.30-ra várható.

MEGÚJUL A CBA FOLYAMATOS
NYITVA TARTÁS MELLETT

MAHART PASSNAVE KFT.
- IKOP PÁLYÁZAT VISEGRÁD KIKÖTŐ

A CBA képviseletében Halmschláger Antallal beszélgettünk, miként alakul a város központjában található CBA
üzlet működtetése az ütemezett felújítási munkálatok
folyamán.

PÁLYÁZAT
Jelenleg is zajlik a Személyforgalmi kikötők támogatására
vonatkozó projektcsomag című, IKOP-2.1.0-15-201600034 azonosítójú projekt megvalósítása. A projekt kedvezményezettje a MAHART – PassNave Személyhajózási
Kft., amely társaság 900 570 000 forintból valósítja meg az
említett beruházást, amelyből 500 000 000 forintot vissza
nem térítendő támogatásként biztosít az Innovációs és
Technológiai Minisztérium az Integrált Közlekedésfej
lesztési Operatív Program részeként. A támogatás a
Kohéziós alapból és a hazai központi költségvetési forrásból kerül finanszírozásra. A beruházás során Dömös,
Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény településeken a személyhajózás infrastrukturális feltételei kerülnek
kialakításra, illetve a meglévő feltételek kerülnek fejlesztésre.

A felújítást megelőző egyeztető tárgyalások kapcsán,
Eőry Dénes Visegrád polgármestere elérte a lakosság
érdekében, hogy az üzlet a munkálatok alatt is biztosítsa
a folyamatos nyitva tartást. Köszönet érte. Következzék
Halmschláger Antal rövid prognózisa az előttünk álló
időszak munkamenetét illetően.
„A Visegrádon több mint 20 éve működő élelmiszer
üzlet felújítása 2020-ban új lendületet vesz. Tavalyi évben rendbe tettük a bolt környezetét. Megújult az udvar
és környezete. 2020-ban folytatódnak a további fejlesztések. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk továbbra
is zökkenőmentesen kiszolgálni a lakosság igényeit.
A boltban dolgozó kollégák hétvégéjüket feláldozva,
minden erőfeszítésükkel azon dolgoztak, hogy a felújítás
több hetes bezárás nélkül megvalósulhasson. Terveink
szerint február végére egy teljesen megújult belső térrel
várhatjuk vásárlóinkat. Ezt követően állunk majd neki a
külső megújításnak, mely jelenleg még tervezési fázisban
van. Köszönjük a lakosság partneri együttműködését,
türelmét és megértését.”

VISEGRÁD HAJÓÁLLOMÁS, A FEJLESZTÉS CÉLJA
A visegrádi hajóállomás jelenleg három kikötő
vel
működik. A fejlesztés keretein belül történő kapacitásbővítés során plusz egy kikötő kerül létesítésre. Az új
kikötő létrehozásának célja, hogy az utóbbi években
egyre inkább jellemző tartósan alacsony vízállás esetén
is tudja biztosítani a társaság mind a saját üzemeltetésű,
menetrendi hajójáratok, mind a szállodahajók kiszolgálását.

Végre van miért türelmesnek lennünk. Hálásak kell legyünk az üzlet dolgozóinak is, hogy csökkentett készlettel és fele akkora eladótérrel is a rendelkezésünkre állnak
úgy, hogy közvetlenül mellettük zajlik majd szolgálatuk
alatt minden járulékos velejárójával a felújítás.

MŰSZAKI LEÍRÁS
Szél Károly
főszerkesztő

Kiépítésre kerül egy új úszóműves kikötő állás. A kikötő
kiépítéshez mederkotrás, illetve egy mederpillér kiépítése
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2020. FEBRUÁR
BEMUTATKOZIK VISEGRÁD ÚJ FŐKERTÉSZE
Tisztelt visegrádi polgárok!
Engedjék meg, hogy Visegrád város újonnan kinevezett
főkertészeként bemutatkozzam Önöknek.
Csitneki Szilvia vagyok, huszonhárom éve érkeztem
Visegrádra, ma már családommal élek itt. Kertészmérnöki végzettséggel rendelkezem.
Hosszú ideig a Mátyás Király Múzeumban dolgoztam,
ahol a történelmi palotakert kertésze voltam. Szerencsésnek érzem magam, hogy ebben a beosztásban végigkövethettem a rekonstruált kert fejlődését születésétől 15
éven át.
Megtiszteltetésnek érzem a felkérést Polgármester úr
és Visegrád Város Önkormányzata részéről az elkövetkező esztendőkre a főkertészi feladatok ellátására, amit
örömmel és várakozással telve fogadtam el. Munkámat
Visegrád természeti és történelmi értékeinek tiszteletben tartásával, a lakosság igényeit figyelembe véve fogom
végezni, szorosan együttműködve a helyi intézményekkel, szállodákkal és éttermekkel.

•

A meglévő zöldfelületek ütemezett, tervszerű
megújítása, értéknövelő fejlesztése.

•

Városi fák védelme, közterületi faállomány állapotának szakértői felmérése, a szükséges beavatkozások elvégzése.

•

Településfásítás folytatása.

•

Növénytelepítéseknél széles tűréshatárú, de igényes
és nagy díszértékű fajták használata.

•

Kisebb, tematikus közösségi kertek kialakítása
(fűszerkert, lepkekert, gyógynövénykert stb.).

•

Emlékművek környezetének megújítása.

•

Lakóterületekhez közeli, eddig kihasználatlan
területek minőségi zöldfelületté alakítása (használati funkciók kiszélesítése, növényállomány minőségi
fejlesztése).

Meggyőződésem, hogy a zöldfelületek fejlesztése csak
akkor lehet sikeres és akkor nyer értelmet, ha az itt élő,
a helyszínhez kötődő helyi lakosok egyénenként is és
közösségként is magukénak érzik a fenntartás és fej
lesztés eredményeit. Őszintén remélem, hogy munkám
eredményeképp Visegrád polgárai hamarosan egy
még szebb, virágosabb s az eddigieknél is otthonosabb
környezetben élhetik mindennapjaikat. És bízom abban
is, hogy sikerül olyan közvetlen kapcsolatot kiépíte
nem Önökkel, melynek révén – az elvárások időnkénti újrafogalmazásával - irányt és útmutatást kaphatok
céljaim eléréséhez. Ebben feltétlenül számítok az Önök
segítségére!

Tudjuk: a zöldfelületek a városok nélkülözhetetlen elemei, a városkép alapvető meghatározói, s hogy jelenlétüknek és minőségüknek különösen nagy szerepe van a
városi életminőség, az ott élők közérzetének javulásában
is. Természetesen azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az idegenforgalmi célpontok környezete, rendezettsége, virágosítása, fenntartásának színvonala
nagymértékben befolyásolja a városunkról kialakult képet a hozzánk látogató vendégekben is.
A minőségi zöldterületek biztosításához, a Városüzemeltetési Csoporttal szorosan együttműködve, a következő feladatokat helyezem előtérbe:

Csitneki Szilvia
főkertész
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KOR-KÉP

A

hogy ígértem Önöknek, felkeresek és beazonosítok Visegrádon helyszíneket régi fotók alapján. Elkészítem a mai állapotról az épület „portréját”. Íme
az első szembesítő múltidézés. Fő utca 32. Birkl ház, ma
Szűcs porta.

hagyo
mánya, a visegrádi polgárok tisztes szolgálata.
Ott áll most ő is az üzlet előtt, mint hajdan a nagy előd.
Hiszen jelenleg ő tulajdonolja Visegrád centrumában
ezt a patinás épületet. Olyannyira a szívén viseli a sorsát,
hogy a homlokzatát is nagy műgonddal állította helyre,
mindannyiunk örömére.

Röviden idéznék Bene Béla Visegrádi napszentület című
könyvéből:
„ A Mozi köz másik oldalán egyetlen ház állt. Birkl Józsi
bácsi fűszerüzlete és lakóháza. Gyermektelenek voltak.
Nagyon kedves és szolgálatkész idős házaspárnak ismertem meg őket. Ahogy szokták mondani, ha gyufára,
ceruzára vagy bármire szükség volt. Józsi bácsi az üzletben mindig kék köpenyben szolgált ki. A mennyezetről
lefelé lógtak a háború előtti időből származó műszalámik. Rendezett gyümölcsöskertjük volt, amely a miénkhez hasonlón a partig, a kis fahíd másik oldaláig tartott.
Az államosítás és a kényszerbetelepítés igen megviselte
őket. Birkl bácsi hamarosan meghalt. Üzlethelyiségükben hosszú ideig fodrászat működött. Birkl néninek
meghagytak egy szobát, a többibe lakókat telepítettek.
Egy darabig a beköltöztetett Binderné két fiával élt ott,
amíg öngyilkos nem lett, szegény. Öcsi, a kisebbik fiú
elkerült Visegrádról. Mások váltották őket. Közülük
néhány évig az osztálytársam volt Bérczi Lali, aki szintén
elkerült a házból az apja válása után ”
Eddig Bélától az idézet, ami az első, a megbarnult fotó
anatómiája.
A második kép a jelen látlelete. Egy csodálatos, tradicionális mesterség felkentje, Szűcs Sándor papíros molnár papírmerítő műhelyében él tovább Birkl József

Szél Károly
főszerkesztő

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
FASCHING RUND UM DEN GLOBUS

A

ußergewöhnliche
Winteraustreibungsbräuche
waren am Vorabend der Fastenzeit vor Ostern
schon im Mittelalter in vielen Städten der Welt verbreitet. Die meisten dieser Feiern haben ihren Ursprung in
heidnischen Bräuchen.

Karneval im Rheinland immer am 11.11. um 11.11. Uhr
auf dem Heumarkt im Stadtzentrum. Nach der stillen
Weihnachtszeit werden ab 6. Januar Bälle und Auftritte
von Musikgruppen und Tänzern veranstaltet.

Die Faschings- oder Karnevalszeit endet am Aschermittwoch - heuer am 25. Feber.
Wir zeigen zwei
interresante Karnevalsstädte der Welt.

Am Tag der Weiberfastnacht, dem Donnerstag vor
Aschermittwoch, wird der berühmte Straßenkarneval
eröffnet und es wird bis zum Karnevalsdienstag gefeiert.

KÖLN

Der Rosenmontagszug mit Wagen gehört ebenfalls zu
den bekannten Attraktionen, er ist der Höhepunkt der
Karnevalssaison.

Eines der größten Volksfeste Deutschlands ist der Kölner Karneval, die Stadt am Rhein. Eröffnet wird der
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man zur Faschingszeit oft runde Pfannkuchen, die Blini
genannt werden. Sie sollen die Sonne symbolisieren und
werden mit Honig oder auch mit Kaviar gegessen.

Die Faschingszeit trägt den Namen Maslenitsa, was
deutsch Butterwoche bedeutet.
Das Fest war früher
die Zeit, als man in Russland hauptsächlich Milchprodukte gegessen hat, daher auch der Name. Heute bäckt

Ida Kékessy-Herendi

GYEREKKUCKÓ
FARSANGI BÁL AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT

Az

Áprily est rendezvény sorozatot kilenc évvel
ezelőtt, az Áprily Iskoláért Alapítvány indította
el, Mezei Anna, Panni néni vezetésével. A hagyományoktól eltérően idén már másodszor nem év végén, hanem
év elején, farsangi időszakban rendezzük a bált. A nevet
tavaly megreformáltuk, Áprily est helyett Farsangi bál az
Áprily Iskoláért lett az új időponthoz illő név. A rendezvény több hónapos előkészületekkel jár, és sok ember önzetlen munkáját veszi igénybe.

elkészültünk mindennel, most már csak a vendégeket
kell fogadnunk. A Bananas zenekar is megérkezett,
majd egy óra alatt be is rendezték a színpadot. 18:30-kor
elkezdtek szálingózni a vendégek. A bejáratnál dr. Kádár
Petra, Muksadtné A. Enikő és jómagam vártuk a kedves
vendégeket, és kísértük őket az asztalukhoz. 19:30-kor a
két konferansziénk, Fodor Gabriella és Mészáros Péter
nyitotta meg a farsangi bált. Miután elhangzott a nagyon
szép bevezető beszéd, megemlékeztünk Panni néniről.
Panni néni kedvenc versét Áprily Lajostól (A csavargó a
halálra gondol), meghallgattuk Papp János előadásában
felvételről. Az Áprily Iskola Kanyargó néptánccsoportja Bozóki Marianna és Borkó Bálint irányításával a
Bonchidai Román táncot adták elő. Az előadásuk után
a közönséget is beinvitálták a táncparkettre és egy látványos össztáncot roptak együtt. Hatalmas sikerük volt,
a tapsvihar sem maradt el.

Tavaly 2019. február 8-án reggel 7:00-kor a Magyar
László sportcsarnokban megjelentek a Gameszos fiúk
ifj. Schüszterl Károly vezetésével, a színpadot és a pa
ravánokat felállítani. Nem sokkal később megjelentek a
szülők is. Elindultunk hát a bútorokért. Nádas Gábor a
Thermal Hotel Visegrád vezérigazgatója, minden évben
a rendelkezésünkre bocsátja a rendezvényre szükséges
asztalokat, székeket és abroszokat. Több mint öt fuvarral
hoztuk el az összes bútort. Néhány óra alatt berendeztük
a báltermet. Este 22:00-kor végeztünk a pénteki napra
kitűzött feladatokkal.

Tavaly először egy Selfie Cam gépet is hoztunk a rendezvényre. A selfie gép mellett különböző kellékeket,
parókákat, műbajuszokat, kalapokat, szemüvegeket
próbálhattak fel vendégeink és ezek segítségével vicces
fotókat készíthettek magukról, melyeket haza is vihettek.

2019. február 9-én reggel 9:00-kor folytatódik a terem
díszítése. Bohóc lámpa sorokat feszítettünk ki a teremben
hangulatvilágításnak. A 10-12 fős körasztalokat hófehér
abroszokkal, középen gyertyás ikebanákkal és színes
terítékekkel terítettük meg. A terem díszítését Andáné
Dlabig Zsuzsi és Ispán Márti vezényelte le, tökéletesre
sikeredett a dekoráció. A színpadot egy virágcsokorrá
varázsolták profi dekoratőreink. Az italpult feltöltésével
is lassan elkészült Friedrich Ivett Larina és Kangas Kinga,
ugyanis az ital pultban ők voltak a dirigensek. 18:00-kor

A vacsoráé volt a következő főszerep. Rózsavölgyi
Noémi irányításával elkezdődött az ételek tálalása és
felszolgálása. A báli menü tavaly Francia hagymaleves
cipóban, utána vörösboros vaddisznópörkölt tarhonyával, savanyúsággal volt. A vacsorát tavaly is ismét
Rózsavölgyi Noémi készítette el, és ajánlotta fel a bálra.
Miután mindenki jóllakott, elkezdődött a buli, a Bana
nas zenekar legjobb zenéivel. Az első szünetben a jelmez
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verseny következett. Számtalan, szebbnél szebb jelmezbe
öltöztek be a kedves vendégek. Az első három helyezettet
díjaztuk.

tárgyak felajánlóinak, a Gameszos fiúknak, a Kanyargó
néptánccsoportnak, és a Bananas zenekarnak.
Szeretnék bátorítani, buzdítani minden szülőt, minden
Visegrádit, hogy jöjjenek és segítsenek, vegyenek részt a
rendezvényeinken, megmozdulásainkon.

A második szünetben az árverés következett, amelyet
ismét Kangas Kinga vezényelt. Az árverésen értékes antik tárgyakra lehetett licitálni. A következő szünetben a
tombolasorsolás következett. Több mint 300 tombolatárgyat sorsoltunk ki, melyeket a helyi vállalkozók, szülők,
pedagógusok ajánlottak fel. Szinte minden vendégünk
nyert valami tombola tárgyat. Hajnal 2:00-ig folytatódott
a zenés mulattság. Némi rendrakás után 4:00-kor min
denki utcán volt.

Az idei Áprily Bál 2020. február 8-án, szombaton 19:00kor lesz. Idén ismét a Bananas zenekar a felelős a jó
hangulatért. A menü: Pilisi vadragu leves és házi rétes.
Idén másodszor egy Selfie Cam gépet is hozunk a rendezvényre. A tavalyi bál célkitűzése volt, hogy tableteket
vásárolhassunk az iskolának. Sikerült is beszereznünk tizenegy darabot. Tavaly a bál összbevétele 1.800.000. Ft.
körül volt, amiből tisztán 1.000.000. Ft-ot tettünk be az
Áprily alapítvány számlájára. Idén szeretnénk hasonló
összeget összegyűjteni az iskolának, melyből játszóteret
építenénk a gyerekeknek.

2019. február 10-én reggel 10:00-kor ismét a fedélze
ten volt a csapat. Néhány óra leforgása alatt a bútorokat
visszaszállítottuk, a báltermet visszarendeztük sportcsarnoknak.
Szeretnék ismét köszönetet mondani mindenkinek, aki
segítette a rendezvény megszervezését, lebonyolítását,
az SZMK szervezet tagjainak, a szülőknek, a pedagógusoknak, a diákoknak, a tombolatárgyak és az árverési

Mindenkit szeretettel várunk az idei bálra is!
Visnyovszky András
SZMK elnök
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K

iscsoportban, év elején, mikor először találkoznak
a gyerekek a német nyelvvel, megkérdezik, miért
beszélek németül. (Miért beszélsz így, ilyen furcsán?kérdezik, hiszen azt sem tudják, hogy német nyelv, amit
hallanak). Így mesélek nekik a környéken élő német
falvakról, a németajkú emberekről. Miért vagyunk mi
német nemzetiségi óvoda? Kik a svábok? Persze csak
az életkoruknak megfelelően fogalmazva! Mesélek a
családomról, hogy édesanyám 3 éves koráig csak svábul
beszélt, a nagymamámtól hallott énekeket énekelek
nekik. Azt vettem észre, a nagyszüleimről, szüleimről,
az én gyerekkoromról szóló történetek megragadják
őket. Napokig emlegettek egy-egy mozzanatot, újra és
újra kérték a történeteket, „sábul” beszélgettek egymással. Ekkor jöttem rá, mennyi lehetőség rejlik ezekben
a mesékben. Így születtek meg a Scheili család meséi.

Az egygenerációs családok mindennapjaiban ma már ritka vendég a nagyszülő. Egy nagycsoportosból fakadt ki
a következő mondat: „De jó Hansinak, hogy megtanítja a nagypapája szögelni!” A több generáció együttélése,
a nagycsaládok adta pozitívumok megélése a mesén
keresztül emóciókat indít meg a gyerekekben.
Az interaktív történetekben játszva élhetik bele magukat
a családtagok helyzetébe. A szereplőkkel azonosulva
alakulhat személyiségük, erkölcsi ítélőképességük - mi a
jó és mi a rossz.
A Nemzetiségi hetek elmaradhatatlan része lett a Scheili család - mi, óvó nénik öltözünk be, s mesélünk nekik
- hol a betakarításról, hol a tavaszi kerti munkákról,
hol a tehénfejésről, régmúlt idők ünnepeiről . Sok-sok
mozgásos játékkal színesítve: a gyerekek kihúzták a
répát, kukoricát morzsoltak, libákat kergettek, fát vágtak,
sütöttek, hátyival a hátukon ballagtak .

A kereteit már az elején kitaláltam. Fontosnak tartottam,
hogy kötődjenek kicsit Visegrádhoz - így esett a választásom a Scheili előnévre, amely Visegrádon igen elterjedt családnév. Elhangzik benne a város német neve is.
A gyerekek, akik között mindig van akkora gyermek,
mint a hallgatóságom, négyen vannak: Lencsi a bölcsőben, Hansi óvodás, Lisi iskolás, Sepi a nagyfiú. A sok
gyerek és a többféle korosztály sok lehetőséget ad a történetmesélésre. A gyerekek legtöbbször a nagyszülőkkel,
Omával és Opával töltik az idejüket, rengeteget tanulnak
tőlük.

A hagyományápolás ilyen módja nem csak a
gyerekeknek, hanem nekem is rengeteg örömet, si
kerélményt nyújt. Egy időutazás gyermekkoromba,
hiszen a történetek egy részét megéltem, más részét én is
szüleimtől, nagyszüleimtől hallottam.

A mese mindig ugyanúgy kezdődik, amit a gyerekek
idővel velem együtt mondanak. A szereplők az ismerőseikké válnak, azonosulni tudnak velük, együtt vannak
örömükben-bánatukban. Sok információt, ismeretet lehet a gyerekek felé közvetíteni, bepillanthatnak a család
hétköznapjaiba, ünnepeibe. Régi szokásokat, hagyo
mányokat tudok közel hozni hozzájuk. Régen használt
eszközöket lehet a kezükbe adni, sváb dalokat, verseket,
játékokat tanítani. A történet vége is mindig ugyanaz: a
gyerekek lefekvéshez készülődnek, Oma betakarja őket
a dunyhával és altatót énekel. Természetesen a néhány
éve Nusi nénitől hallott visegrádi dialektusban. Később
jöttem rá, tovább gazdagítható a mese azzal, hogy bevonom a gyerekeket is. Belebújhatnak a családtagok bőrébe,
beöltözve, régi eszközökkel a kezükben eljátszhatják az
eseményeket. Az interaktív mesélés nagy sikert aratott a
gyerekeknél.

A képen a mesében szereplő Scheili család tagjai láthatók.
Lencsi baba a bölcsőben, Lisi baba és Hansi baba.

Imre Gáborné
német nemzetiségi óvodapedagógus

A sváb emberek életének, kultúrájának, eszközeinek
megismerése mellett a gyerekek képet kaphatnak egy
olyan családmodellről, amely szinte ismeretlen számukra.
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A VISEGRÁDI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS PLÉBÁNIA AKTUÁLIS HÍREI
(MAGYAR FALU PÁLYÁZAT)

agyarország Kormánya 2019 májusában a Magyar
Falu Program keretében pályázatot írt ki egyházak számára. A pályázat célja az volt, hogy támogassa
a kisebb lélekszámú településeken működő egyházakat
a helyi közösségek megerősítésében, a közösségi élet
fellendítésében. A pályázat három fő területet érintett:
1. meglévő épület átalakítása közösségi célokra;
2. közösségi programok támogatása és közösségi prog
ramokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése; 3. egy
főállású programszervező egy éves bértámogatása.

alvó pályázatunk feléledhessen. Fáradozásait siker koronázta, 2019 decemberében megérkezett a hivatalos
értesítés, mely szerint a pályázaton igényelt vissza nem
térítendő anyagi támogatást szinte teljes összegben megkapjuk.
Csaknem 15 millió forintot fordíthatunk a plébánia
kertjében lévő épület közösségi teremmé alakítására, és
majdnem 5 millió forint áll rendelkezésünkre eszközökre,
programokra. Emellett egy éves határozott idejű szerződéssel, főállású programszervezőként dolgozik január
közepétől Szabóné Mayer Katalin, akinek az a feladata,
hogy különböző programok szervezésével felpezsdítse a
plébánia közösségi életét.

Dr.
Györök
Tibor
plébániai
kormányzó
kezdeményezésére plébániánk is indult a pályázaton.
Egyházközségünk több tagja a kezdeményezés mögé állt
és segített a pályázati anyag összeállításában. Az egyes
részterületekkel különböző munkacsoportok foglalkoztak. Számos ötlet, javaslat érkezett és a munkánkhoz imatámogatást is kaptunk közösségünk tagjaitól.
A pályázat beadására szabott határidő rövid volt, de az
összefogásnak és a csapatmunkának köszönhetően sikerült időben elkészülnünk.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek az áldozatos
munkáját, aki hozzájárult a pályázat sikeréhez, külön kiemelve Eőry Dénes polgármester úr hathatós segítségét.
Kérünk és bátorítunk mindenkit, akinek előadókat,
előadásokat, programokat illetően elképzelése, kérése
van, keresse meg Szabóné Mayer Katalint, hogy az
ötleteket a lehetőségekhez mérten megvalósíthassuk.
Kövessék figyelemmel a templomi hirdetéseket, ahol az
aktuális programokról részletes tájékoztatást találhatnak.
Kérjük közösségünk tagjait, hogy továbbra is hordozzák
imáikban a projektünket, hisz annak megvalósítása nem
kis felelősséget és feladatot jelent önkénteseink számára.

Pályázatunk mindenben megfelelt a kiírási feltételeknek,
azonban a rendelkezésre álló források korlátozottsága
miatt tartalékkeretbe kerültünk és csak reménykedhettünk benne, hogy ez nem végleges elutasítást jelent.
Közben ősztől egyre aktívabb lett a plébániai közösségi
élet. Az évnyitó Veni Sancte szentmisét követően sikerült
havi rendszerességgel egy-egy családos-ifjúsági misét
szervezni, ahol Tibor atya kifejezetten a gyerekekhez
és a fiatalokhoz szólt a prédikációiban, és néhány dalt
gitárkísérettel énekeltek el a hittanosok. A családos misék
után agapéra került sor a plébánia kertjében található
aprócska és igen rossz állapotban lévő énekkari teremben. Amíg az időjárás engedte, kivittünk néhány asztalt
a kertbe és a gyerekek ott süteményeztek, társasjátékoztak, szaladgáltak. Ahogy egyre zordabb lett az idő, úgy
szorultunk egyre összébb az alsó épület pici szobáiban, és
bár sok jó ember kis helyen is elfér, teázás közben egyre
többet tanakodtunk arról, hogyan lehetne önerőből egy
nagyobb, kényelmesebb közösségi teret kialakítani.
Egyházközségünk tagjaként Eőry Dénes polgármester
saját bőrén tapasztalta, milyen szűkösen va
gyunk
közösségi terem hiányában ezen alkalmakkor, így megválasztását követően minden követ megmozgatott, hogy

Állami támogatásból válhat egyházi közösségi térré az egykori kántorlak.
Dr. Györök Tibor atya megbízásából:
dr. Vaik Dóra

11

2020. FEBRUÁR
VISSZATEKINTÉS

M

ár csak néhány ablakban világítanak a karácsonyfák fényei, de remélem, a „karácsony fényessége”
minden otthonban és mindannyiunk lelkében megmaradt és kitart az elkövetkező esztendőben. Az ünnepet minden család a maga szertartásai szerint éli meg,
az adventi készülődés, az ünnepre hangolódás azonban
közösségi élmény is. Civil szervezetek, magánszemélyek
és szerveződések évről évre nagy odafigyeléssel szervezik
azokat a közösségi programokat, melyek aztán nagy
örömet, szép közösségi élményeket nyújtanak kicsiknek
és nagyoknak egyaránt.

Soha rosszabb ne legyen, ezt kívánom! Tudjunk egész
évben így odafigyelni egymásra, törődni egymással, szeretni egymást! Mindenféle hovatartozástól függetlenül
kellemes órákat együtt eltölteni, mindannyiunk örömére!

Nem volt ez másképpen az elmúlt év végén sem, november 30-án egy kézműves foglalkozással és a betlehem
felépítésével kezdődött, majd a mikulás érkezésével, a
templomban és a templomkertben szervezett összejöve
telek, elcsendesedések, zenés, verses, vidám, mély érzésű,
imádságos és még sorolhatnám, hányfajta közösségi
együttlétek alkalmával tudtuk lelkünket együtt ünnep
lőbe öltöztetni. Köszönet mindenkinek, aki részt vett
ezeken az alkalmakon és külön köszönet azoknak, akik a
nagy ünnep előtti versenyfutásban tudtak időt szakítani
arra, hogy hozzájáruljanak mindezek megvalósulásához.

a víz és föld higgadt erejét,

"Kívánom neked a csend szépségét,
a napfény dicsőségét,
a sötétség rejtelmét,
a láng hatalmát,
a levegő édességét és a szeretetet,
mely ott található
minden dolgok gyökerében.
Az élet csodáját kívánom neked."
(Pam Brown)
Bártfai Ildikó

KIKIÁLTÓ
TISZTELT VISEGRÁDI POLGÁROK!

V

isegrád Város lakossága részéről többször
érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy a szokásos,
meghatározott témákban (napelem, településképi rendelet, nagyobb fejlesztések, stb.) megrendezett lakossági
fórumokon és az évi kötelező közmeghallgatáson kívül
szívesen vennének szűkebb körű, bizonyos településrészeknek szervezett lakossági fórumokat.

Természetesen a fórumokra minden visegrádi lakost
szeretettel várunk, függetlenül attól, hogy az érintett
településrészen lakik-e.
Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ezek
az összejövetelek nem helyettesítik a már megszokott,
meghatározott témában megtartandó lakossági
fórumokat és a közmeghallgatást. Természetesen az
ezeken való aktív részvételre is buzdítjuk a Tisztelt
Lakosságot.

Az "össznépi" fórumokon ugyanis sokan nem szívesen
vetnek fel a nagyobb közösség számára nem feltétlenül
releváns, de őket komolyan érintő problémákat.
Tavasztól olyan lakossági fórumok megtartását tervezzük, melyekre egy-egy kisebb településrész lakóit várjuk
problémafelvetéseikkel, észrevételeikkel, javaslataikkal.
A fórumok időpontját minden hónap közepére tervezzük, az időpontról minden esetben külön értesítjük majd
az érintett településrész lakosságát.
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ÖKO-AGORA
EGY CSOKOR VIRÁG

M

ert mi haszna van egy csokor virágnak? Semmi.
Megenni nem lehet, nem leszünk se gazdagabbak, se szebbek, se okosabbak tőle. És még csak nem is
tart sokáig. Hamar elhervad és dobhatjuk ki. Látszólag
semmi nem indokolja, hogy mégis ennyire fontos legyen
nekünk, racionális embereknek a virág. Annyira, hogy
egy egész iparág, emberek milliói éljenek abból, hogy
virágot termesztenek, árusítanak, vagy kertet gondoznak.
A virágnak egyetlen egy olyan tulajdonsága van, amiért
termesztjük, megvesszük, vázába tesszük és otthonunk
központi részén tartjuk: a virág szép. A természet csodája, amely a mienk lehet, a szemünké és a lelkünké, még ha
néhány napig, akkor is. Jólesik ránézni, beszélni hozzá,
jólesik a közelében lenni. Talán nincs is olyan otthon,
munkahely, rendezvény, vagy esemény, ahol nem kapna
helyet, szerepet a virág, a szép növény. Életünk részévé
vált az elmúlt időkben, ahogy mondani szokás olyan va
lami, ami nélkül élni lehet, csak nem érdemes. Elmondhatjuk hát, hogy létezik egy nagyon különös, nagyon
szoros és egy nagyon érzelmi-lelki kapcsolat az ember
és a virág között már-már tudatalatti szinten. Különösen
a hölgyek érzik és értékelik ezt a kapcsolatot. Tisztában
van ezzel az a férfi, aki szíve hölgyét egy csokor virággal várja, az a vendég, aki a ház asszonyának virágot visz
ajándékba, és az a férj, aki kedveskedni akar a nejének, és
minden különösebb jeles nap nélkül, csak úgy egy csokor
virággal állít haza munka után.

mosolygós környezethez vezet. Parkjaink inkább jellegtelenek, mint díszesek, utcáinkról, tereinkről hiányoznak
a színek a kedves megoldások a szép látványok. A múlt
századi szürke beton virágtartóink inkább még rontanak
is a helyzeten, arról nem is beszélve, hogy a járdán sok
esetben akadályozzák a közlekedést. Pedig de nagyon
szép tud lenni a szín, a természet pompája: a Deltánál a
díszcseresznyesor virágzása maga egy kis csoda! Úgy gondolom, hogy már nekünk is eljött az az idő, amikor meg
kell változnia, meg kell újulnia Visegrád közterületeinek.
Meg kell változnia annak a szemléletnek, amelyik elfo
gadja a középszerűséget, amelyik megelégszik ezzel a
jelenlegi gyenge színvonallal, amely Visegrád közterületeit ma jellemzi. Meg kell változnia annak a szemléletnek,
amelyik azt hiszi, hogy azért mert itt a Dunakanyar és a
Fellegvár, akkor nekünk már nincs is itt semmi más dolgunk. De van dolgunk!
Azon kívül, hogy rendet és tisztaságot kell tartanunk,
szépen fel kell díszítenünk ezt a várost. Virágosítanunk
kell, dísztárgyakat, szobrokat, ötletes kompozíciókat
kell elhe
lyeznünk arra alkalmas helyeken. Meg kell
terveznünk, fel kell díszítenünk utcáinkat, kis tereinket, parkjainkat. Ízlésesen és igényesen. Ehhez szándék
és akarat kell, pénz kell, szakember kell, és lakossági
támogatás kell. Az elmúlt évtizedekben valamelyik mindig hiányzott ezek közül, de most talán ez mind együtt
van. A többi már szervezés és munka kérdése, amely nem
jelenthet gondot akkor, ha minden résztvevő valóban lelkes és magáénak érzi ezt a feladatot.

Azzal, hogy a virág látványa különös hatással bír az
emberi lélekre, tisztában vannak azok az emberek is,
akiknek az a feladatuk, hogy partnereik, látogatóik,
vendégeik tetszését elnyerjék. Rendezvény szervezők, étteremtulajdonosok, protokollfőnökök tudják, hogy virág
látványa nélkül elképzelhetetlen bált, esküvőt, fogadást
rendezni, vendéget várni. Ahogy igaz ez kicsiben, vendég
és vendéglátó között, ugyanúgy igaz egy másik léptékben,
azaz egy város és odalátogató vendégei, a turisták között.

Csak rajtunk múlik, és egy-két éven belül megújulhat
közterületeink nagy része, egy valóban virágos Visegrád
születhet meg. A sok előttünk álló beruházás, építkezés,
változás mind nagyon fontos, jövőt meghatározó feladat,
amelyek megadhatják mindezek megvalósításával telt
napjainknak az értékét. De ezeknek a napoknak az igazi értelmét és szépségét a környezetünkért végzett közös
munka, a természet, a virágok jelentik és adják meg
igazán.

A világban egyre több és több település jön rá, hogy már
csak azzal is vonzó tud lenni a turisták számára, hogy
virágokat és szép növényeket ültet ahová csak lehet. Arról nem is beszélve, hogy maguknak az ott lakóknak sem
mindegy, hogy útban bevásárolni, vagy a buszmegállóhoz
egy sivár, jellegtelen és színtelen környéket lát, vagy egy
szemet gyönyörködtető, színes, kedves világ mosolyog rá
vissza kilépve a lakása ajtaján.

Abonyi Géza

Én úgy érzem, hogy nálunk Visegrádon még igen az
elején vagyunk annak az útnak, amelyik egy ilyen vissza
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ÖNÖKNEK AZ ÖKOMÚZEUMOT – MINT A FENNTARTHATÓ TURIZMUS
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Némethy Sándor
Tudományos Főmunkatárs, Pécsi Tudományegyetem
AZ ÖKOMÚZEUMOKRÓL
ÁLTALÁBAN

közösségek megőrizzék, értelmezzék és gondozzák természeti és kulturális örökségüket egy fenntartható fej
lődés megvalósításának érdekében, alapozva mindezt
egy közösségi egyezményre.

Az ökomúzeumok nem bemutatótermeket magukban foglaló egyedi épületek
vagy épületcsoportok, hanem olyan mo
dern múzeumpedagógiai elvek alapján
kialakított területek, tájegységek, melyek egy adott hely
vagy régió identitására és a helyi közösségek aktív részvételére épülnek, növelve ezzel ezeknek a közösségeknek
a jólétét és a terület fenntartható fejődési lehetőségeit.
Az ökomúzeum koncepcióját 1971-ben a Francia Geor
ges Henri Rivière és Hugues de Varine alkották meg.
Az öko-prefix a kulturális örökség új, holisztikus interpretációján alapszik, mely a civilizációkat természetes
környezetükben, interaktív módon, az ökoszisztéma szolgáltatások hasznosításán keresztül mutatja be, szemben a
tradicionális múzeumoknak bizonyos természeti objektumokat vagy ember által előállított tárgyakat viszony
lag passzív módon közszemlére tevő funkciójával. Az
ökomúzeum kifejezést sokszor helytelenül használják, és
mind a mai napig vannak eltérő vélemények a múzeumoknak ezt az új fajtáját illetően, többnyire ezek legfonto
sabb jellemvonásain keresztül kísérelve meg a fogalom
definiálását. A fent említett komplex megközelítési módot
alkalmazva, az ökomúzeumokat nem is annak alapján
lehet identifikálni, hogy miféle intézményi kategóriába
szuszakolhatók bele, hanem osztályozásuk egyik legfőbb
szempontja az, hogy mit csinálnak, mi a fő tevékenységi
területük. A nemzetközi gyakorlatban rendkívül széles
skáláját találjuk a különféle profilú ökomúzeumoknak,
melyek sokszor kimondottan tematikus létesítmények.
Ökomúzeumokat létesítettek kézműves tradíciók, multifunkcionális ökológiai mezőgazdaság és ökológiai
élelmiszerek, biotermékek előállítása, gyógynövény-termesztés, gyűjtés és feldolgozás, építészeti tradíciók,
történelmi állatfajták tartása és sok más, egyszerűen
körülírható tevékenység köré. Lehet azonban lényegesen
szélesebb területet átfogó, egy kultúrterület életformáját,
közösségeit természeti környezetükhöz fűződő viszo
nyaik alapján bemutatva, az előbb említett szűkebb témaköröknek egész arzenálját felvonultatva komplex, egy
adott kultúrtáj teljes természeti, kulturális és szociális
örökségére épülő ökomúzeumokat is létesíteni.

A dinamikus módszer azt jelenti, hogy az ökomúzeum
formális vonatkozásain túl, egy szigorúan leírt és dokumentumokban rögzített elveken túllépő valódi, életközeli akciók megtervezésével képes a társadalom kulturális hálójának pozitív megváltoztatására és a kultúrtáj
evolúciós szemléletet tükröző megőrzésére.
A közösségi szellem egy olyan aktív embercsoport szerepvállalását jelenti, amelyet jellemez:
•

az általános és önkéntes részvétel,

•

a felelősségek megosztása,

•
a különféle szerepek megosztása: állami és
önkormányzati tisztviselők, civil szervezetek, egyházak
képviselői, önkéntesek és más helyi szereplők fontos szerepet vállalnak az ökomúzeum fenntartásában, működtetésében.
A szélesebb közösség bevonása természetesen nem
jelenti azt, hogy a helyi adminisztrációk, az európai
történelmi örökség fontos alkotóelemei irrelevánsak lennének. Ellenkezőleg, ezek szerepe lényeges az emberek
közösségi életbe való bevonásában és lényegesen túllép a
"kizárólag jogosult személyzet" merev fogalmán.
A megőrzés, értelmezés és menedzsment azt jelenti, hogy
az örökség értékeinek értelmezése és kommunikációja, újabb tartalommal való megtöltése és profiljának,
színvonalának emelése, az ökomúzeum mindennapi tevékenységének természetes részét alkotják. Az örökség
komplex értelmezése magában foglalja a helynek, a
kultúrtájnak a történetét, tárgyait, látható és nem látható
elemeit, a materiális és szellemi örökséget, az emlékeket
és a jövőt. A fenntartható fejlődés az ökomúzeumoknak központi eleme, a hely és táj értékének növelését és
nem annak csökkentését célozza. A jó gyakorlatoknak
három kulcseleme határozza meg az ökomúzeumoknak
fenntarthatósági törekvéseit: környezettudatosság, helyi
és/vagy regionális fejlődés és az egymást kiegészítő helyi hálózatok kiépítése melynek révén az ökomúzeumok
kulcsszerepet játszhatnak, mint a szociális tőke fej
lődésének katalizátorai. Az egyezmény a helyi szereplők
között fennálló kölcsönös egyetértésre épül, azaz az

Hugues de Varine (1971) definíciója sze
rint az
ökomúzeum egy dinamikus módja annak, hogy a
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emberek önkéntes elhatározásából fakadó megegyezést
jelent.

turális, természeti földrajzi és vízrajzi
szempontból releváns területeket.

Az ökomúzeumok tehát fontos eszközei egy közösség
azon törekvéseinek, hogy kulturális örökségüket
megőrizzék és megtalálják saját, kulturális örökségükre
épülő, helyi vagy regionális identitásukat. Jelenleg
hozzávetőlegesen 300 működő ökomúzeum található
világszerte, ebből 200 Európában, főként Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban és Svédországban. Az ökomúzeumok száma fo
lyamatosan növekszik Európán belül Svédországban,
Lengyelországban, Csehországban, Olaszországban és
Törökországban, továbbá az ázsiai országokban, Indiában, Kínában, Tajvanban, Japánban, Thaiföldön, Vietnamban és Kambodzsában.

A helyi és regionális önkormányzatok,
vállalkozások,
egyetemi
tanszékek, szakmai szervezetek és
a tudományos hálózat szoros együttműködése révén új
kutatási területek létesülnek, a speciális oktató turisztikai
programok révén olyan „informális közoktatás” és népképzés alakul ki, amely elősegíti a fenntartható vidékfej
lesztést, ugyanakkor szoros kapcsolatot létesít a szakmai
területtel. Ennek a kapcsolatnak célja az is, hogy továbbképzési eszközöket és sokoldalú lehetőségeket fejlesszen
ki az interaktív, elektronikus e-múzeumhoz kapcsolódó
szakemberek számára az ügyfelek igényeinek kielégítése
érdekében.

A VILÁG LEGNAGYOBB ÖKOMÚZEUMA KÉSZÜL
A BALATONNÁL

A szellemi kulturális örökség megőrzésének fontos
részét képezik a hagyományos szakmák és kézművesség
újjáélesztése. Ez a helyi és regionális turisztikai termékek
alkotóeleme is, növeli a rendeltetési helyek attraktivitását
és új piacokat teremt ezeknek a termékeknek, beleértve a
kézzel készített ételeket, italokat, fazekasságot, bútorokat,
kovácsoltvas termékeket, bőrárukat stb. A Balatoni
Ökomúzeum komplex turisztikai termékekkel és megfigyelő eszközökkel képes lesz csökkenteni az ökológiai
szempontból érzékeny területekre nehezedő turisztikai
nyomást. A Balatoni Ökomúzeumnak különösen értékes
része a Kis Balaton, a Balaton keszthelyi öbléhez a Zala
folyón keresztül csatlakozó, a huszadik század második
felében helyreállított sekély tó és mocsárvilág, ritka flórájával, faunájával, egyedi madárvilágával.

A Balatoni Ökomúzeum holisztikus megközelítést fog
alkalmazni, ahol az ökomúzeum a Balaton kulturális tájait egy egységként magában foglalja, tematikus útvona
lakkal és egy rendszerben, és nem korlátozódhat egy adott
tárgyterületre vagy a helyi örökség egy részére. Ezért az
immateriális kulturális örökség összes fő elemét is figyelembe kell venni a többrétegű struktúra és a meglévő és
potenciális turisztikai látványosságok gazdagsága alapján:
•

A kulturális táj, mint immateriális örökség: esztétikai érték.

•

Az épített örökség, mint immateriális örökség hordozója.

•

Gyógynövények és fűszerek gyűjtése, termesztése
és feldolgozása.

•

Hagyományos kereskedelem és kézművesség a
terület mezőgazdaságával kapcsolatban.

•

Gasztronómia - a hagyományos helyi és regionális
konyha és az új trendek.

•

Állattenyésztés - hazai őshonos háziállatok tenyésztése.

•

A borkultúra: ősi magyar szőlőfajták, borutak, borfesztiválok.

•

A táj írásbeli öröksége - irodalom és tudomány.

•

A népzene öröksége a balatoni térségben.

•

Termálfürdő-kultúra mint immateriális örökség
hordozója.

Dr. Némethy Sándor PhD.
Biológus, tengergeológus, környezetvédelmi szakmérnök és stratégiai
menedzser;
Egyetemi docens, Göteborgi Egyetem,
Konzervációs Intézet, Svédország;
Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Campus;
Tudományos főmunkatárs: Pécsi Tudományegyetem, Vidékfejlesztési
Intézet;
Az Európai Ökociklus Társaság főtitkára
(www.ecocycles.eu)

A tervezett Balatoni Ökomúzeum területe körülbelül
8500 km2, amely magában foglalja a teljes vízgyűj
tő területet és akár a tó felületét is, a Balatoni Borrégió területét, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, az
Őrség Nemzeti Parkot és a Balatoni Kiemelt Turisztikai
Tervezési Körzet egész területét, figyelembe véve a kul-

15

2020. FEBRUÁR

TANÍTANAK A SZÉPKORÚAK
EGY TÖRTÉNELMILEG HITELES VERS NYOMÁBAN

D

ecemberi számunkban kértük Visegrád sváb
eredetű lakosságának segítségét ahhoz, hogy az
u
gyan
csak ebben a lapszámban közzétett 1944 kará
csonya című versben szereplő család-és keresztnevek,
becenevek ismerősei és leszármazottjai jelentkezzenek.
Célunk ezzel az, hogy megismertessük a leszármazottakkal az akkor élt nagyszülők, szülők történeteit és ismertessük az utókorral, bemutassuk a családi
történeteken keresztül az elődök mindennapi életét és
helytállásukat a nehéz élethelyzetekben. Azt gondoljuk,
hogy nem kell különösebben ecsetelnünk, hogy ebben
a súlyos történelmi pillanatban milyen nehéz volt az itt
lakók élete. Jóformán nem volt mit enni, probléma volt
a fűtőanyaggal, az emberek az erdőbe mentek fát gyűj
teni, ráadásul 1944 tele rendkívül hideg volt! Az oroszokat bekvártélyozták a családokhoz, akiket mindennel
el kellett látni. Családi elbeszélésekből tudjuk, hogy az
asszonyokat és leányokat szabályosan eldugták a katonák
elöl pincékbe, padlásokba, elbarikádozott éléskamrákba.
Elsötétítési parancs volt este érvényben mert a szemben
lévő Nagymarosról mesterlövészek lőtték a Visegrádon
mozgó dolgokra, emberekre...Természetesen szeretnénk
a vidám, kellemes történeteket éppúgy bemutatni mint
a különleges, kalandos történeteket is. Ehhez kérjük
továbbra is a segítségüket, írják meg nekünk a család
régi történeteit, tegyük közkinccsé, okuljunk belőlük,
elégítsük ki kíváncsiságunkat, szórakozzunk.

a háború évei alatt a Nothaft házban lakott. Cunci és Gréti: Cunci, Nothaft Böske és Karolin /testvérek/ barátnője
volt és Gréti Cunci kislánya. Ők is a háború miatt nem
tudtak hazamenni Szadára. Cunci Havérné Zeller Magdi
nagy-nagy nénje volt, Gréti a kislánya, és ő még élhet…
Irmus rádiója: Friedl Irma a szomszédban lakott /He
rendi-ház/és unokatestvére volt Nothaft bácsinak. Tanult
nő volt, polgárit végzett és nagyon érdeklődött a közélet,
a politika és a művészetek iránt. A faluban elsőként
vásárolt rádiót, a barátok és a szomszédok hozzá jártak
rádiózni, így mindenki „naprakész volt” a világban folyó
eseményekről. Nagy dolog volt ez akkoriban! A rádió
árammal működött, így azt is elsők között köttette be a
házába.
Friedrichék: A Nothaft-és Irma házzal szemben volt a
Friedrich család fűszerüzlete. Sajnos ez a ház és a mellette
lévő ház /Simonéké volt/ le lebontásra került a Panoráma út építése miatt a 60-as évek közepén. Már csak régi
fényképeken lehet látni. Friedrichéknek több gyermekük
is volt, ma Visegrádon élő unokájuk Friedrich István,
a Présház tulajdonosa. Másik unokájuk Nádler István
világhírű festőművész.
A versben említett Brezovszky család dél-vidéki menekült volt és ők is a Nothaft házban vészelték át a háborús
éveket. Annyit tudunk róluk, hogy eredetileg lengyel
nemesek voltak, de onnan valamilyen oknál fogva menekülniük kellett még az első világháború idején. Zentán
telepedtek le, de itt sem volt szerencséjük mert a szerbek
elzavarták őket, semmilyük sem maradt. A lányuk Magda frontápolónőként dolgozott, túlélte a háborút és egy
darabig még itt laktak, majd elköltöztek, de azt már nem
sikerült megtudnunk, hogy hová. Roykóékról eddig még
nem kaptunk információt, de nem adtuk fel a kutatást.

Az 1944 karácsonya című versre többen reagáltak az
idősebb (80 éves) korosztályból.
A Nothaft család, akiknek a házában íródott a vers
az ottani élethelyzetet bemutatva /az oroszok akkora már
elfoglalták a falut/, nos ez a ház a Széchenyi utca 1-es
ház, és egy oldalági leszármazott lakik benn a családjával,
Kékessy-Herendi Ida.
A versben többször említett Évike és Mayer, ők polgár
mesterünk, Eőry Dénes édesanyja és nagyapja. A család

Kékessy-Herendi Ida

PULZUSSZÁM
JANUÁR 27-TŐL LEHET JELENTKEZNI AZ IDEI VÁNDORTÁBOROKBA

E

gyértelműen sikeres a három évvel ezelőtt elindított Vándortábor Program, melynek idén az a célja, hogy 13 ezer gyerek jusson el az erdei, vízi és bringás

vándortáborokba, valamint az újonnan induló zarándok táborokba – mondta Révész Máriusz aktív Ma
gyarországért felelős kormánybiztos a programot beha-
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rangozó csütörtöki sajtótájékoztatón. Révész Máriusz
ismertetése szerint az idei vándortáborokba január 27étől lehet jelentkezni. A kormánybiztos ezzel kapcsolatban megjegyezte, a program sikerét az is jelzi, hogy az
előző évek tapasztalatai alapján a jelentkezés megnyitását
követően a helyek azonnal betelnek. Kiemelte: a táborok
egységesen 28 ezer forintba kerülnek, az egyhetes turnusokat vezető pedagógusok pedig 100 ezer forintos díjazásban részesülnek.

is, a vándortáborokban a fenntartható erdőgazdálkodás
összekapcsolódik a mindennapi zöld szemlélettel: például
a tudatos energia- és vízhasználattal, a műanyag palackok
helyett kulacsokba töltött vízzel, vagy a papírzacskóba
csomagolt hideg élelemmel. „A vándortáborok ökológiai
lábnyoma ezért minimális” – tette hozzá az államtitkár.
Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda idén már negyedszer szervez Vándortáborokat, partnerségben az Országos Erdészeti Egyesülettel (OEE), a
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel (MKTSZ),
a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel (MKKSZ), valamint
a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak
Irodájával.

A kormánybiztos hangsúlyozta, a vándortáborokat az
év legzöldebb hetének is nevezik, mivel nagyon nagy
hangsúlyt helyeznek a környezettudatosságra, a szelektív
hulladékgyűjtésre, valamint a gyerekek előadásokat hallhatnak a természet- és környezetvédelem fontosságáról.
A BringásVándorok 2020-ban már 7 útvonalon járhat„Ha környezetszerető, környezettudatos társadalmat
www.bringasvandor.hu
www.vizivandor.hu
www.erdeivandor.h
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közül szinte változatlanul
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Bükk – Aggteleki-hegység, kicsit könnyebb lesz a Cser2020. január 1
a természetet” – fogalmazott Révész Máriusz. Hozzátette
hát – Dunakanyar útvonal, és nehezebb a vízi-kerékpáros
azt is, idén lesznek olyan vándortáborok, amelyekben itt
vegyes
vándortábor
a Körösök
völgyében,
mert nem lesz
Január
27-étől lehet
jelentkezni
az idei vándortáborokba
honi és határon túli gyerekek együtt táboroznak majd.
csomagszállítás. A gyakorlott biciklistáknak egy nagy,
Megjegyezte, a program elindításakor nem számítottak
Egyértelműen
sikeres
a három
évvel ezelőtt
Vándortábor
Program,
melynek idén az
nehéz
túrával
készülnek,
és elindított
idén először
indulnak
bringás
arra, hogy ekkora érdeklődés övezi, és ennyire sikeresek
célja, hogy 13 ezer gyerek jusson el az erdei, vízi és bringás vándortáborokba, valamint az újonna
vándorok a Gerecse – Vértes – Velencei-tó útvonalon.
induló zarándok táborokba – mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybizt
lesznek a vándortáborok.
a programotA
beharangozó
csütörtökiidén
sajtótájékoztatón.
VíziVándorok
is 7 útvonalon evezhetnek, de
Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és
a Szigetköz népszerűsége miatt megduplázták az otföldügyekért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón elRévész Máriusz ismertetése szerint az idei vándortáborokba január 27-étől lehet jelentkezni.
tani táborokat, a Tokaji útvonalat pedig kiegészítették
kormánybiztos ezzel kapcsolatban megjegyezte, a program sikerét az is jelzi, hogy az előző éve
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Az államtitkár hangsúlyozta, az Agrárminisztérium célja, hogy a társadalom minél több tagjá
különösen a fiatalokat megszólítsa, mert a változó környezetben az erdők fenntartása és gyarapítá

www.erdeivandor.huwww.bringasvandor.hu
www.bringasvandor.hu
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2020. január 16.

ndortáborokba

A programot az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja.
www.erdeivandor.hu
www.erdeivandor.hu
www.vandortabor.hu

www.vizivandor.hu
www.vizivandor.hu
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Január 27-étől
Január lehet
27-étől
jelentkezni
lehet jelentkezni
az idei vándortáborokba
az idei vándortáborokba

2020. FEBRUÁR

2025 VisegrádVISEGRÁDI
Lepencevö
ÍZEK
(11-es főút 45-ös Km kő!!!
Telefon: 06 30 / 509-8091
Nyitva: minden
nap!
K

MEGNYITOTTA KAPUIT
A LEPENCE-VÖLGYI
GOKART PÁLYA MELLETT
A VISEGRÁDI JÉGPÁLYA!

"VOSZESPOC" WASSERSPATZEN
(SCHEILI PÁL RECEPTJE)

2025 Visegrád Lepencevölgy
(11-es főút 45-ös Km kő!!!)
Telefon: 06 30 / 509-8091
Nyitva: minden nap!

edvelt családi recept, nagymamámtól örököltük,
Apukám gyakran készíti. Egyik gasztrofesztiválon
kínáltuk a Piknik standján, ahol nagy sikert aratott.
Sokaknak idézte fel a saját gyermekkoruk ízeit, mert
mint kiderült, igazi visegrádi finomság. 5 szikkadt zsemlét ujjnyi vastagon felszeletelünk. Fél liter tejben elkeverünk egy kanál cukrot és egy felvert tojáshoz keverjük,
ebbe a keverékbe mártjuk a zsemleszeleteket.

Gyere korizni és hokizni
Visegrádra!

Tepsibe fektetjük a kinyomkodott zsemléket, baracklek
várral megkenjük, vastagon megszórjuk cukros darált
mákkal. 3-4 ilyen réteget készítünk, és a tetejét meglo
csoljuk olvasztott vajjal.
180 fokos sütőben addig sütjük, amíg megemelkedik és
pirulni kezd. Tálaláskor kis mézzel meglocsoljuk.
Kangas Kinga

NYIT
VA
MIN
DEN
NAP
!

Gyere korizni
Visegrá

Viseg rád Lepe ncevö lgy
Goka rt pálya melle tt
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OLVASS, HOGY LÁSS!
LEHET-E TUDOMÁNYOS KUTATÓ HÍVŐ EMBER?

A

mikor
1986-ban
megrendezték Budapesten az első olyan
tudóstalálkozót, ahol a hazai és a világban
szétszóródott ma
gyar természettudósok
találkoztak egymással a Magyarok szerepe
a világ természettudományos és műszaki
haladásában című konferencia keretében, az egyik felkért kutató elárulta, azért nem találtak a
vasárnap délelőtt 10 órai időpontra egyetlen előadót sem,
mert ekkor van a szentmise, s a találkozó meghívottai
nak nagyobb része ott lesz, másik részük pedig azért nem
tart előadást, mert nem szívesen szólna az így megfo
gyatkozott hallgatóság előtt.

demes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első
másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van
beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó
néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum
visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy
nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves
élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így
ki. Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek,
akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna
szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A te
remtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy
hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. A kémiai, majd
biológi-ai evolúció szabályai, úgy mint a természetes
szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs
abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább
abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista.
Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem
látom az értelmét”.

Ez jutott eszembe, amikor Szulovszky János vitairatát
olvastam a Vallás – Világkép – Tudomány című, A keresztény tudományos értelmezési keret létjogosultsága alcímű
könyvében. A szerző ugyan a néprajztudomány határvidékén belül igyekszik maradni, de vitairatának ellenfelei közül Pócs Éva professzor asszony azzal vádolja, hogy
Szulovszky „kritikai megjegyzései voltaképpen az általa
materialistának tekintett tudományosság ellen irányulnak.”

(fucskó m.)

A kötet megrendelhető:

A szerző tehát védekezésre kényszerül: „Nyomatékkal
hangsúlyozom, dolgozatom nem valaki vagy valami ellen irányult, hanem a bevett materialista megközelítés
mellett egy keresztény világkép talaján álló tudományos
értelmezés létjogosultságáért emeltem szót.” Kétségtelen,
Sz. J. tudós néprajzkutató érvelése keveredik a kötet oldalain a hívő ember teologizáló megközelítésével, amikor a
vallási folklorisztika módszereiről és témáiról értekezik,
de aligha beszélhetnénk ezekről, mellőzve saját fogalomés eszköztárukat. A kötetben hivatkozott Evans-Pritchard
angol kulturális antropológus idézi W. Schmidt atya
véleményét: „Ha a vallás alapvetően a benső/lelki élet
(inner life) része, csak belülről érthető meg valójában. Ez
utóbbihoz pedig minden kétséget kizáróan sikeresebben
fog eljutni az, akinek a bensőjében a vallás-nak valami
féle szerepe van. Túl nagy a veszélye annak, hogy a nem
hívő úgy fog a vallásról beszélni, mint egy vak a színekről
vagy egy süket valamiféle csodálatos zeneműről.”

http://pennakonyvesbolt.hu/kapcsolat
1053 Budapest, Magyar utca 40.
info@pennakonyvesbolt.hu
+36 (30) 203–1769

A kötet izgalmas összegzése a szerző és több ismert
történész-néprajzkutató között 2014-2018 között zajlott
vitának, de általánosságban is megfogalmaz megfontolandó gondolkodási irányokat, például A világnézet
szerepe a tudományos kutatásban (41. o.) fejezetében.
Itt idézi Freund Tamás Széchenyi-díjas agykutatót: „Ér-
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2020. FEBRUÁR
A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
LEGÚJABB KÖNYVEINEK LISTÁJA
FELNŐTTEKNEK AJÁNLJUK:

GYERMEKEKNEK AJÁNLJUK:

1. Bálint György: Bálint gazda, a százéves kertész

1. Berg Judit: Lengemesék: Nádtengeri rejtélyek

2. Bán Mór: Hunyadi tizedik könyv Vihartépte zászlaink

2. Berg Judit: Az őrzők

3. Berry, Steve: Máltai csere

3. Claybourne, Anne: Csodálatos evolúció

4. Bödőcs Tibor: Addig se iszik

4. Darvasi László: Trapiti és a borzasztó nyúl

5. Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak

5. Ende, Michael: Rosszcsont Rodrigó és Filkó[...]

6. Fábián Janka: A rózsalugas

6. Eszes Rita: Rókatündér

7. Fábián Janka: Virágszál

7. Fésűs Éva: A csodálatos nyúlcipő

8. Fejős Éva: Mi sem voltunk angyalok

8. Kertész Erzsi: Labirintó

9. Harris, Joanne: Az epertolvaj

9. Kiss Judit Ágnes: Babaróka kertje

10. Läckber, Camilla: Eltitkolt életek

10. Lackfi János: Csodafogkrém

11. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

11. Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány

12. Pál Ferenc: Ami igazán számít

12. Marék Veronika: A bohóc és a kismajom

13. Szabó Magda: Csigaház

13. Rundell, Katherina: Sophie és a betörők

14. Szerb Antal: A hammelni patkányfogó

14. Tóth Krisztina: Murci kandúr világot lát

15. Weir, Alison: Aragóniai Katalin

15. Varró Dániel: A szomjas troll

MEGHÍVÓK
A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára,
mely
2020. FEBRUÁR 28-ÁN PÉNTEKEN
18 ÓRÁTÓL LESZ A KÖNYVTÁRBAN
Ez alkalommal
a Zrínyi Miklós emlékév alkalmából

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2020. február 29-én szombaton
15-19 óráig a művelődési házba egy
CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA

1664 - a siker és a kudarc éve
Zrínyi Miklós hadvezéri pályafutásában

Most is mint minden alkalommal
közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők,
hogy mit próbálnának ki!

címmel

Dr. Négyesi Lajos
hadtörténész

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
egyetemi docense
tart vetítettképes előadást

A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Mindenkit szeretettel várunk!
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FARSANGTEMETÉS – JELMEZES FELVONULÁS
MEGHÍVÓ

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

2020. Február 23-án 16 órakor

FARSANGI FELVONULÁST szervezünk Visegrádon

Minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit
a művelődési házban.

Találkozás: 15:45-kor a 48-as emlékműnél, aki teheti jelmezben jöjjön !
Útvonal: 48-as emlékmű - Fő utca - Rév utca - Ételbárka parkoló.
A felvonulás végén téltemető máglya-égetés az ÉTELBÁRKA parkolóban
Utána: zene, forralt bor, tea, zsíroskenyér - térítésmentesen.

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.
Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

Minden érdeklődőt szeretettel vár a visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Visegrádi Szövetség
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VETÍTŐ

T

isztelt visegrádi mozilátogatók!
A mozgókép csodálatos világa
újabb izgalmakkal ajándékoz meg bennünket ebben a hónapban is. A menüből
az alábbi filmeket ajánlanám megtisztelő
figyelmükbe. Még friss és forró.

diadala látható, ahol a természetellenes a természetes, és
az emberi hang csak a tv-n keresztül hallható. A Jokernek
egy folytatás sem jönne rosszul. Vajon hogyan lett a főhős
a gazfickók fejedelme, mikor és hogyan kerül a képbe
Bruce Wayne, azaz Batman?
Béres József neve sokunknak ismerős. Az általa feltalált
Béres csepp mára hungarikum. Gyöngyössy Bence filmje, A feltaláló ebbe az életútba pillant bele.

Az idei Oscar-szezon egyik legnagyobb várományosa
az amerikai függetlenfilm egyik kedvenc alakjának legújabb filmje, a Házassági történet. A mintegy 2 órás mozi
első hosszú jelenetében egy férfi mondja el, mit szeret
a nőben, majd a nő, hogy mit szeret a férfiban. A jele
net végén látjuk, hogy mindez egy párterápián zajlik a
válófélben lévő fiatal művészházaspár tagjai között.

A Gáspár Tibor alakította Béres munkája azonban ‘56os múltja és karakán kiállása miatt nem tetszik az államszocialista hatalomnak. Egy különleges tehetség, egy
nagyszerű ember küzdelme a hatalommal a tudomány
szolgálatában, a további szerepekben Für Anikóval,
Huszárik Katával és Bede Fazekas Szabolccsal.

Noah Baumbach Filmje egyértelműen a Dustin Hoffman és Meryl Streep fémjelezte Kramer kontra Kramer
tiszteletére készült Scarlett Johansson és Adam Driver
ihletett játékával. Két ember minden rezdülése, akik el
akarnak ugyan válni, de nagyon tisztelik egymást.

Sergő Z. András
filmkritikus,
filmesztéta

HELYREIGAZÍTÁS
Tisztelt Szerkesztőség!
Az előző számban kértük egy köszönetnyilvánítás
megjelentetését, ahol az egyesületünk nevét tévesen
közölték. A nevünk helyesen Visegrádi János Templom Kórusa Egyesület, nem pedig - ahogyan megjelent tévesen, Visegrádi Keresztelő Szent János Templom Kórusa Egyesület.

A legkevésbé képregényszerű képregény-adaptáció
Todd Phillips Joker című filmje Joaquin Phoenix Oscar-díjat érdemlő alakításával.

Köszönettel,
Schandl Jánosné

Batman ősellenségének eredettörténete egy mentálisan
és lelkileg sérült férfi drámája egy gyökértelenné vált
világban. A helyszínként szolgáló Gothamben a káosz
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Tel.: 06-1/336-9328; 70/436-0384

SAJTÓKÖZLEMÉNY

M

E-mail: nebih@nebih.gov.hu
Web: portal.nebih.gov.hu
Web2: www.facebook.com/nebih.hu

adárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a
Az országos főállatorvos az ország teljes területén elrenNébih egy Komárom-Esztergom megyei nagy
deli a baromfik zártan tartását.
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HIRDETÉSEK

A H5N8 vírustörzs először 2014 elején, Ázsiában
okozottajánlata!
járványt a baromfiállományokban,
Kozmetika
TŰZIFAELADÁS
A visegrádi
****-os
Silvanus
Hotel
majd Silvanus
2014 novemberében
megjelent
Európában
is.
Magyarországon
utoljára 2016-2017-ben
A visegrádi ****-os
Hotel
Mélyhámlasztás
kúra
HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁSSAL!
(6 alkalmas
kezelés) nagyon hasonló ahhoz, ami
kellett
megküzdeni
a
betegséggel.
A
most
kimutatott
vírustörzs
felvételre keres
felvételre keres
EŐRY korosztálynak,
CSABA
minden
2016-ban jelen volt hazánkban.

teljes munkaidőben

ránctalanító,
pórusösszehuzó,
Tel.: 06bőrmegújító,
(30) 306-0516
teljes vagy
részmunkaidőben
pattanásos bőröknek gyulladáscsökkentő.

animátor munkatársat.
Kis- és nagykezelések,
kertész segédmunkást.
A betegséggel kapcsolatban további hasznos
információk
olvashatók a Nébih tematikus aloldalán:
mérete, ha utolsó lap:
X 9 cm,szempillafestés,
ha belső: 3 X 8,75 cm
tini 3kezelés,
Pályakezdők, szakirányú végzettséggel,
https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza
szemöldökfestés és formázás,
----------------------------------------------------------------Önéletrajzokat az
allas@hotelsilvanus.hu e-mail címre várjuk.

2020. január 13.

mérete, ha utolsó lap: 4,5 X 9 cm, ha belső: 4,5 X 8,75 cm

----------------------------------------------------------------Cserépkályha építése,

átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
A visegrádi ****-os Silvanus
Hotel
Telefon: 06 (20) 356-6634

felvételre keres

teljes vagy részmunkaidőben
KOZMETIKA AJÁNLATA!

animátor munkatársat.
Mélyhámlasztás kúra

Pályakezdők, szakirányú
végzettséggel,
(6 alkalmas
kezelés)
gyakorlattal rendelkezők,
vagy ráérő anyukák
minden korosztálynak,
jelentkezését várjuk a következő e-mail címre:

ráncatalanító, bőrmegújító, pórusösszehuzó,

gyakorlattal rendelkezők,
vagy ráérő anyukák
alkalmi sminkek, stb.
jelentkezését várjuk a következő e-mail címre:
Visegrád, Újkert utca első háza,

allas@hotelsilvanus.hu
a Régi Világ Galéria mellett.

Bejelentkezés: +36302057850
Honlap
mérete, ha utolsó lap:
5,5 Xahol
9 cm,a munkáimat
ha belső: 5,5 X 8,75 cm
és árlistámat
megtekintheti:
Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
----------------------------------------------------------------http://adrienne-smink.hupont.hu/

TŰZIFA ELADÓ

Hivatal

Rovó Adrienne mester kozmetikus, sminkmester

tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com

mérete, ha utolsó lap: 3 X 9 cm, ha belső: 3 X 8,75 cm

-----------------------------------------------------------------
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

2020. FEBRUÁR

Cserépkályha építése,
átraása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634
KOZMETIKA AJÁNLATA!

Mélyhámlasztás kúra

TŰZIFAELADÁS

(6 alkalmas kezelés)

minden korosztálynak,

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

ráncatalanító, bőrmegújító, pórusösszehuzó,
pattanásos bőröknek gyulladáscsökkentő.
Kis- és nagykezelések, tini kezelés,
szempillafestés, szemöldökfestés és formázás,
alkalmi sminkek, stb.
Visegrád, Újkert utca első háza,
a Régi Világ Galéria mellett.
Bejelentkezés: +36302057850
Honlap ahol a munkáimat
és árlistámat megtekintheti:
http://adrienne-smink.hupont.hu/
Rovó Adrienne
mesterkozmetikus, sminkmester
VISEGRÁDI HÍREK

VISEGRÁDI HÍREK

Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Kiadja
Visegrád
Város
Önkormányzata
Megjelenik
havonta,
850
példányban

Megjelenik
havonta,
850 példányban
Ideiglenes
felelős
szerkesztő:
Grósz Gábor
Az ideiglenes
szerkesztőbizottság
Főszerkesztő:
Szél Károly tagjai:
Gerstmayer
Beáta,
Abonyi
Géza
A szerkesztőbizottság tagjai:
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
Bártfai Ildikó, Grósz Gábor,
ISSN 1587-7477 (nyomtatott);
Kangas Kinga,
Scheiliné Kékessy
Herendi Ida
ISSN 2416-0350
(online)
Kéziratleadás:
minden
hó 15-ig
Írásaik tartalmáért
a szerzők
vállalják
a felelősséget!
Szerkesztőség:
2025
Visegrád,
Fő u. 81.
ISSN 1587-7477 (nyomtatott);
Tipográfia,
tördelés:
Fagyas
Róbert
ISSN 2416-0350 (online)
Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Nyomda, Vác
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
Szerkesztőség: 2025. Visegrád, Fő u. 81.
Tipográfia, tördelés: Fagyas Róbert
Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Nyomda, Vác

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

TŰZIFA ELADÓ
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tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com

FEBRUÁRI 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!
Február 6. csütörtök, 19:15

JO K ER

magyarul beszélő, amerikai krimi-dráma, 122’, 2019
Rendező: Todd Phillips
Főszereplők: Joaquin Phoenix, Robert De Niro

A tömegben is magányos Arthur Fleck emberi kapcsolatot
keres. Miközben Gotham utcáit rója, két maszkot is visel:
az egyiket a munkájához, hiszen bohócként dolgozik. A
másikat viszont nem tudja lemosni, azt azért öltötte magára,
hogy be tudjon illeszkedni a világba. De amikor zaklatják
az utcán, vagy a többi bohóc szórakozik vele, még jobban
eltávolodik a környezetétől. Fokozatosan magába szippantja a rémisztő mélység, ahonnan már nincs visszaút.
Február 7. péntek, 17:00

JUDY

magyarul beszélő, angol életrajzi film, 118’, 2019
Rendező: Rupert Goold
Főszereplők: Renée Zellweger, Michael Gambon

A film a legendás Judy Garland életének utolsó hónapjait
dolgozza fel, aki a 60-as évek végére folyamatos anyagi és
drog problémákkal küzdött. Annak reményében, hogy pénzt
kereshet gyermekeinek eltartására, elvállal egy londoni
turnét. Bár népszerűsége Amerikában megkopott, csillaga
Európában még fényesen ragyogott, amikor 1969 telén
Londonba érkezett. A fellépések során azonban folyamatos
harcot folytat saját magával, a közönséggel, menedzserével.
Február 7. péntek, 19:15

BAD BOYS – MINDÖRÖKKÉ ROSSZFIÚK
magyarul beszélő, amerikai akció, komédia, 113’, 2020
Rendező: Bilall Fallah, Adil El Arbi
Főszereplők: Will Smith, Martin Lawrence

Marcus már nyugdíjra készülő nagypapa. Mike viszont nem
hajlandó megöregedni: úgy gondolja, hogy még száz évig
lesz fiatal, vagány és megállíthatatlan. De téved: egy merénylő, aki az igazságszolgáltatás jó pár emberével végzett
már, őt is megsebesíti. Az ügyet ő akarja felgöngyölíteni,
de ha már bunyózni kell, Marcust is belekeveri a dologba.
Február 8. szombat, 15:00

DO LITTLE

amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 102’, 2020
Rendező: Stephen Gaghan
Főszereplők: Robert Downey Jr., Antonio Banderas

Dolittle 7 éve veszítette el feleségét. Azóta remeteként él,
társasága csupán egzotikus állatainak seregletéből áll. Ám
mikor a királynő beteg lesz, kénytelen-kelletlen útra kel egy
titokzatos sziget felé, hogy megtalálja a gyógymódot. Útja
során új erőre kap bátorsága és fürge észjárása; régi ellenfelekkel találkozik, és csodás lényeket fedez fel.
Február 8. szombat, 17:00

H ÁZASSÁ GI TÖ RTÉ NET

feliratos, amerikai vígjáték, dráma, 136’, 2019
Rendező: Noah Baumbach
Főszereplők: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern

Nicole követte a rendező Charlie-t New Yorkba, ahol egyre
nagyobb sikereket értek el. Kapcsolatuk viszont kifullad, és
a nő 8 éves fiukkal szeretne Kaliforniába visszaköltözni. Sikerül-e felnőtt módon, ügyvédek és játszmák nélkül
megbeszélniük, hogyan folytassák az életüket külön, de
gyermeküket közösen nevelve? Vagy az ő válásuk is csúnyán ér véget, mint sok másik? A rendező kíméletlen, de
egyben melegséges képet fest egy házasság széthullásáról
és egy család összetartásáról.
Február 8. szombat, 19:30

BAD BOYS – MINDÖRÖKKÉ ROSSZFIÚK
magyarul beszélő, amerikai akció, komédia, 113’, 2020

Február 12. szerda, 18:00

ÉLŐ SK Ö DŐ K

magyarul beszélő, dél-koreai dráma, 132’, 2019
Rendező: Joon-ho Bong
Főszereplők: Woo-sik Choi, Yeo-jeong Jo, Sun-kyun Lee

Ki-taek családja igazi semmirekellőkből áll. Mindig a
könnyebb utat választják, bármit megtesznek, csak dolgozni
ne kelljen. Irigykedve nézik a Park család fényűző
életmódját, és ördögi tervet eszelnek ki, hogy a közelükbe
férkőzzenek. Azonban semmi sem a családfő tervei szerint
alakul. A rendezőfenoméntól megszokott hangvételű,
semmihez sem hasonlítható éjsötét vígjáték.
Február 13. csütörtök, 19:15

B O LDO G IDŐ K

feliratos, francia vígjáték, dráma, 110’, 2019
Rendező: Nicolas Bedos
Főszereplők: Fanny Ardant, Daniel Auteuil, Guillaume Canet

Az idősödő házaspár párkapcsolati válságot él át. A feleség
harsány és magabiztos, a férj egyre inkább belesüpped az
önsajnálatba. Fiának egyik barátja különleges vállalkozást
vezet: időutazást kínál. Színészek, díszletek bevonásával
megteremti a kiválasztott kor hangulatát és körülményeit,
és az időutazó addig élvezheti az újrateremtett világot, amíg
a pénztárcája bírja. A fiatalember felajánlja a férfinak, hogy
egy napra visszamehet a múltba egy általa választott napra.
Február 14. péntek, 17:00

B O LDO G IDŐ K

feliratos, francia vígjáték, dráma, 110’, 2019

Február 14. péntek, 19:15

ÚRIEMB EREK

magyarul beszélő, amerikai krimi, akciófilm, 113’, 2020
Rendező: Guy Ritchie
Főszereplők: Matthew McConaughey, Colin Farrell

Amikor híre megy, hogy aMickey Pearson túl akar adni
szuperjövedelmező marihuána birodalmán, az egész alvilág
felbolydul. Rengeteg lóvé forog kockán, nem csoda, hogy a
gengszterek között kirobban a harc. Bérgyilkosok, kisstílű
bűnözők, és mindenféle kétes alakok bukkannak fel a meggazdagodás reményében. A helyzet kezd eldurvulni: egyre
több hulla potyog, és egyre több fegyver kerül terítékre...

Február 15. szombat, 15:00

SHAUN, A BÁRÁNY ÉS A FARMONKÍVÜLI
angol-amerikai-francia animációs kalandfilm, 86’, 2019
Rendező: Will Becher, Richard Phelan

Shaun és barátai boldog mindennapjaikat töltik a farmon,
amikor egy váratlan jövevény pottyan közéjük egyenesen
az égből. A nyáj lehetetlen küldetésre vállalkozik: igyekeznek hazajuttatni a furcsa képességekkel bíró farmonkívülit,
Lu-Lát, mielőtt az ufóvadász ügynökök kaparintanák meg.
Február 15. szombat, 17:00

TŐ RB E EJTVE

magyarul beszélő, amerikai krimi-vígjáték, 130’, 2019
Rendező: Rian Johnson
Főszereplők: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis

Az imádnivaló Buck kényelmes városi élete fenekestül
felfordul, amikor váratlanul messzire szakad kaliforniai
otthonától, és az alaszkai vadonban találja magát. A postaszánt húzó kutyacsapat tagjaként, majd vezéreként élete
kalandját éli át, s végül megleli valódi helyét a világban.
Február 22. szombat, 17:00

K ISASSZO NY O K

feliratos, amerikai romantikus dráma, 135’, 2019

Február 22. szombat, 19:30

NE JÁT SS Z A TŰ ZZ EL!

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 96’, 2019

Február 26. szerda, 18:00

ARETHA FRANKLIN: AMAZING GRACE
feliratos, amerikai zenés dokumentumfilm, 89’, 2018
Rendező: Alan Elliott, Sydney Pollack

A gazdag krimiírót 85. születésnapján holtan találják villájában. A tetthelyre érkezik a híres detektív, Benoit Blanc,
akit egy titokzatos személy bérelt fel. Bár a családtagoknak,
és a személyzetnek is van alibije, mindenkinek volt indítéka
a tett elkövetésére. A família minden tagja bizonygatja a
maga igazát, de Blanc egy csellel tőrbe csalja a gyilkost.

A tizennyolcszoros Grammy-díjas énekesnő a 60-as évek
végétől a gospel és a soul stílus királynője. Számos feledhetetlen albumából is kiemelkedik az 1972-ben rögzített lemez, melyet egy Los Angeles-i templomban rögzítettek.

Február 15. szombat, 19:30

Február 27. csütörtök, 19:15

magyarul beszélő, amerikai krimi, akciófilm, 113’, 2020

feliratos, amerikai-kínai vígjáték dráma, 100’, 2019

ÚRIEMB EREK

A B ÚCSÚ

Február 20. csütörtök, 19:15

Február 28. péntek, 17:00

feliratos, amerikai romantikus dráma, 135’, 2019
Rendező: Greta Gerwig
Főszereplők: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

magyar életrajzi dráma, 120’, 2019
Rendező: Gyöngyössy Bence
Főszereplők: Gáspár Tibor, Huszárik Kata, Für Anikó

K ISASSZO NY O K

Az apa a polgárháborúban harcol: négy lánya és a felesége
pedig kénytelen férfi nélkül boldogulni. Nem hajlandóak
elfogadni azt, amit a világ kínál nekik: szabadabbak, önállóbbak, bátrabbak kortársaiknál. A négy lány, Jo, Amy,
Beth és Meg együtt nő fel: reménykednek, csalódnak, tanulnak, és persze szeretnek – és közben felnőtté válnak.
Február 21. péntek, 17:00

A B ÚCSÚ

feliratos, amerikai-kínai vígjáték dráma, 100’, 2019
Rendező: Lulu Wang
Főszereplők: Awkwafina, Hong Lu, X Mayo, Shuzhen Zhao

Billi kisgyerekként költözött szüleivel New Yorkba, így ő
amerikainak vallja magát, míg szülei sokkal inkább a kínai
hagyományokat követik. A kulturális különbségek akkor
domborulnak ki igazán, amikor a Kínában élő nagymama
súlyos beteg lesz és a családtagoknak dönteniük kell: elmondják neki a tragikus hírt vagy eltitkolják előle.
Február 21. péntek, 19:15

NE JÁT SS Z A TŰ ZZ EL!

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 96’, 2019
Rendező: Andy Fickman
Főszereplők: John Cena, Keegan-Michael Key

Amikor egy elit ejtőernyős tűzoltó és csapata kiment három
gyereket egy égő házból, meg kell oldaniuk a rájuk bízott
gézengúzok szórakoztatását, miközben gondoskodniuk is
kell róluk. A marcona tűzoltó osztag tagjai emberükre
akadnak a három izgága, csintalan csemete személyében.
Február 22. szombat, 15:00

A VA DO N H ÍVÓ SZAVA

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 105’, 2019
Rendező: Chris Sanders
Főszereplők: Harrison Ford, Karen Gillan, Dan Stevens

A F ELTAL ÁLÓ

Dr. Béres József hosszas kísérletezés után 1972-ben alkotta
meg a legendás Béres Cseppet, de a szocialista hatalom
nem nézte jó szemmel tevékenységét, és minden eszközt
bevetettek, hogy megakadályozzák a készítmény terjedését.
Börtönnel fenyegették, bírósági eljárást indítottak ellene
kuruzslás vádjával, de ő kiállt a felfedezése mellett, és
személyisége sokakat az ügy mellé állított.
Február 28. péntek, 19:15

RAGADO ZÓ MADARAK
(ÉS EGY BIZONYOS HARLEY QUINN
CSODASZTIKUS FELSZABADULÁSA)

magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 109’, 2020
Rendező: Cathy Yan
Főszereplők: Margot Robbie, Ewan McGregor, Jenelle McKee

Harley sosem volt jó kislány. De amióta szakított Jokerrel,
megváltozott benne valami. Feladja magányát, és három
nem kevésbé veszélyes barátnőjével indul új kalandokra.
Amikor egy maffiavezér elrabol egy lányt, úgy dönt, társnőivel együtt kipróbálja, milyen érzés, ha egyszer a jó oldalon harcol. Hát, furcsa. Lehet, hogy nem is bírja sokáig.
Február 29. szombat, 15:00

A VA DO N H ÍVÓ SZAVA

magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 105’, 2019

Február 29. szombat, 17:00

A F ELTAL ÁLÓ

magyar életrajzi dráma, 120’, 2019

Február 29. szombat, 19:15

RAGADO ZÓ MADARAK
(ÉS EGY BIZONYOS HARLEY QUINN
CSODASZTIKUS FELSZABADULÁSA)
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 109’, 2020

