Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Juhász Gyula

XXXVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM
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A programok a járványhelyzet alakulásának függvényében változhatnak!
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Kedves Visegrádiak!

megkezdtünk újabb projekteket, de lesz bőven teendőnk
a következő évben is. Nem tudom elégszer megköszönni
a képviselő-testület és a visegrádi lakosok támogatását és
segítségét. Több alkalommal is bebizonyították a helyi
lakosok, fiatalok és vállalkozók, hogy kitartó, áldozatos
munkájukkal egyénileg vagy csapatban sokat tesznek a
közösségért, és hálásan köszönöm, hogy többször, akár
váratlan helyzetben is számíthatok rájuk. Bízom benne
és csak remélni tudom, hogy a következő évben már
kevesebb nehézséggel kell megküzdenünk és a közösségi
összetartozás csak tovább erősödik. A pandémia okozta
válság is – bár más módon – de városunk közösségét
erősítette. Jobban figyeltünk egymásra, társainkra és
szeretteinkre, a járvány okozta aggódás mindennapi
életünk része lett. Advent idején talán még érzékenyebbek,
empatikusabbak leszünk, többet segítünk beteg vagy
nehezebb sorsú embertársainkon adományokkal,
gondoskodással vagy csupán kedves, de felbecsülhetetlen
értékű szavakkal. Kívánom, hogy mindenkinek a szeretet
és békesség tegye meghitté az adventi és karácsonyi
időszakot!

Mikor e sorokat olvassák, már meggyújtottuk az első
gyertyát, megkezdődött a várakozással, készülődéssel teli
adventi időszak. A keresztény kultúrában a karácsonyi
ünnepkör advent első napjával kezdődik és vízkeresztig
tart. Az ünnepkör része az advent, mely a karácsony
napját megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig
számított időszak. Advent négy hetében a várakozás, a hit,
a remény és a szeretet nagyobb hangsúlyt kap, hogy még
fontosabb lehessen számunkra, mint az év többi napján.
A családi, munkahelyi és közösségi életben is mindenki
a maga módján készül a közeledő ünnepekre. Előtérbe
kerülnek az emberi kapcsolatok, visszaemlékezünk
a gyermekkori karácsonyra, elővesszük a családi
recepteket, fényképeket, megerősödik a hitélet, díszbe
öltöztetjük környezetünket és igyekszünk nyugodtabb,
meghittebb órákat tölteni szeretteinkkel. Ez az időszak
számos lehetőséget nyújt az önvizsgálatra, elmélkedésre,
cselekedeteink átgondolására. Az év vége közeledtével
összegezhetjük mit értünk el idén, mit valósítottunk
meg, milyen jó és rossz döntéseket hoztunk, min és
hogyan kellene változtatnunk, milyen célokat szeretnénk
elérni a következő évben? Mozgalmas évet tudhatunk
magunk mögött. Sikerült nagy eredményeket elérnünk,
elnyertünk számos pályázati támogatást, lezártunk és

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánok!
Eőry Dénes
polgármester

Aranyosi Ervin: Ha eljönnek az angyalok (részlet)
Este, ha gyúlnak a karácsonyi fények,
Égből az angyalok mind a Földre térnek,
Besurrannak titkon minden apró házba,
Békességet szórnak szíveknek falára.
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VÁROSHÁZI MOZAIK
KÁLVÁRIA FELÚJÍTÁS
során megrongálódott, Szakál Ernő 1961-ben új, fülkés
stációkat faragott.

Eőry Dénes polgármester ez év tavaszán levélben egyedi
kérelemmel fordult Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
úrhoz. November közepén megérkezett a miniszteri
döntés, melyben a Kálvária felújításának támogatásáról
biztosította városunkat.

A stációk az országos kék jelzésű turistaúton találhatóak,
mely útvonal a település központjából indul és a Magasközön át a Fellegvár felé vezet. Ez az útvonal a Visegrádra
látogató turisták aktív pihenésének egyik legnépszerűbb
célpontja az év minden napján. A turistaút a legrövidebb
útvonal, amely a városközpontot köti össze – a stációk és
a Kálvária kápolna mellett elhaladva – a Fellegvárral.

Városunk életében a Kálvária közösséget összetartó hely,
nemcsak elmélkedések, ájtatosságok, séták helyszíne,
hanem olyan értékőrző, őseink hagyományát ápoló
helyszín, mely példaértékkel bír.
A barokk kápolnát és a hegygerincen hozzá vezető
stációkat a városba települő német közösség építtette
az 1770-es években. Több leírásban szerepel, hogy a
kápolnát 1853-ban építették, de ez vélhetően csak egy
nagyobb felújítás lehetett. Az eredeti Kálvária az idők

Jelenlegi állapotában a keresztút balesetveszélyes.
Felújítása és kivilágítása közösségünk, a családok és az
iskolás csoportok, valamint az idelátogatók számára
biztonságosabb közlekedést, kirándulást tesz lehetővé.

Jelenlegi állapot (fotók: Grósz Gábor)
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BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN
SZÜLETETT HATÁROZATOKRÓL
Visegrád
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének 2021. október 22-ei rendkívüli ülésén az
alábbi határozatok születtek:

Tornacsarnok felújításának állami támogatását, valamint
az általános- és cél tartalékot érintő változásokat.
4. A Képviselő-testület tagjai az ez év elején írt
ingatlangazdálkodási javaslatukban fejezték ki azt a
szándékot, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló
gyógyszertár és az ún. „Csekő-ház” (78 hrsz-ú belterületi
ingatlan) nyilvános pályázat útján kerüljön értékesítésre,
az ebből befolyó összegből pedig az ún. „Zöld-házat”
vásárolja meg az Önkormányzat. A 2/2021. (I. 14.) számú
határozat alapján mindkét ingatlan pályázat útján lett
meghirdetve. A gyógyszertár pályázat eredményesen
lezárult, az ingatlan 28.500.000 forint áron került
értékesítésre (85/2021. (IV. 29.) számú határozat).
A „Csekő-ház” értékesítésére kiírt első pályázat
eredménytelenül zárult, ezért a Képviselő-testület
döntése értelmében a Csekő házat ismét meghirdette
értékesítésre 17,5 millió Ft kikiáltási áron.

1. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Pázmány
Péter utca alatti támfal megerősítésére – arra a szakaszra,
melynek felújítására az elmúlt évtizedekben még nem
került sor.
2. A központi címregiszterről és címkezelésről szóló
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján,
az elmúlt években Visegrádon is elindult és jelenleg is
zajlik a közigazgatási címek, házszámok felülvizsgálata.
Legutóbb a Képviselő-testületnek a Cinke utcából nyíló,
1230-as hrsz-ú közterület elnevezéséről kellett döntenie,
mely a „Fülemüle utca” nevet kapta.
3. Ugyancsak ezen az ülésen döntöttek a képviselők az
éves munkaterv szerint, 2021. október 28-ra tervezett
rendes ülés elhalasztásáról. Az új időpont 2021. november
12. lett.

• Helyesbítés: A Visegrádi Hírek 2021 novemberi
számában tévesen jelent meg az alábbi mondat:

4. Kamuti Balázs a Nemzeti Sportügynökség
képviseletében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat,
hogy a 2022. évi Giro d’Italia magyarországi
Grande Partenza országúti kerékpárverseny első
szakaszának május 6-ai befutóját Visegrádra tervezik.
Ennek a kiemelkedő sporteseménynek a befogadásáról
a Képviselő-testületnek kellett döntenie, amely
egyhangúlag támogatta azt. A hozzájárulás mellett
segítő együttműködéséről is biztosította a szervezőket az
Önkormányzat.

A Képviselő-testület javasolja, hogy a Rév utca
iskolaépület melletti szakaszán iskolai napokon, reggel 7
és 8 óra között engedélyezi a megállást, illetve az iskolával
szembeni szakaszon 15 perc időtartamra, árupakolás
céljából, ugyancsak meg lehet állni.
Helyesen: A Képviselő-testület felkéri a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-t, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a
Rév utca iskolaépület melletti szakaszán iskolai napokon,
reggel 7 és 8 óra között megállhassanak az autók, illetve
az iskolával szembeni szakaszon 15 perc időtartamra,
árurakodás céljából, ugyancsak meg lehessen állni.

Az alábbiakban a Képviselő-testület 2021. november
12-ei, rendes üléséről készült beszámolót olvashatják:
1. Cseke László a Pro Visegrád Kft. ügyvezetője
elkészítette a 2021. évi Palotajátékokról szóló beszámolóját.
A rendezvényt egy év kihagyás után nehéz körülmények
között sikerült megszervezni, a járványhelyzet miatti
bizonytalanság rányomta a bélyegét az előkészületekre. A
szervezők ugyanakkor mindent megtettek azért, hogy a
körülmények ellenére egy jó hangulatú, sok érdeklődőt
vonzó, háromnapos fesztivált lehessen tartani.
A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.
2. Az Önkormányzat élni kíván elővásárlási jogával a
Visegrád 848 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
3. A következő napirendi pontban az Önkormányzat
2021. évi költségvetésének módosításáról döntöttek
a képviselők. A módosításra azért volt szükség, mert
a bevételi oldalon be kellett emelni a Magyar László
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MEGÚJULT A RÉV UTCA VÉGÉN TALÁLHATÓ ALULJÁRÓ
Az elmúlt hetekben megújult a komphoz és a Visegrád–Nagymarosi rév buszmegállóhoz vezető aluljáró. Kollégáink
rendbehozták az igencsak rossz állapotban lévő támfalat és lépcsőt, továbbá kockakövekkel burkolták le az aluljáró
járófelületét. Ezúton is köszönjük a Városgazdálkodási Csoport munkatársainak a kivitelezést!

KÖZMEGHALLGATÁS
Visegrád Város Önkormányzata
tisztelettel hívja Önöket
2021. december 20-án hétfőn
a Moziban, ahol 18 órától Közmeghallgatást tartunk.
Részvételükre feltétlenül számítunk!

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2021. december 20-ától 2022. január 2-áig
a Visegrádi Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2022. január 3. hétfő
Halaszthatatlan intézkedést igénylő, anyakönyvi ügyekben hívható telefonszám: +36 20 251 9672
MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) tájékoztatása szerint az alábbi napokon változik a rendelési idő a
megszokotthoz (H-P 7:00-19:00) képest:
December 11., szombat műszaki karbantartás, a SZEI ZÁRVA
December 17., péntek, rendelés 7-13
December 23., csütörtök, rendelés 7-12
December 24., péntek, munkaszüneti nap országosan, a SZEI ZÁRVA
December 27-28-29., hétfő-kedd-szerda, rendelés 7-12
December 30., csütörtök, rendelés 7-19
December 31., péntek, leltár és informatikai karbantartás, a SZEI ZÁRVA
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK FELSZÁMOLÁSA
Visegrád Város Önkormányzatának Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Turisztikai Bizottsága a 2021.
november 10-ei ülésén döntött a Sziget utca sarkán
és a temetővel szemben lévő szelektív hulladékgyűjtő
szigetek felszámolásáról és az ott található gyűjtőedények
elszállításáról. A döntést az indokolta, hogy a szelektív
hulladékgyűjtő edények környezetét egyesek (mint
kiderült, még távolabbi településekről érkezők is)
szemét lerakatnak használták, így számos lakossági
panasz érkezett hozzánk, annak ellenére, hogy a
Városgazdálkodási Csoport dolgozói – leginkább
a tavasztól őszig tartó időszakban – rendszeresen
elszállították a konténerek mellett hagyott szemetet.
A jelenség felszámolására tett erőfeszítéseink során
mindössze részsikereket tudtunk elérni, ezt is csak annak
köszönhetően, hogy az illegális szemetelők óvatlanul
nyomot hagytak maguk után.

háztartásokban keletkező műanyag-, papír-, és fém
hulladékot. Ezt törvényi kötelezettségének megfelelően,
teljes egészében a szolgáltató finanszírozza és koordinálja.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a szelektíven
gyűjtött hulladékhoz (papír, fém, műanyag) az ingatlan
tulajdonosok a zsákokat a polgármesteri hivatalban
igényelhetik.
Ezen a ponton jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolását követően
milyen lehetősége lesz a visegrádiaknak a háztartásokban
keletkezett üveghulladék leadására, mivel ez a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtésnek nem része. Annak
érdekében, hogy továbbra is biztosítva legyen ez a
lehetőség városunk lakói számára, a Városgazdálkodási
Csoport udvarára (Nagy Lajos utca 5.) helyezzük át
az üveggyűjtő konténereket, amelyek használatával
kapcsolatban a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Mindemellett pozitív tapasztalat, hogy folyamatosan
nő azok száma, akik igénybe veszik a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést, melynek keretében az
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. munkatársai elszállítják az ingatlanoktól a

Továbbá
tárgyalásokat
folytatunk
visegrádi
üzlettulajdonosokkal annak érdekében, hogy a szelektív
hulladék a jövőben akár több üzletnél is leadható,
elhelyezhető legyen.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Visegrád Város Önkormányzata 2019-ben elfogadta a településkép védelméről szóló 9/2019. (X.2.) önkormányzati
rendeletét, amelyben a műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanok támogatási
rendjét állapítja meg. A rendelet szerint az önkormányzat évente egy alkalommal pályázatot ír ki az értékvédelmi
szempontból kiemelkedő, a közterületekről látható és az utcaképet meghatározó homlokzattal rendelkező épületek
homlokzatának, nyílászáróinak, az ingatlanok kerítésének felújítására, helyreállítására.
A pályázat célja:
A műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanok (a jó karbantartást meghaladó)
homlokzat- és kerítésfelújítási munkáinak támogatása.
A pályázók köre:
•

magánszemély

•

vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület és vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan
székhelyét, telephelyét)

•

közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, civil szervezet

•

egyház

A pályázó csak az ingatlan tulajdonosa lehet.
Támogatható tevékenységek:
Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép kialakítása:
•

utcai homlokzaton lévő házgyári vagy más – anyagában, osztásrendjében, arányaiban – tájidegen ablakok kicserélése
hagyományos, korszerű, osztott fa nyílászárókra az arányok és hagyomány szem előtt tartásával

•

homlokzati nyílások rendjének egységesítése

•

az utcai homlokzat meghatározó elemeinek (tagozat, párkány, lábazat, tetőforma, tetőhéjazat, eresz, oromzat stb.)
helyreállítása

•

elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb megoldással

•

gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása vagy áthelyezése közterületről nem látható helyre

•

településre jellemző hagyományos vakolatdísz és színezés kialakítása

•

utólagos szakszerű víz-, és hőszigetelés kialakítása

•

kerítés felújítása, helyreállítása, cseréje

Előnyt jelent,
•

ha a pályázó komplex felújítás (homlokzatot érintő teljes körű) megvalósítását vállalja

•

ha a lakóház országos műemlék vagy helyi egyedi védelem alatt áll

A támogatás formája:
Utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.
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A támogatás mértéke:
Visegrád Város Önkormányzata 5.000.000,- Ft keretösszeget különített el a pályázat céljára.
A támogatás két részből állhat:
1. tervezési támogatás: komplex felújítás esetén ingatlanonként legfeljebb 100.000 forint, egyéb egyszerűbb esetben
legfeljebb 50.000 forint,
2. kivitelezési támogatás: ingatlanonként legfeljebb 1.000.000 forint, de legfeljebb a beruházás kivitelezési költségeinek
50%-a.
A pályázat benyújtása
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban vagy a Visegrád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon lehet benyújtani
2022. január 11. 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A benyújtás történhet elektronikus úton a telepules@visegrad.hu címre, illetve az önkormányzathoz címezve postai
úton vagy személyesen. Ez utóbbi esetben a borítékra rá kell írni: Utcai homlokzat- és kerítésfelújítási pályázat 2022.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•

pályázati adatlapot

•

a tervezett felújítási munka rövid leírását

•

a megvalósítást szolgáló, munkanemekre bontott, tételes költségbecslést

A pályázat elbírálása:
A főépítész és a műszaki ellenőr előzetes szakvéleményt készít a tervezett felújításról. A pályázatokról egy háromtagú
döntés-előkészítő bizottság szakmai véleménye alapján a mindenkori városfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati
bizottság dönt a soros februári ülésén a keretösszeg erejéig.
A támogatást elnyert pályázóval a polgármester a döntést követő 15 napon belül támogatási szerződést köt.
A támogatási szerződés tartalmazza:
•

a támogatásra jogosult adatait, a támogatott helyi védelem alatt álló ingatlan adatait

•

a támogatás folyósításának módját, idejét

•

a támogatás felhasználásnak módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait

•

az elvégzett munkák igazolásának, bizonylatolásának rendjét

•

mellékletként csatolni kell a pályázathoz benyújtott dokumentációt

A szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be kell adni véleményezésre, azaz a településképi bejelentési eljárást
el kell indítani. A településképi bejelentési igazolás kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül a felújítást el kell
kezdeni!
A támogatás felhasználása, elszámolása
A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatási összeg
tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló számla
bemutatása után 15 nappal átutalással kerül kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének (2. rész)
kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és elszámolását követően, az Önkormányzat műszaki ellenőrének leigazolása
után 15 napon belül átutalással történik.
A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2023.
március 31-ig van lehetőség.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 30., Visegrád 78 hrsz.-ú belterületi
ingatlan egy részének, 807 m² területnek az értékesítésére
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyongazdálkodásról szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati
rendelete 13. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2025 Visegrád, Fő utca 30. Visegrád 78 hrsz.-ú
belterületi ingatlan egy részének, 807 m² területnek, (továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint:
1)

A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Visegrád Város Önkormányzata
2025 Visegrád, Fő u. 81.

2)

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú lakóház, udvar értékesítése.

3)

A pályázat jellege: a pályázat nyilvános.

4)

A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai:
a) az ingatlan megnevezése: lakóház udvar
b) az ingatlan természetbeni címe: 2025 Visegrád, Fő utca 30.
c) az ingatlan helyrajzi száma: 78, a telekalakítás után 78/4
d) Telekterület a telekalakítás után: 807 m²
e) az Ingatlanra, részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri Hivatalban (2025
Visegrád, Fő u. 81.) Füzes András főépítésztől (foepitesz@visegrad.hu) kérhetőek.

5)

Ajánlattételi határidő: A pályázatokat zárt borítékban 2021. december 13. napján 17 óráig személyesen vagy
2021. december 13. éjfélig lehet postán feladni Visegrád Város Polgármesteri Hivatala címére (2025 Visegrád,
Fő u. 81.). A zárt borítékra kizárólag az alább pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Visegrád
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád, Fő utca 30., 78 hrsz-ú belterületi ingatlan egy részére”

6)

A pályázat minimális tartalmi elemei a következők:
a) a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 példányban aláírva, az ajánlat egy
példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni;
b) az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegű megajánlás), 2 példányban
aláírva, az ajánlat egy példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni;
c) az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
d) az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

Cég esetén:
•

Cég neve,

•

székhelye,

•

cégjegyzékszáma,
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•

képviselő neve,

•

belföldi adószáma,

•

bankszámlaszáma,

•

a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)

Magánszemély esetén:
•

az ajánlattevő neve és címe,

•

születési neve,

•

születési hely és idő,

•

anyja neve,

•

személyi azonosító jel,

•

adóazonosító jele,

•

bankszámla száma,

•

a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)

7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség
az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon kezdődik.

8)

Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

9)

Kikiáltási ár: kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 17.500.000.-Ft-ban, azaz tizenhétmillió-ötszázezer forintban
határozza meg.

10)

Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testülete az
ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő-testületi ülésen bírálja el.
A pályázat elbírálás végső határideje – ha jelen kiírás másként nem rendelkezik – határideje: 2021. december 16.
A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb összegű
vételárat tartalmazó ajánlatot javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos legmagasabb ajánlat esetén a
Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Ilyen
esetben a versenytárgyalás érdekében a pályázati elbírálás végső határideje változhat, a módosítás jogát a kiíró
fenntartja.
Amennyiben a veszélyhelyzet miatt a bizottsági ülés/képviselő-testületi ülés nem tartható meg, úgy személyes
jelenlét helyett, más formában (Skype) kerül az eljárás lefolytatásra.
A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt.

11)

Egyéb információ:
Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is –
eredménytelennek minősítheti.
A pályázati kiírás 2021. november 12-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Visegrád Város
Önkormányzat honlapján www.visegrad.hu, és a Visegrádi Hírek decemberi számában jelenik meg.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Visegrád Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill.
elektronikus levélben (2025 Visegrád, Fő u. 81., polgarmester@visegrad.hu).

Visegrád, 2021. november 5.
Eőry Dénes
Polgármester
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
ADVENT
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr wünscht die
Redaktion für euch liebe Leser!
ADVENT, NIKOLAUS und WEIHNACHTEN
Advent - Ursprünglich war die Adventszeit eine
Fastenzeit. Man durfte in der Vorweihnachtszeit nicht
feiern oder tanzen. In der christlichen Religion ist der
Advent die Zeit, in der man auf die Geburt von Jesus
Christus, also auf Weihnachten freut. Das Wort kommt
aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft, „Ankunft
des Herrn” also Gottes. Es gibt vier Adventsonntage, der
vierte ist spätestens der 24.Dezember, da wird dann die
letze Kerze angezündet.

Szent Miklós püspök december 6-án halt meg,
adakozása, segítőkészsége tiszteletére a mai napig
szokás a gyerekeket finomságokkal, édességekkel
megajándékozni.
Weihnachten – A Szenteste
Eredeti
jelentése
szerint a keresztény
közösség
szenteste
gyűlik össze, hogy
megünnepeljék Jézus
közelgő születését, de
ez egyben az adventi
időszak
végét
is
jelenti. A karácsonyi
ünnepi időszak már
24-én délután kettő
órakor kezdődik. A
legtöbb bolt bezár, az
intézmények közül
csak az országok
működését biztosítók
működnek, de azok
is ügyelet formájában. A családok készülnek a szentesti
finom ételek elkészítésére, a lakás és a karácsonyfa
feldíszítésére, az ajándékok fa alá helyezésére. Míg
a felnőttek szorgosan készülődnek, a gyerekek nagy
izgalommal várják az esti gyertyagyújtást, ami után
kibonthatják ajándékaikat. A csomagbontás után a
családok asztalhoz ülnek, és megkezdődik az ünnepi
menü elfogyasztása. Az este spirituális fénypontja a
katolikus liturgiával megtartott éjféli mise. Elődeink
nem ismertek olyan rossz időjárást, hogy ne mentek
volna el az éjféli misére. Napjainkban - sok embernek
kik valamilyen oknál fogva nem tudnak elmenni – a
televíziós közvetítések sokat segítenek abban, hogy
mindenkihez eljusson a szentmise igéje, a megbocsátás, a
jótékonyság és az isteni segítségre való várakozás.

Nikolaus – 6. Dezember
Nikolaus wurde im
3. Jahrhundert nach
Christus in Patara in
Südtürkei geboren. Er
hat ein Vermögen von
seinen Eltern geerbt,
was er an Arme
und arme Kinder
verschenkte. Später
wurde er Bischof von
Myra.
Hogy lett Miklósból
Myra püspöke?
Egy
alakalommal
Myrába látogatott, de csak estére ért oda, amikor már a
város kapui be voltak zárva. Kénytelen volt a kapun kívül
aludni. A városban éppen akkor halt meg a püspök és a
városatyák nem találták méltó utódját. Elhatározták, hogy
az Isteni gondviselésre bízzák magukat és kimondták,
hogy aki másnap elsőnek lép be a templomba imára azt
teszik meg püspöknek - így lett belőle Myra püspöke.
Nagyon jó és nagyvonalú püspök volt, halála után sírját
sokan keresték fel azok közül is, akiket szegénységükben
többször támogatott. Legendák keringenek arról, hogy sok
embert feltámasztott halottaiból, például három megölt
tengerészt, ezért a mai napig a tengerészek védőszentje.
Megmentett három szűzet ajándék aranygolyókkal az
eladástól.

Kékessy-Herendi Ida
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GYEREKKUCKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Schniebel, Schnabel, Schnäbel,
kommt der Herbst mit Nebel,

A gyönyörű napsütéses időt kihasználva, októberben
Nagymarosra utaztunk egy kis biciklizésre. Szeretnénk
megköszönni Jung Csabának és az Atlantis Club Kft.nek, hogy utazásunkat biztosította, és ezzel járult hozzá
remek napunk sikeréhez. Köszönjük!

Gänsebraten, Gänsefett,
weiche Federn für das Bett,
freun sich alle Kinder,

Fellegvár Óvoda középső csoportja

gi, ga, gack!
Az óvoda egyik legkedveltebb jeles napja Márton nap.
Idén ez még inkább érezhető volt a készülődés során,
hiszen a tavalyi évben a járványügyi intézkedések miatt,
ez a kedves rendezvény is elmaradt.
Ki is volt Szent Márton?
Tours városának püspöke. A szegények, a mesterségek,
a templomok és az állatok védőszentje. Pannóniában
született nem messze Pannonhalmától. Apja, a kor
szokása szerint kisgyermek korában eladta őt katonának
a római hadseregbe, ahol hosszú időt töltött. Itt
ismerkedett meg Krisztus tanaival. Püspöknek szerették
volna választani, de ő tiltakozott, nem találta magát elég
méltónak erre a címre. A legenda szerint egy libaólba
bújt el, azt gondolva, ott senki nem találja majd meg.
Az emberek lámpásokkal keresték őt, (ezért vonulunk
mi is színes lámpásokkal ezen az estén) ám a libák
gágogásukkal elárulták a búvóhelyét. Így kapcsolódnak
a ludak az ünnephez.
St. Martin wurde in Pannonien nicht weit von
Pannonhalma geboren. Er war 8 Jahre alt, als ihn sein Vater
für die röhmische Armee verkaufte. Er kämpfte bis lange
Zeiten. Dort lernte er die christische Ideen kennen. Dann
wollte er kein Soldat sein. Er half sehr viel für die arme
Menschen. Davon gibt es viele Legenden. Die berühmste
ist: St. Martin und der Bettler.

MÁRTON NAP
A FELLEGVÁR ÓVODÁBAN
(MARTINSTAG IM KINDERGARTEN LATERNENUMZUG)
Wulle, wulle Gänschen,

Die Menschen wollten ihn, als Bischof sehen. St.
Martin dachte, daß er darauf noch nicht fertig ist. Er
wollte die christische Ideen noch tiefer kennenlehrnen.
Die Menschen ließen ihn nicht ruhig, darum ging er zu
einem Gänsestall. Sie suchten ihn mit Lampen- darum
ziehen wir alle Jahre an diesem Abend mit Lampionen
um. Die dumme Gänzen waren zu laut und sie verrateten
St, Martin. Darum essen wir am diesen Tag Gänsebtraten.

wackelt mit dem Schwänzchen.
Wisst ihr denn auch, wer ich bin?
Ich bin Eure Königin,
ihr seid meine Kinder,
gi, ga, gack!
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Nagyon sok legenda fűződik még a nevéhez.
A legismertebb közülük Szt. Márton esete a koldussal.
Egy téli este éppen kilépett Amiens városkapuján, amikor
nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki
és vertek meg. Saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik
felét a koldus vállára borította, így segítve rajta.

Átérezhetik a gyerekek a történetek révén, hogy
önzetlenül segíteni, adni és osztozni jó!
Hatan vannak a mi ludaink,
3 szürke, 3 fekete,
gúnár, gúnár, liba gúnár,

November 11-én mi is megemlékezünk Szent Márton
püspökről. Ezen a napon szürkületkor lámpásokkal
vonulunk a gyerekekkel a Rendezvénytérre, ahol
magyar és német zenés-dalos körjátékokkal, táncokkal
örvendeztetjük meg az ott várakozó szülőket,
családtagokat és a visegrádi érdeklődőket.

gúnár az eleje, szabad a mezeje,
akinek nincs párja, az lesz a gúnárja!
„Ki Márton napján ludat nem eszik, az egész évben
keményen éhezik!”

A szülők nagy szeretettel várnak minket finom
süteményekkel, meleg teával, az elmaradhatatlan
libazsíros kenyérrel a felnőtteket pedig forralt borral a
gyönyörűen feldíszített és lámpásokkal kivilágított téren.
Idén sem történt ez másként, egy jó hangulatú kora estét
tölthettünk együtt a családokkal.

(magyar népi mondás)
Papaneczné Papp Éva

Az ünnepi felvonulást megelőző héten már készülődünk
a gyerekekkel, megismerhetik Szent Márton püspök
életét, jótetteit, a hozzá fűződő legendákat. Márton
napi dalokat tanulunk magyarul és németül. Sokat
barkácsolunk a gyerekekkel, ünnepi „köntösbe” bújtatjuk
óvodánkat, csoportszobáinkat. Libás játékokat játszunk,
a gyerekek megismerik a libafosztás, kukoricamorzsolás
népi szokásait.
A kellemes jó hangulatú programok mellett, Szent
Márton püspökről szóló legendák- a jószívű katona és
a koldus történetének megismerése, a gyerekek érzelmi
és erkölcsi neveléséhez is nagymértékben hozzájárulnak,
fontos útravalóként szolgálnak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az év vége közeledtével köszönetünket szeretnénk
nyilvánítani mindazoknak, akik segítették, támogatták
intézményünk munkáját! Elsősorban köszönjük a
Kedves Szülőknek a tavalyi adventi időszakban az
óvoda javára tett felajánlásaikat! A befolyt összegből
szakkönyveket, német nyelvű mesekönyveket, a
trambulinhoz alkatrészeket, homokozó ponyvát
vásároltunk, valamint az őszi színházi előadás költségét
egészítettük ki. Másodsorban a visegrádi Mátyás király
cserkészcsapatnak a ruhabörzéből befolyt összeget,

melyet a jelenleg folyó óvodakert szépítésére fogunk
felhasználni! Végül, de nem utolsó sorban köszönjük
a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását a
német nyelvű módszertani könyvek, mesekönyvek és a
Kamishibai papírszínház megvásárlásához!
Egyúttal megragadjuk az alkalmat és kívánunk
mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új
Évet!
A Visegrádi Fellegvár Óvoda dolgozói
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56-OS MEGEMLÉKEZÉS AZ ISKOLÁNKBAN
Október
22-én
pénteken, az őszi
szünet előtti utolsó
tanítási napon az
1956. október 23án kitört forradalom
és
szabadságharcra
emlékeztünk.
4.
órában
iskolánk
összes tanulója az
új épület művészeti
termében
gyűlt
össze. Új és modern
felfogásban, rendhagyó
megemlékezéssel
készült
Bosnyákné
Varga Andrea tanárnő.
A vetített előadás első
felében a legkisebbek
számára is érthető módon és nyelvezettel került
bemutatásra a kommunista rendszer által elnyomásban
élő emberek élete és az, hogy mi vezetett ahhoz, hogy
azon a napon az emberek az utcára mentek. Korabeli
képekkel és videó felvételekkel a hallottak még jobban
megerősítésre kerültek. Volt, aki tátott szájjal figyelte

Andi néni remek, fordulatokkal teli előadását. Az első 25
perc elteltével az alsó tagozatos diákok saját osztályukban
folytatták a megemlékezést, míg felsősök a teremben
maradva, feladatlapot kaptak a kezükbe és nyomozniuk
kellett egy koncepciós perben elítélt orvostanhallgató
ügyében. Azzal vádolták Ilonát, hogy több társával
együtt, megölt egy férfit, aki feltehetőleg ÁVH-s volt.
A vád szerint először megverték, majd injekcióval próbálta
Ilona megölni a férfit, végül kést szúrt a szívébe. Az
esetet vizsgálva több ellentmondással is találkozhatunk.
A bizonyítékok és az előkerült holttest ismertető jegyei
nem fedik a valóságot. Továbbá a per során az is kiderült,
hogy a lány talpreflexei nem működnek, pedig vívóként
és sportrepülő pilótaként rendszeres vizsgálaton kellett
átesnie, így ez már korábban is ki kellett volna, hogy
derüljön. Vajon mi történhetett vele azokban hetekben?
Mi vezetett végül oda, hogy bevallott mindent?
Az igazat csupán sejthetjük, az azonban biztos, hogy
Ilona kabátjából előkerült zsebkendőre az volt ráírva,
hogy „NEM ÖLTEM”. Az izgalmas nyomozás és Ilona
története egy kicsit érthetőbbé tette a gyerekek számára
is, hogy mi történt 1956 őszén és azt követő megtorlás
időszakában. Ez a 45 perc méltóképpen állított emléket a
forradalom és szabadságharc minden áldozatának.
Gyurián Zoltán, testnevelő

KALANDOZÁS A RÓMAIAK NYOMÁBAN
Kihasználva azt a kivételes helyzetet, hogy Visegrádon
lépten-nyomon történelmi emlékekbe ütközünk, az
ötödikes gyerekekkel felkerekedtünk és játékos feladatok
segítségével barangoltunk a városban. 3 csapat alakult: az
SPQR, az Ikarusz és a Fáraók csapata.
A cél az volt, hogy az ókori római őrtoronyba eljuttassák
annak építési tábláját. Először meg kellett keresni a
kőfaragót, átadni neki a feliratot, amelyet rá kell vésnie
egy kőtáblára. Majd annak elkészülte után a kifaragott
építési táblát a Kőbányai őrtoronyba vinni és átadni a
római birodalom katonáinak. Nem tudták a gyerekek,
hogy milyen állomásokon keresztül kell elérkezniük
a célba. Ehhez történelmi rejtvényeket fejtettek meg,
amelyekből megtudták, hol lesz a következő állomás.
Mindhárom csapat sikeresen teljesítette a küldetést.
Öröm volt nézni, ahogyan keresik-kutatják a kérdésekre
a válaszokat, majd szapora léptekkel igyekeznek a
következő állomásra.
A program megvalósításában hetedikes osztályom
tanulói voltak segítségemre. Ők kísérték a csapatokat
végig a városon és várták őket az egyes állomásokon.
Köszönet érte!
Bosnyák Endréné
történelemtanár
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PÁLYAORIENTÁCIÓS FOGLALKOZÁSOK A NYOLCADIKOSOK RÉSZÉRE
A pályaorientáció feladata, hogy kialakítsa a fiatalok
szakma- és pályaválasztási érettséget, segítse a majdani
munkavállalókat saját adottságaik – pályaválasztás
szempontjából lényeges képességeik felismeréséhez, és
ahhoz, hogy ezek mennyire felelnek meg a különböző
pályák követelményeinek.

November 12-én, a nyolcadikos tanulók a Tahitótfalui
iskolába látogattak, ahol különböző hiányszakmákkal
ismerkedhettek meg.
Egyik tanuló így vélekedik a programról:
"Nagyon érdekfeszítőnek találtuk a különféle szakmákról
szóló bemutatókat. Új ismeretekkel gazdagodtunk,
és megtudhattuk, hogy ezeknek a mesterségeknek
birtokában milyen jövő rajzolódhat ki. "

Intézményünkben, a felvételi időpontjában lehetséges
jelentkezési helyekről szóló aktuális tájékoztató kiadvány
a tanulók és szüleik rendelkezésére áll.

A fogadó iskola széleskörű programokat biztosított a
pályaorientációs nap keretein belül. Nagyon élvezték a
tanulók a számunkra informatív és érdekes előadásokat
a felvonultatott szakmákról.

A középfokú intézmények tájékoztatói folyamatosan
- az érkezés sorrendjében - kikerülnek a nyolcadik
osztályban levő faliújságra.
Október hónapban felvételi tájékoztató szülői
értekezletet tartottunk a szülőknek. Osztályfőnöki
órákon rendszeresen téma a pályaválasztás. Október
hónapban több szempontból is átbeszélték a tanulók
az osztályfőnökkel és a szaktanárokkal a felmerülő
kérdéseket.

Megmelengette szívüket a szíves vendéglátás is.
Reméljük, hogy minden nyolcadikos sikeresen fogja
venni az akadályokat a felvételi eljárás során, amelyhez
ez úton is sok sikert kívánok a tanulóknak és az őket
támogató szülőknek!
Stefanich Klára
intézményvezető

MÁRTON NAP AZ ISKOLÁBAN
Iskolánk alsó tagozatos tanulói, az idén is változatos
módon készültek Szent Márton ünnepére. Technika órán
lámpást készítettek, ének órán libás dalokat tanultak.
Német órán pedig dalokat, játékokat, szólásokat
tanultunk Márton életére emlékezvén. November 11- én
délután izgatottan gyülekeztünk új iskolánk udvarán.
A negyedikesek egy vidám előadással készültek, melyben
a Pannon földön született szent életének legfontosabb
eseményeit elevenítették meg. A kisebbek libás játékokat
mutatták be magyar- és német nyelven.
Ezután Visegrád utcáin vonultunk égő lámpásainkkal
– és szívünkben a szeretettel – magyar és német dalokat
énekelve.
Köszönjük a szülők érdeklődő jelenlétét a lámpás
felvonuláson.
Bene Éva
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)
ŐSZ A PLÉBÁNIÁN
Plébániai közösségünk életében igen eseménydús
volt az elmúlt pár hónap. A nyár vége és a szeptember
eleje a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
való felkészüléssel és az azon való részvétellel telt.
Közösségünk tagjai lelkiekben gazdagodva tértek vissza és
a Kongresszust követő héten élménybeszámolót tartottak
a közösségi házban, hogy azok is részesülhessenek a NEK
gyümölcseiből, akik maguk nem tudtak részt venni rajta.

szentmiséje előtt a püspök atya megáldotta a kívül-belül
megújult közösségi házat, a mise végén pedig a restaurált
templompadokat. Köszönjük mindazoknak, akik az
ünnep előkészítésében és lebonyolításában bármilyen
módon részt vettek. Köszönjük továbbá Zeller Tibornak
a püspök atya megvendégelésében nyújtott nagyvonalú
támogatást.
Október végén ismét gitáros ifjúsági misét tarthattunk.
Tibor atya megint a gyerekeket, fiatalokat szólította meg.
A mise után egyszerű agapéra került sor a közösségi
házban. A gyerekek játszottak, szaladgáltak, a felnőttek egy
tea vagy kávé mellett beszélgettek egy kicsit. Köszönjük a
zenei szolgálatban és az agapé megszervezésében nyújtott
segítséget. Terveink szerint minden hónap 4. vasárnapján
–az ünnepeket kivéve – a reggeli 9 órás szentmise gitáros
gyermek- és ifjúsági mise lesz. Amíg a járványhelyzet
engedi, a gitáros misék után agapét tartunk a közösségi
házban, amire mindenkit szeretettel várunk.

Szeptember közepén került sor gitáros mise keretében
a Veni Sanctéra, azaz a Szentlelket hívó szentmisére, ahol
erőt, energiát kértek gyermekeink az egész tanévre. Tibor
atya prédikációja az iskolásokhoz szólt, a szentmise záró
részében pedig megáldotta az iskolatáskákat. A gyerekek
a hittanórákon már megismerkedtek a misén felcsendülő
énekek egy részével és lelkesen énekeltek a zenész Deme
házaspárral. A szentmise végén vett búcsút közösségünk
a Visegrádról elköltöző Draxler Annától, aki éveken
át segített a templom rendben tartásában, emellett
sekrestyési feladatokat is ellátott. Közösségünk hálás
az önzetlen munkájáért és minden jót kívánunk neki
új lakóhelyén. Köszönjük a Deme házaspárnak a zenei
szolgálatot és az Atlantis Club Kft-nek, hogy támogatta
utazásukat.

Az ünneplések után elérkezett az elcsendesedés és
az emlékezés ideje. Megtörtént az utolsó kaszálás, így
Halottak Napja és Mindenszentek ünnepére rend várta
a temetőlátogatókat. Köszönjük a kedves híveknek,
hogy a sírokat gondozzák és rendben tartják. Gyönyörű
látványt nyújtott esténként a temető. Virágok és apró
mécsesek jelezték mindenfelé, hogy nem felejtkezünk
meg szeretteinkről.

Az október az ünneplés jegyében telt. Közösségünk
több fiatal tagja a felnőtt hitélet kapujához érkezett és a
bérmálás szentségéhez járult. A bérmálás előtti héten lelki
napon és közös ebéden vettek részt a fiatalok a közösségi
házban. Október 16-án Mohos Gábor segédpüspök
atya tisztelte meg közösségünket avval, hogy ifjainkat
a lelki felnőtté válás útján elindította. A bérmálkozók

A temető legtöbb sírja gondozott és megváltása is
megtörtént. Felhívjuk azok figyelmét, akik elhunyt
szeretteik sírján kis táblácskákat találtak, hogy a sírhelyek
rendezése céljából keressék fel hivatali időben (hétfő
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10-12, szerda 15-17
óra) plébániánkat. A
jogszabályi előírások
alapján a lejárt és
meg
nem
váltott
sírhelyeket a temető
üzemeltetője
nem
köteles
fenntartani,
azok új igénylő részére
átadhatók. A sírhelyek
megváltásának
díját
a
helyi
Temetői
Szabályzat tartalmazza,
amely elérhető a plébánia honlapján. Az egyházközségi
hozzájárulásukat rendszeresen plébániánkon fizetők a
sírhelyek megváltásánál kedvezményben részesülnek. Aki
nem kívánja tovább a sírhelyet fenntartani, nyilatkozattal
lemondhat róla. Ez semmilyen költséggel nem jár.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a temetőben végzett
bármilyen építési munka – sírkőállítás, betonozás stb. –
bejelentésköteles tevékenység. Részletesebb tájékoztatás
a temetőben elhelyezett hirdetőtáblán és a plébánia
honlapján a Temetői Szabályzatban található.

ékszereit és a befolyt összegből elkezdte építtetni a
Salamontornyot és a Fellegvárat. Köszönjük Félegyházi
Zsuzsannának a lebilincselő előadást.
A
gyermekekre
is
gondoltunk a novemberi
programok összeállításában.
Egyik borongós szombat
délelőttre
kézműves
foglalkozást
szerveztünk.
Kerekes Pálma iparművész
látogatott el hozzánk, hogy
bevezesse a gyerekeket a
nemezelés rejtelmeibe. A kis
kezek szorgosan és kitartóan
gömbölygették, csicsogtatták,
simogatták a kisebb-nagyobb
nemezgömböcöket, amelyek
végül némi cérna segítségével
gyönyörű karácsonyfadísszé
álltak össze. A gyerekek olyan
lelkesen dolgoztak, hogy a
felnőttek nem tudták megállni és néhányan csatlakoztak
a kézműveskedő kis csapathoz. Bátran állíthatjuk, hogy
minden korosztály jól érezte magát.

Novemberben 12-én este Félegyházi Zsuzsanna
tartott diavetítéses előadást Útinapló – IV. Béla nyomán
Dalmáciában címmel az MMA Művészeti Ösztöndíj
Program keretében a közösségi házban. Képzeletben
és a gyönyörű fotók segítségével bejárhattuk azt az
utat, amelyen IV. Béla királyunk menekült a szorosan
a nyomában járó tatárok elől vadregényes tájakon és
kora középkori városokban Dalmáciában. Szó esett
Lascaris Mária hősiességéről, aki a király előtt indulva
a későbbi Szent Margitot a szíve alatt hordozva, áldott

A tél folyamán további kézműves foglalkozásokra
várjuk majd a gyerekeket. Lesz lehetőség rongybaba
készítésre Bodnár Irénnel és szőni-fonni Dániel
Rékával. A programok a résztvevők számára ingyenesek,
lebonyolításukat a Keresztelő Szent János Visegrád
Alapítvány támogatja. A programokról tájékoztatás a
templomi hirdetőtáblán és a plébánia közösségi oldalán,
illetve honlapján található. Szívesen vesszük azok
jelentkezését, akik valamilyen kézművességben jártasak
és vállalnák gyermekek számára 1-2 órás foglalkozások
tartását. Jelentkezni az kereszteloszentjanosvisegrad@
gmail.hu email címen lehet.
Felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy rejtvényfejtő
játékot indítottunk el. A vasárnapi evangéliumhoz
kapcsolódóan fejthetnek meg különböző feladatokat.
A megfejtéseket a következő hét vasárnapjáig kell a
templomban erre a célra kihelyezett ládába bedobni. A
helyes megfejtők közül a vasárnap reggeli szentmisén
minden héten kihúzunk egy nyertest. Az egész iskolaév
során legtöbb jó megfejtést beküldő gyerekek jutalomban
részesülnek. Kedves Szülők, Nagyszülők, bíztassák a
gyerekeket a részvételre!

állapotban tette meg a nehéz utat, majd a Dalmáciában
dúló pestisjárvány következtében két gyönyörű
leánygyermekét temette el idegenben. A tatárvész
elmúltával pedig várépítésből példát mutatva eladta

(képek: Györök Tibor, Láng család, Sziva család, Rácz
család, Félegyházi András, Vaik Dóra, Danubia TV)
Vaik Dóra
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KIKIÁLTÓ
AZ ELSŐ KORDES-RÓZSA ÜLTETÉSE ID. ZELLER MÁRTON KERTJÉBEN

Fráter úr köszönti a Rózsaprojekt visegrádi megálmodóját, Ispán Mártát

Eőry Attila harmonikás köszöntője

Eőry Dénes polgármester köszönti a megjelenteket

Zeller Marci bácsi átveszi az első elültetendő rózsát Fráter úrtól

A Märchen Rosen ültetése

Marci bácsi megköszönő beszéde

A rózsaprojekt képriport készítője: Kékessy-Herendi Ida
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REFLEKTOR
VISEGRÁDI RÓZSÁK
BESZÉLGETÉS ISPÁN MÁRTÁVAL,
A "VISEGRÁDI RÓZSÁK" PROGRAM MEGÁLMODÓJÁVAL
Miért pont rózsák?

kérdezhettek, megbeszélhették a problémákat. Ez nagy
segítség volt, így, a program elején.

Ispán Márta: A futórózsák tipikusan hegyvidéki
településekre jellemző növények, mert velük lehet a
legjobban elérni azt, hogy viszonylag kis területen - nem
horizontálisan, hanem vertikálisan - óriási virágtömeget
kapjunk. Egy-egy, például közvetlenül a házfal mellé
ültetett tő képes befutni az egész házfalat, vagy kerítést és
nem igényel nagyobb területet elfoglaló ágyásokat. Mivel
Visegrád is ilyen hegyvidéki kisváros, úgy gondoltam,
hogy itt is csodálatos látványt nyújtanak majd a felfutó
rózsák. Ezen kívül a rózsának van egy bája, pompája és
nem utolsó sorban van illata. Tehát szerintem a rózsa egy
lenyűgöző növény.

Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen „nemzetiségű”
rózsákkal kezdjük. Visegrád sváb település és
Németországban nagy hagyománya van a rózsáknak,
de valamiért a Visegrádra betelepített németek otthon
hagyták a rózsáikat, azaz Visegrádon nem terjedt el ennek
a növénynek az ültetése. Így jutott eszembe, hogy az első
rózsafajta a német legyen. Az első tő német rózsát Zeller
Marci bácsi kertjében ültettük el a német Nemzetiségi
Önkormányzattal együtt.
Visegrádon nem terjedt el az sem, hogy a házfalakat,
kerítéseket befuttassuk növényekkel, csak néhány helyen
látni vadszőlőt, vagy borostyánt. Egyébként nagyon
lelkesen fogadták a visegrádiak a programot, úgyhogy
nagy reményekkel vágok bele a megvalósításba.

Mi késztetett arra, hogy belevágj ebbe a programba?
Ispán Márta: Nagyon szeretem a rózsákat, a kertemben
is van vagy 40 féle. Ezért sokat böngészek a neten rózsaügyben. Egy ilyen böngészés során bukkantam rá egy
500 lélekszámú francia településre, ahová több tízezer
ember látogat el évente, hogy megcsodálja a mintegy
2000 tő rózsa virágzását. Mivel ez a falu adottságaiban
nagyon hasonlít Visegrádhoz, belém hasított, hogy ezt itt
is meg lehetne valósítani!

Első lépésben azokat a kerttulajdonosokat kerestem
fel, akikről tudom, hogy szeretik a virágokat és szívesen
kertészkednek, hiszen a rózsa, mint a többi növény is,
törődést igényel. Sok esetben azt tapasztaltam, hogy az
emberek tartanak attól, hogy a házakra rózsát futtassanak,
de úgy gondolom idővel ez a módszer is adoptálható lesz.
Egy szép háznak a futórózsa az éke.

Tudjuk, hogy Visegrádra mennyi látogató jön el
évente, akik közül sokan szinte csak keresztülautóznak
a városon, megnézik a várat, a palotát, vagy boboznak
egyet. Azt gondolom, hogy a minőségi turizmust
segítené elő azoknak a visegrádi utcáknak a látványa,
ahol fővirágzáskor több ezer színes, rózsafej omlik le a
házfalakról, kerítésekről. Akik azért jönnek, hogy ezt
megcsodálják, azok leteszik az autójukat és gyalogosan
mennek végig a város utcáin. Nem beszélve arról,
hogy sokan valószínűleg évről-évre visszajönnek majd
megcsodálni a virágzuhatagot, megnézni, hogy mennyit
nőttek, vagy hol vannak még újabb növények.

Azt remélem, hogy az első ütemben ültetett rózsák
látványa, illetve a szerzett tapasztalatok megismerése
felbátorítja majd azokat is, akik egyelőre ódzkodnak a
rózsaültetéstől.
Hogyan tovább?
Ispán Márta: Ezt a programot fokozatosan lehet
csak megvalósítani. Ha egyszerre több ezer tő rózsát
elültetnénk, nem lenne kapacitás arra, hogy megfelelően
gondozzuk is őket. Ezért lassan, évről-évre növeljük
a rózsák számát. Terveim szerint minden tavasszal és
ősszel szerveznénk ültetéseket, a magánkertek mellett
később Visegrád közterületein is.

Mi történt eddig?
Ispán Márta: November 7-én, egy jó hangulatú
közösségi program keretében elültettünk 150 tő rózsát
különböző magánkertekben. Hívtam egy szakértőt is,
aki elmondta, hogy hogyan kell egy rózsát elültetni,
hogyan kell a téli fagyokra felkészíteni. A résztvevők

Mi a cél?
Ispán Márta: Hogy minél több növényt ültessünk! Hogy
ha valaki eljön Visegrádra, akkor a nevezetességek és a
Dunakanyar természeti értékei mellett a város virágai is
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élményt adjanak neki. Aki szereti a virágokat, az tudja,
hogy milyen hatással vannak a növények és a virágok az
emberekre.
Ezen kívül fontosnak tartom a program közösségformáló
erejét is. Az emberek megnézik egymás virágait,
tapasztalatokat cserélnek, segítenek egymásnak a rózsák
gondozásában.
Szeretném bevonni a civil szervezeteket is, mert
rajtuk keresztül meg lehetne valósítani egy olyan
együttműködést, ami nagy összetartó erőt jelenthet a
város életében. A rózsaültetések zajlódhatnának egy-egy
közösségi program keretében, vagy ezek a szervezetek
akár saját rózsákat is nevelhetnek.
Szeretném, ha ezzel maradandót alkothatnék
Visegrádon, leginkább ükapám, Schulek Frigyes
emlékére és tiszteletére. Nekem a növények és a virágok a
szenvedélyem, úgy, ahogy neki az építészet volt.
Végül pedig nem titkolt célom, hogy kb. 3-4 év múlva
elinduljunk a „Virágos Magyarország” versenyen, illetve
idővel, majd az európai versenyen is. És garantálom,
hogy nyerni fogunk!
Lejegyezte: Gerstmayer Bea

Fotó: Papp Lajos

Napozás a jégen
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OLVASS, HOGY LÁSS!
„VISEGRÁD, VISEGRÁD! HOL HAJDANI FÉNYED?”
TANULMÁNYOK SZŐKE MÁTYÁS 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA
A novemberi Visegrádi
Hírekben már olvashattak
róla, hogy 2021. szeptember
25-én köszöntötték kollégái
és tanítványai Szőke Mátyás
címzetes múzeumigazgatót
80. születésnapja alkalmából a
Királyi Palota nagytermében.
És ahogy Kováts István
méltatásában írta, „erre a
jeles évfordulóra hosszas
előkészítés eredményeképpen
az ünnepelt számára is
meglepetésként készült el
egy Arany János közismert sorait a címében hordozó,
Buzás Gergely által szerkesztett tanulmánykötet, amely
Szőke Mátyás és sok évtizedet felölelő munkássága előtt
tiszteleg.” Ezt a könyvet ajánlom most szíves figyelmükbe,
hiszen nemcsak míves kivitelével kiemelkedő jubileumi
ajándék, hanem részletes szaktanulmányaival a visegrádi
régészeti és történeti kutatások lenyűgöző sokszínűségét
is bemutató gyűjtemény.

rekonstrukcióját tűzte ki célul. Az ennek keretében
feltárt 14. század eleji lakóház teljes kutatását,
rétegeinek összehasonlítását, keltezését, szerkezeti
leírását, valamint építészettörténeti és településtörténeti
vonatkozásait Pálóczi Horváth András ismerteti
rendkívül részletgazdag dolgozatában. Kováts István
tanulmányának címe: Hypocaustumok a 14. századi
Visegrádról, melyben a korabeli padló alatt meleg
levegőt áramoltató fűtési rendszerekről ír. A padlófűtés
különböző alkalmazási technikáit a római kori ásatások
is feltárták környékünkön, azonban középkorból ismert
építmények, mint például a királyi palota izzasztókamrája
és fürdőhelysége önmagában is lenyűgöző technikatörténeti emlékeink.
Ujhelyi Nóra készülő doktori disszertációjának egyik
fejezetét osztja meg a kötet következő részében A
harangöntőforma abroncsai Konrád mester Visegrádalsóvári műhelyéből címmel, melyben a harangöntőhely
fémanyagát és öntéstechnikai tanulságait ismerteti. Buzás
Gergely a királyi palota díszudvarának Anjou-kori kútjáról
szóló tanulmányában a visegrádi kútrekonstrukciók
történetéről, jelentőségéről és lehetőségeiről ír. Ez a
fejezet korabeli ábrázolások és minták mellett a jelenkori
digitális rekonstrukciókra is számos példát hoz.

A kötet Szőke Mátyás pályájának összefoglalójával
kezdődik, melynek végén ezekkel a szavakkal köszöntik
őt a szerzők: „Mi, a barátai, munkatársai és tanítványai,
mi mással köszönthetnénk őt 80. születésnapján, mint
egy olyan kötettel, amely igazolja, hogy a tőle tanult
elkötelezettséggel folytatjuk az általa megkezdett munkát,
hogy Visegrád hajdani fénye újra feléledhessen.” A
laudációt követően pedig nyolc tanulmányt olvashatunk
városunk múltjának különböző korszakairól.

Mészáros Orsolya a 2004-2005-ben Visegrád
központjában, a Rév utca 5. számú magántulajdonban
álló telken végzett ásatásokon előkerült üvegműhely
fémszerszámait dolgozta fel. Ennek az épületnek a „jó
állapotban fennmaradt műhelymaradványai”, ahogy
Mészáros Orsolya írja, „az épület legjelentősebb
periódusát jelentik”, és ezzel „az épületet a történeti korú,
nemzetközileg is kiemelkedő régészeti kézművességemlékek sorába emelték”.

Az első fejezetben Boruzs Katalin a Sibrik-dombi római
erőd kutatástörténetét, valamint a legújabb régészeti
eredményeket és a leletanyag feldolgozását foglalja
össze képekkel gazdagon illusztrált tanulmányában.
Laszlovszky József Visegrád várairól és a tatárjárás után
kiépített dunai védővonalról értekezve ugyancsak kitér
a vár és az alsóvár kutatástörténetére, de a tatárjáráskori
védelmi rendszerek kiépítését és a várakkal védett helyek
jelentőségét az írott források sorának megidézésével
tágabb vonatkozásban is tárgyalja. Így nemcsak Visegrád,
hanem Esztergom, Óbuda, a Margitsziget, és a Budai vár
szerepét is megismerhetjük IV. Béla tervezett védvonalán
belül.

A gyűjteményt végül Kocsis Edit tanulmánya zárja
Visegrád középkori és törökkori kályháiról. Cikkében
két, eddig még publikálatlan kályháról számol be a
visegrádi ferences kolostorból és az Alsóvár hódoltságkori
településéről.
A kötet mind a nyolc tanulmánya olyan helyszínekről
szól, ahol Szőke Mátyás maga is tevékenykedett. Így
nemcsak a visegrádi feltárások legújabb eredményeiről
adnak számot, hanem e kutatások generációkon átívelő
örökségéről is. Szívből gratulálunk!
A kötetet Buzás Gergely szerkesztette.
Kapható a visegrádi királyi palota múzeumi boltjában.

1993 és 2000 között zajlott a királyi palota északi
kertjének régészeti ásatása, ami a kert alaprajzi
szerkezetének megismerését és a növényzetének

Dobri Imre
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KOR-KÉP
VISEGRÁDI FIATALOK 1951-BEN
Az előző lapszámban egy 1912-es fotót mutattam be, az ott szereplőkre már csak az idősebbek emlékezhetnek.
Az alábbi fényképen látható társaság már többeknek ismerős lehet, szüleit – nagyszüleit ismerheti fel sok visegrádi,
habár sajnos közülük sokan már nincsenek közöttünk. A képet édesapám kapta osztályfőnökétől, Magyar Lászlónétól.
A hátoldalon a felirat: „Az együtt töltött év emlékére, Visegrád, 1951. június 16.”
Az osztály tagjai:

Felső sor: Fieszl Betti, Szikriszt Ágnes, Bergmann Mária, Schwarzenberger József, Meszárek János, Frőhlich János,
Schubauer Franciska (Fáni), Graczár Lujzi, Schült Bernadett,
Középső sor: Sólyom Erzsébet, Schandl Anna (Nusi), Gerstmayer Mária, Magyar Lászlóné Éva, Scheili Pál, Naszvadi
Dénes, Gombosi János,
Alsó sor: Fieszl Imre (Csimi), Grósz Tibor, Gerstmayer Hermann
Kangas Kinga
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PULZUSSZÁM
ÚJRA SÍELHETNEK AZ ISKOLÁSOK
Az előző tanévben nagy sikert aratott a visegrádi iskolások körében, hogy heti rendszerességgel járhattak síelni a
Nagyvillám Sípályára. Az iskola tanulói számára így, a tornacsarnok felújítási munkálatai alatt sem maradt el a rendszeres
mozgás. A munkálatok már a célegyenesben vannak, azonban a hűvösebb idő beálltával megoldást kellett találni a
testnevelés órák helyszínének problémájára, melyet már jó előre elkezdtünk megszervezni. Így esett a választás ismét
a síelésre. Eőry Dénes polgármester közbenjárásának köszönhetően egy Visegrádhoz kötődő támogató vállalta magára
a felmerülő költségeket. Így mind a nyolc osztály, 6 héten keresztül folytathatja a síelés soha véget nem érő tanulását,
egyelőre a műanyag borítású tanpályán, de remélhetőleg nemsokára havon, élesben is letesztelhetik a begyakorolt
fordulókat. A gyerekek felszállítását idén is a mindig pontosan érkező sofőrök végzik, Tóth József és Szutor Sándor.
Ezúton is köszönjük a munkájukat.
Gyurián Zoltán
testnevelő
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SZIRÉNA
MEGALAKULT A TELEPÜLÉSI MENTŐCSOPORT
utazásunkat a gyakorlat helyszínére. Vácott közel 150
emberrel együtt hajtottunk végre különböző feladatokat,
melynek célja az árvízi védekezés és a viharkárok
felszámolása volt. Külön örömünkre szolgált, hogy
Eőry Dénes polgármester úr is személyesen részt vett
a gyakorlaton. A szervezet saját eszközökkel még nem
rendelkezik, de szükség esetén Visegrád Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete, illetve a katasztrófavédelem eszközeit
tudjuk használni.

Régóta terveztük, hogy Visegrád és a Dunakanyar
védelmében létrehozzunk egy települési mentőcsoportot,
mely a környéket sújtó árvíz- és viharkárok megelőzését,
illetve felszámolását tűzi ki céljául.
A különféle természeti és civilizációs, ember által
okozott katasztrófák kezelése érdekében a polgári
védelmi szakterületet folyamatosan fejleszteni kell.
A katasztrófavédelem döntése értelmében a polgári
védelmi szakterület 2012 óta olyan, önkéntességen
alapuló rendszer felépítésén dolgozik, amely az ország
teljes területén, rendkívül gyorsan reagálva tud
beavatkozni katasztrófák esetén a lakosság védelme
érdekében. A gyors reagálás mellett e szervezetek fontos
erénye a nagy helyismeret. Az önkéntesen szerveződő
mentőszervezetek segítenek árvíz vagy viharok idején, de
különleges kiképzéssel, speciális technikai eszközökkel
és képességekkel is bírnak, mentenek romok alól, de
akár alpin- vagy búvár technikával is felkutatják az
bajbajutottakat.
Az önkéntes mentőszervezetek szükségessége 2012
óta számtalan alkalommal bebizonyosodott: a rendszer
kiegészíti a hivatásos katasztrófavédelmi erők munkáját,
valamint elősegíti a lakosság önkéntes szerepvállalását
a katasztrófák elleni védekezés terén. Beavatkozásaik
száma folyamatosan növekszik, a hazánkra leginkább
jellemző veszélyeztető katasztrófa, a vizek kártételei
elleni védekezés, viharkárok elhárítása, valamint speciális
mentési feladatok, úgy, mint eltűnt személyek felkutatása,
vízből mentés vagy alpintechnikával végzett mentés
során. A mentőszervezetek alkalmazásának mértéke
évről évre növekszik a lakosság biztonsága érdekében.

Az önkéntesség az állampolgár legjobb lehetősége arra,
hogy saját indíttatásának megfelelően részese lehessen az
életét, környezetét, értékeit veszélyeztető hatások elleni,
közös munkának. Az adott helyszínen élők reagálhatnak
a leggyorsabban, hiszen ők ismerik lakókörnyezetüket
a legjobban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy bárki is
veszélybe sodorja, kockáztassa az életét. A bajt megelőzni
viszont lehet, saját életünk, házunk, családunk biztonsága
érdekében.

Visegrádról 10 fővel vettünk részt a Vácott tartott
nemzeti minősítő gyakorlaton.

Az olvasottak után, ha valaki szeretne csatlakozni
a Települési Mentőcsoporthoz, akkor a következő
telefonszámon tud jelentkezni.: +3620 926 6411

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az Atlantis
Visegrád Club Kft.-nek, hogy térítésmentesen biztosította

Cseke Péter és Meggyesi Balázs

26

27

2021. DECEMBER

DECEMBERI PROGRAMOK
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

A Mátyás Király Művelődési Ház
Új előadássorozatot indít novembertől áprilisig
minden hónap harmadik szerdáján,

Bakócz Tamás halálának 500. évfordulója
alkalmából tartandó előadásra

Esték a lelki egészségért

2021. december 10-én pénteken 18 órára
a könyvtárba.

címmel.
Az előadásokat, és a hozzá kapcsolódó beszélgetéseket Kovály Erzsébet református lelkész, mentálhigiénés szakember, egyetemi oktató tartja.

SZENDE LÁSZLÓ
történész,
Magyar Nemzeti Múzeum
tart vetített képes előadást

November 17: Lelki egészség: mi építi, mi rombolja?
December 15: Advent: a hit és a lelki egészség
Január 19: Életszakaszok és életfeladatok
Február 16: A család: harcmező vagy békesziget?
Március 16: Identitás és lelki egészség

Bakócz Tamás
- Egy kivételes egyházi karrier
a reneszánsz kori Magyarországon

Az előadások összefüggnek egymással,
de természetesen külön-külön is látogathatók.

címmel
A program ingyenes!

A programsorozat ingyenes!
Szeretettel várjuk a játszani vágyókat
2021. december 18-án szombaton
15 és 19 óra között a művelődési házba
a szokásos

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!
Szeptembertől újra
minden pénteken 17 órától
szeretettel várunk mindenkit
a művelődési házban.

Családi Játszódélutánunkra
Kicsik és nagyok egyaránt
jól szórakozhatnak!

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.

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

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

A program ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, figyeljék és tartsák be az aktuális előírásokat!
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OLVASÓINK KÜLDTÉK
ALSÓBAN AZ ÉLET
Közel két hónappal később megtörténik a feltárás,
napvilágot látott az alsó gatya, és kiderült, milyen is
a talajélet itt nálunk, ahol sok évtizede nincs szántás,
talajforgatás, nincsenek műtrágyák és növényvédő szerek
használatban.

“Bugyi leng a szélben,
szárító kötélen,
duzzadozik, alakul,
ahogy a szél belefúj.

A mintáink eredménye rendkívül rossz lett. Két mintát
kitúrtak a vaddisznók, ezeket újra vissza kellett ásni,
eredmény hatvan nap múlva lett, az egyik kevésbé jó
(kaszáló), a másik már jobb (erdő). A harmadik mintán
(legelő) elváltozás alig figyelhető meg, ami arra utal,
hogy az erősen kitett dombhátakon, a löszös-agyagos
talajon a baktériumok sem érzik olyan jól magukat, vagy
a mintavételi hely nem volt jól kiválasztva.

Aki odabámul,
őszintén elámul,
minő ritka alkalom,
forma van, nincs tartalom.”
(Eörsi István)
Évek óta figyeljük, hogy más európai országban
kampányok keretében ásnak el azért alsóneműket, hogy
kiderüljön, milyen is a termőföld minősége. A folyamat
egyszerű: a talajban lakó baktériumok a gyapjút, mint
szerves anyagot elkezdik lebontani, a kísérletből pedig az
derül ki, milyen egy talaj baktérium tartalma, mennyire
élő a talaj, mennyi élet rejtőzik a felszín alatt. Biológiai
aktivitást mérünk.

De azért az erdei mintán megfigyelhető, hogy a talajlakó
élőlények milyen munkát végeznek:

2021-ben mi is tudtunk csatlakozni a programhoz, a
Simespergen
(Svábhegy)
három helyszínen, három
eltérően kezelt területen
(egy legelő, egy kaszaló, egy
erdő) ástuk el április végén
az igen terjedelmes nevű
Eötvös Lóránd Kutatási
Hálózat
Agrártudományi
Kutatóközpont
Talajtani
és Agrokémiai Intézetétől
kapott gatyákat.
Hosszasan nem kellett
dolgozni vagy ehhez a
művelthez bobcat-et hívni,
mert a talaj felső, kb. 2030 centis rétegében zajlik a
vizsgálat. Egy ásó segítségével megástuk hát a lukakat és a
behelyeztük a mintadarabokat. Így most már gatyát hord
hátán a föld.

Nem adjuk fel, ha lehetőség adódik, 2022-ben is részt
veszünk a kísérletben, körültekintőbben megválasztva a
helyszíneket.

Úgy tudjuk mi talajaink rendkívül rossz adottságúak,
humusztartalmuk, aranykorona értékük alacsony,
víztartó képességük az agyag tartalomnak megfelelően
viszonylag jó, de hogy ténylegesen mennyire élő a talaj,
arról nem volt ismeretünk.

Visegrádi Zöld Fórum Egyesület
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CSAPDA A NETEN – GONDOLATOK EGY CSEH DOKUMENTUMFILMHEZ
A mai kor gyermekei sokat „kütyüznek”, azaz sokat kerül
a kezükbe okostelefon, ipad, tablet, számítógép. Ezekkel
együtt jár az Internet használata, sokszor szülői felügyelet
nélkül. Hiába próbálunk meg gondos szülők lenni és
odafigyelni gyermekeink szörfölésére a világhálón,
mindannyian kerültünk már olyan „vészhelyzetbe”,
aminek az volt a megoldása, hogy a gyerek kezébe
nyomtunk egy okoseszközt, így nyerve időt, energiát,
pár percre nyugodt körülményeket. Minél nagyobbak
a gyermekeink, annál nagyobb önállóságot szeretnének
vagy követelnek a kütyüzésben és annál inkább
szeretnének részt venni a virtuális közösségi életben.
Sok gyerek és fiatal regisztrál – akár jogosulatlanul,
mert életkora miatt még nem tehetné meg - közösségi
oldalakon és tölti fel a profilját különböző alkalmazásokra.
Ez az a terület, ahol szülőként kicsúszhat a kezünkből
az ellenőrzés és ha nem készítjük fel gyermekünket a
világhálón rá leselkedő veszélyekre, akkor könnyen
internetes ragadozók, zaklatók áldozatává válhat.

Az egyik ragadozó, akit szembesíteni próbáltak a tettével
egyértelműen a szülőket tette felelőssé azért, hogy
mindezt meg tudja tenni egy 12 évessel.
A dokumentumfilm felnőtteknek szóló változata ütős.
Jól rávilágít arra, hogy kamaszkorban, amikor a felnőtté
válást megkezdve a gyermekek épp leválni készülnek a
szüleikről, amikor testükkel elégedetlenek és tartanak
a valós találkozások, az igazi kapcsolatteremtések
kudarcaitól,
mennyire
kiszolgáltatott
helyzetbe
kerülhetnek a virtuális térben, akár olyan helyzetekbe
sodródva, ahonnan aztán sok esetben nem látnak kiutat.
A dokumentumfilmesek által ismertetett statisztikai
adatok szerint minden második, harmadik gyermek kap
kéretlen szexuális tartalmakat az Interneten és éli át a netes
zaklatás valamilyen formáját. A dokumentumfilmesek
csak színésznőkkel forgattak, de elmondták, a fiúk
hasonló arányban vannak kitéve ennek a veszélynek. Ne
gondoljuk, hogy Magyarország e téren jobb helyzetben
van. A közelmúltban végzett felmérések alapján az adatok
nálunk is hasonlóak és az elmúlt időszakban, mivel a
járvány miatt a gyerekek több időt töltöttek a virtuális
térben, a mutatók még inkább emelkedtek.

Erről készített mozifilmet „Csapda a neten” címmel
egy cseh dokumentumfilmes csapat. A film 18 éven
felülieknek szóló változata megnézhető a magyar
mozikban, a visegrádi mozi is vetítette, a 12 év feletti
gyerekeknek szóló vágott változatát, pedig iskoláknak
szánják oktatási céllal.

Mit tehetünk ez ellen szülőként, hiszen az
Internethasználatot nem tilthatjuk meg. Tájékozódjunk,
milyen oldalakra regisztrált a gyermekünk, ne engedjük
csatlakozni bármilyen portálhoz. Tegyünk a gépre,
telefonra szűrőprogramot. Jó, ha úgy vannak beállítva
az eszközei, hogy követni tudjuk a tevékenységét az
Interneten. Beszélgessünk sokat a gyermekeinkkel,
próbáljuk követni, mi történik velük, mi zajlik épp
a lelkükben. Kamasz gyerekünk esetében ebben
segítségünkre lehet egy olyan felnőtt- edző, pap,
cserkészvezető, tanár – akire a gyermek felnéz és hallgat.

A stáb olyan színésznőket keresett, akik testalkatuk és
kinézetük alapján el tudják hitetni magukról, hogy 12
évesek. Felépítettek három tiniszobát és három színésznő
tinis ruhákba öltöztetve, kamaszlányos frizurával 10 napra
beköltözött a díszletekbe. Pszichológusok segítségével
álprofilt állítottak össze róluk és ezt feltöltötték a cseh
fiatalok által használt internetes oldalakra. A profilképek
nem tartalmaztak kihívó fotókat, a lányok nem
szerepeltek rajtuk spagettipántos pólóban, fürdőruhában
vagy félreérthető pózokban. Átlagos képek voltak, átlagos
tinilányok hétköznapjairól. A „gyerekek” a profilok
feltöltése után rövid időn belül mindhárman nagy
számban kaptak megkereséseket náluk jóval idősebb,
sokszor nagypapa korú férfiaktól, akik nem rejtették
véka alá, mit szeretnének és gusztustalan tartalmakkal,
kérésekkel bombázták őket.

Üljünk oda rendszeresen a gyermekünk mellé.
Hagyjuk, hogy meséljen a játékokról, amikkel játszik, a
közösségekről, amelyeknek tagja, még akkor is, ha ezek
nekünk elsőre egyáltalán nem szimpatikusak. Mondjuk
el neki, hogy minden, amit feltesz az Internetre, annak
nyoma marad, soha nem tűnik el. Tudassuk vele,
bármi is történik, ott vagyunk mellette. Készítsük fel
rá, hogy találkozhat olyan dologgal, tartalommal, ami
zavarja vagy amit nem ért, bíztassuk, hogy forduljon
hozzánk ilyenkor bizalommal, merjen segítséget kérni.
A legfontosabb azonban, hogy alternatívát kínáljunk
neki a virtuális világgal szemben. Szerezzünk neki igazi
emberekkel, igazi élményeket. Menjünk kirándulni,
moziba, színházba, társasozzunk, kerékpározzunk,
engedjük, hogy meghívja a barátait. Mi magunk is
merjünk segítséget kérni, ha kell! A felsorolás koránt sem

A színésznőket profi stáb segítette abban, hogy 12
éves gyerekként reagáljanak. Testdublőr és photoshop
segítségével készült néhány intim „álfotó” róluk, amit
zaklatóik kizsarolhattak tőlük. Akadt olyan zaklató, aki
további lépések kikényszerítésére próbálta meg rávenni
a lányokat, akár úgy, hogy a 12 éves lány intim fotóit
feltöltötte az Internetre. Találkozásokra is sor került,
ahol a lányok „ajánlatok” kaptak a felnőtt férfiaktól.
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teljes, az Interneten és szakkönyvekből további számos
ötletet kaphatunk.
Ne felejtsük el, a kiskorúak sérelmére elkövetett ilyen
tartalmú cselekmények bűncselekménynek számítanak!
Jelentsük a rendőrségnek! Ha névtelenek szeretnénk
maradni, ott a rendőrség által üzemeltetett ingyenesen
hívható telefontanú vonal – 06-80-555-111, de bejelentést
lehet tenni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
honlapján is.
Ajánlom a filmet minden szülő, pedagógus és
gyermekekkel foglalkozó szakember figyelmébe, a
leírtakon túl még sok, nem a szó jó értelemében vett
„meglepetést” tartogat!
(A cikk összeállításában segítségemre voltak Uzsalyné
Pécsi Rita előadásai és könyvei.)
Budapest International Documentary Festival:
https://bidf.hu/; https://www.facebook.com/bidf.hu

dr. Vaik Dóra, szülő, pedagógus és jogász

DUNAI KERTEK EMLÉKE (II. RÉSZ)
Életünk fontos részét képezte a gyümölcsszedés, tárolás,
értékesítés és feldolgozás. Hamar meg kellett tanulnom,
hogy mindezek egy összefüggő kultúrát, mondhatni
tapasztalati alapon álló tudományt jelentenek. Nem
mehettek úgy a tevékenységek, mint ahogyan sokan a
szedd magad mozgalomban tépkedik össze vissza fákról
a gyümölcsöt és dobálják kosaraikba. Be kellett tartani
szabályokat, különben valahol nagy kár keletkezett.
Visegrádon több gyümölcskereskedő család élt, akik
előre megállapodva az arányokban maguk vállalták a
gyümölcsszedést és értékesítést is. Amíg kicsi voltam,
érthető okból nem engedtek a magas létrákra. Lentről
figyeltem a gyümölcsszedőket. Általában hosszú, kék
farmerszerű erős anyagból készült kötényt viseltek,
amelyet visszahajtva kötöztek a derekukra. Ebbe rakták
óvatosan leszedett gyümölcsöt. Különösen kellett
vigyázni a szilvaféléknél, mert szár nélkül könnyen levet
eresztettek, ami a gyümölcskereskedő szemében lényeges
értékvesztést jelentett. Lejőve a létráról, nagyon gondosan
rakták kosarakba, ne hogy megtörjenek, vagy a hamvuk
elkenődjön. Nagyon fontos szempont volt a szedés
megfelelő időpontja, hogy a legjobb állapotban szállítsák
a piacra. Este ment a kofahajó, ami késő éjszaka ért
Budapestre. A Szabadság híd mellett kötött ki, ahonnan
a Vámház (ma a Corvinus egyetem) alatti alagúton
húzták át az olykor mázsás fonott kerekkosarakat a
Nagyvásárcsarnokba. A hajón legtöbbször kísérte
a szállítmányt a kereskedő család idősebb tagja, aki
másnap árulta is a csarnokban.Sok munkával járt együtt
a gyümölcs tárolása és kezelése. Az államosítás előtt volt

a házunkban egy nagy nyári konyhánk és mellette egy
padlótéglás éléskamránk. A kettő kb 50m2 alapterületű
volt. Fajták szerint szétosztva nagy ládákban tároltuk télire
a gyümölcsöket. Rendszeresen át kellett válogatni, hogy
az időközben romlottakat kivegyük. Amikor hidegebbé
vált az idő, akkor takarókkal fedtük le a fagyveszély elől.
A konyhában folyamatosan ment télre a befőzés.
Alapvető szempont volt az ételhigiénia. Csak a
kifogástalan és alaposan mosott gyümölcsöket dolgozták
fel. Két tűzhelyen is dunsztolták a lekvárokat és befőtteket.
A hullott gyümölcsöket kivágták, feldarabolták és
napon szárították. Szellős vászonzacskókban tárolták a
mennyezetről lógó rudakon az aszalt szőlőfürtök mellett.
A háború után a magánvállalkozások visszaszorításával
Visegrádon is megjelent az állami terménykereskedelem.
A mai ELTE üdülő helyén, az akkori tüzelőanyag telepen
Simon Jenő bácsi és felesége Klári néni foglalkoztak az
átvétellel. Később ez átköltözött az államosított volt
Fleischer pékség (később Sarki Fűszeres) üzlethelyiségébe.
Apám nagymarosi bognárral készíttettet egy méretre
szabott, lapos tetejű rugózott kézikocsit. Erre pakoltuk
4-es sorokba a gyümölccsel megrakott rekeszeket.
Ese-tenként 150-200 kg-ot is beadtunk. Az átvételnél
találkoztunk a többi dunai kertek gazdáival, akik
szintén nagy mennyiségben hozták a gyümölcseiket.
Itt tapasztaltam meg, hogy a kereskedelemnek más
szempontjai vannak, mint a gyümölcs a zamatának,
beltartalmának értékelése. Például, az egyik matuzsálem
korú piros körtefánk termése sokkal jobb áron kelt el,
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mint a leves mézédes izambert. A városi lakosok, akik
nem ismerték a különböző fajtákat, sokkal inkább a
látvány alapján ítéltek. Ők nem tudták, hogy egy vacaknak
látszó bergamott télen megérve milyen íz világot is rejt
magában.

megbélyegzettekké tették azokat, akiknek örökség vagy
dolgos életük okán valami vagyonuk volt. A háborút
követően a jóvátételi beszolgáltatások elképzelhetetlen
terheket róttak a gazdákra. Birtokuk mérete alapján
kivetettek olyan mértékű terménybeszolgáltatás
kötelezettségeket, amelyeknek közük nem volt a tényleges
gazdaságukhoz. Még gyerekkori emlékeimben élnek
az őszi betakarítások, amikor a várkerti földjeinkről
hozták a bérlők ökrösszekérrel az udvarunkba a
gabonát, kukoricát, és babot. Apám a Szentendrei
szigeten levő malomba vitette megőröltetni a búzát és a
rozst. Éléskamránkban volt két lisztesláda (Mehlkiste)
amelyekben külön rekeszbe került a finom- és a rétesliszt,
valamint a korpásliszt. Télen át morzsoltuk a kukoricát,
amivel etettük a tyúkjainkat, és fejtettük a kályha mellett
a babot. A beszolgáltatások hama-rosan olyan méreteket
öltöttek, hogy disznót, nagymennyiségű zsírt, baromfit
és házi tojást kellett leadni. Végül szüleim nem bírták, és
lemondtak a földjeikről.

Másik
oldali
szomszédunk
Baintner
Ilona,
Balassagyarmatról származó nyugdíjas tanítónő
volt. A 60-as években egyeztettem kísérleti fizika
professzorommal, Baintner Gézával, hogy rokona
volt Ilona néni. Házában nyaralt az 1930-as években
Rényi Alfréd világhírű matematikus, akiről kapta a
Mate-matikai Kutatóintézet is a nevét. Mint korábban
említettem, kertje hatalmas, nagyon öreg, de még így
is bőtermő fákkal volt tele. Különösen sok diófája volt.
A kert felső részében, a kerítésünk közelében állt egy
aránylag nagy szaletli, amelynek padlózatát hatszögletű
égetett téglák borították. Feltehetően ez is az eredeti nagy
kerthez tartozott. Egy nyári nap éppen a közelben voltam,
amikor az egész építmény összeroskadt. Hosszú évekig
úgy maradt. Évtizedekkel később a talajmunkálatok
során előkerült egy két padlótégla.

1952-ben egy éjszaka történt a visegrádi házas
ingatlanok államosítása, ami végzetes csapás volt a Dunai
kertekre is. Apám feljegyzései szerint közel 50 épületet
államosítottak. Szomszédunk a Mozi köz felől Birkl
Józsi bácsiék voltak. Elvették a fűszerboltját, és lakókat
telepítettek a házába. Nem sok évet élt még ezután. Kertjét
az ott lakó Bérczi agronómus vette át, aki egy részében
virágkertészetet alakított ki. Közben lassan elpusztult
a gyümölcsös. Elvették Baintner Ilonka néni házát is.
Hosszabb ideig nyáron gyermeküdülőnek használták.
Őt a Zách Klára utca és Nagy Lajos utca sarkán álló
kárpitos házába költöztették. Bár megmaradt a kertje, de
a történtek miatt fizikailag és lelkileg is összetört. Kertjét
Scheili Mária és édesanyja kezelték egészen a 80-as évek
elejéig. Ilonka néni a Balassagyarmati Egyházközségre
hagyta a kertet, amiből eredően a tulajdonosoknak
nem volt különlegesebb érdekük annak megújításában,
további hasznosításában. Schara Béla bácsitól is
elvették a házát. A Fő utcában jelöltek ki tartózkodásra
egy raktárhelyiséget. Vasárnaponként, a mise után
meglátogatott minket. Igazi úriember volt. Megőrizte
méltóságát hányatott helyzetében is.

A plébániakertben Hell Ferenc plébános idejében
rendes gazdaságot tartottak fenn. Volt konyhakertje
és szárnyasokat is tartottak. A hívek egymás között
megosztották a kerti munkákat. 1948-tól Tóth Thurzer
Nándor plébános idejében édesapja, Béla bácsi
foglalkozott a kerttel. Alapvetően a plébánia szükségleteit
termelték meg. Emlékeim szerint sok barackfájuk volt. A
hullott terméséből pálinkát is főzettek Dömösön.
Az iskolaudvar vonalában, a plébániakert mellett volt
dr. Schara Béla bácsi kertje. A háború előtt a VI. kerület
polgármestere volt, aki nagy megbecsülést szerzett a
fővárosban korszerű és hatékony szociálpolitikájával.
Háza (ma a Kovács kert )korábban Ligeti doktoré volt.
Kertje szerény méretű volt, mivel rövidebb és keskenyebb
volt a többi kerthez viszonyítva. Néhány diófa és almafa
volt benne. Természetesen idővel ez is pusztulásnak
ment. Duna-felöli bejárata a parti sétányon, a Halápi villa
(mai Cse-ke ház) mellett volt.
A Rév utca másik oldalán jelentősebb mérető
gyümölcsöskertek egészen a keskeny érpatakig
terjedtek, aminek mentén valamikor vágóhíd is állt. A
kerttulajdonosokkal rendszerint a terményátvételnél
találkoztunk. Emlékeim szerint a legtöbb gyümölcsöt
a Honti család hozta. Ők más kertekben is vállaltak
gyümölcsszedést. A 80-as évtizedben már más célra
hasznosították a kertjeiket, amelyekből ma már szálloda
és lakóházövezet alakult ki.

Hetente nagymamámmal elsétáltunk a kertek végében
húzódó sétányon a Mária kápolnáig. Ezalatt elmondta,
hogy melyik kert kié, vagy korábban kié volt. Néha
találkoztunk a tulajdonosokkal is, és akkor hosszabban
is elbeszélgettek. Birklék melletti a Matzke-kert volt,
akiktől szintén elvették a házukat. Később cukrászdák
alakítottak ki az utcai épületből. Aztán következett a volt
Wünsche festők (később Jákó) kertje, akikkel dédszüleim
jó barátságban voltak. Ilyenkor megelevenedtek
nagymamám emlékezetében a századforduló színes
évtizedei. Tovább haladva A képen látható hatalmas

Nem emlékszem vissza párás szemekkel a kommunizmus
évtizedeire. Mint gyerek is pontosan megtapasztaltam
a valódi diktatúra tombolását. Nincstelenné és
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nyárfák akkor még a Szandtner kerítésén kívül álltak.
Egon bácsi híres evezős volt. Magas vízállás idején erről
a beton partfalról ugráltak fejest a vagányabb visegrádi
srácok. Általában a következő Müller kertnél is volt
valaki, akivel nagymamám szót váltott.

a zsinórállást. Majd két év várakozás után „kitalálták”,
hogy mégis célszerűbb az iskola mellé - a mai helyén - a
volt plébániakertben megépíteni a tornacsarnokot. Utána
évtizedekig, - gyakorlatilag 2014-ig - gazdátlan képet
mutatott a volt dunai kertek területe. Törmelékkupacok,
nyáron égig nőtt üröm és gaz jellemezte a tájat. Az erőmű
építése elején rátöltöttek a területre a volt Matzke-kertig
folyami hordalékot. Időnként régészeti kutatóárkokat
ástak, majd továbbra is hasznosítatlan maradt a terület.
Bár a városközpont megépítése és az iskola fejlesztése
során rendezték a terepet, de már soha nem nyújtott
olyan képet, ami arra utalna, hogy valamikor itt egy
gazdag élővilág létezett.

Aztán néha Hoffmann doktorral találkoztunk,
aki kivitte a kertjéből evezős csónakját a Dunára.
Végül elérkeztünk a Kincstári kertekig, ahol minden
alkalommal jött az ismert történet. Azért olyan mélyek,
mert valamikor onnan hordták össze a kápolna dombját,
hogy ágyúállásként kiverjék a Salamon toronyból a
törököket.
1980-ban családi alapon elhatároztuk, hogy
megélhetési célból újratelepítjük a Dunáig érő kertünket.
Szakemberekkel megterveztettem a telepítendő fajtákat,
és az egész kert szerkezetét. Az erdőgazdaság-tól
béreltem egy Dutra D4K óriástraktort. Kora tavasszal
Szabó Béla Dunabogdányi traktoros vastag drótkötél
segítségével kihúzta a földből az öreg fákat. Fájt az ember
szíve hallani a földalatti roppanásokat, de időszerű
volt már a váltás. Hetekig tartott, mire családi és baráti
segítséggel feldaraboltuk, és méterbe raktuk. majd 20
méter hosszan a fatörzseket. Utána ismét az erőgép
segítségével mélyszántást majd tárcsázást végeztettem.
Ősszel beültettünk a kert alsó részébe 60 gyümölcsfát
négy sorban, egymástól 5m távolságra. Ezek bőtermő
meggyek, cseresznyék és újabb nemesítésű almák voltak.
Feljebb kordonokat húztunk és több sorban tüskementes
szedret telepítettünk. A ház mellett, lényegében a mai
kertterületen konyhakertet alakítottunk ki a család éves
szükségletének megfelelően.

Gyerekkoromban a Salamon torony melletti lejtőn, a
vastag védmű déli fala mellett fügefák nőttek. Ma már

Alig hajtottak ki és erősödtek meg a facsemeték, éppen
csak hogy betakarítottuk az első zöldségeket, amikor
vételi ajánlattal keresett meg minket a Nagyközségi
Tanács. Előadásuk szerint a kertünk területén akarták
megépíteni az iskola tornatermét, a mai tornacsarnokot.
A kápolnáig terjedő részen is vételi ajánlatot tettek a
kerttulajdonosoknak. A mi részünkről enyhén szólva
furcsának tűnt, hogy a tornacsarnokot nem az iskola mellé
tervezik építeni, és a frissen telepített gyümölcsösünket
ezzel megszüntetik. Volt, aki közönséges telekspekulációt
emlegetett. Mivel az ajánlatban közérdekű célt adtak
meg, és az állampárti időben nem sok esélye volt az
állampolgárnak bíróság előtt jogainak érvényt szerezni,
ezért bele mentünk a vételbe. A mai határvonalon
kitűzött kerítés mögé áttelepítettük 8 sorba és sokkal
közelebb egymáshoz a gyümölcsfákat. A konyhakert is
sokkal szűkebb sávokba szorult.

a kertemben is megmaradnak a füge szaporítványaim.
Felcserélik a moníliában meghalt meggyek és kiszáradt
szilvák helyét. Évente már kétszer is teremnek. Így
változik egy emberöltő alatt a világ. Így érthető, hogy
Mátyás király korában mediterrán füvészkert virágzott
Visegrádon.

A megvásárolt területen a következő évben kijelölték a
tornacsarnok alaprajzát, kiásták az alapokat és felállították

Életem során több nagyratörő terv született a visegrádi
Duna-partról. Az 50-es évek elején erőműről és
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lánca. Vitathatatlan előnyt jelent a korszerű 11-es
főút, a parti sétány és a telepü-lés biztonságát jelentő
árvízvédelmi műtárgy, amelyeknek köszönhetően a
belterületnek régi hangula-tot sikerült kapnia.

szállodasorról ábrándoztak. Végül, 1989-re a vízlépcsőből
Dunaszaurusz lett, amelynek holtteste terül el feltöltött

Mint említettem, első három osztályomat visegrádi volt
kocsmahelyiségekben végeztem. Mégis jó tanulmányi
eredményeket értem el. Tanár és kutató matematikus
lettem. Érdekesebbnél érdekesebb feladatokat oldottam
meg. Mindig jött valami új ötletem, ami hasznosnak
bizonyult. Átgondolva életemet, mindig található
kapcsolódási pont a visegrádi kertben kialakult
világszemléletemmel. Az alapos megfigyelésekkel, és
a bonyolult összefüggések felismerésével. Soha nem
bántam meg, hogy sokat dol-goztam gyerekkoromtól
fogva. Ezt a megelégedést és szorgalmas életet kívánom
most ebbe a gyönyö-rű, új iskolába beköltöző visegrádi
diákoknak is.
Az interneten szabadon elérhetők az említett 19.
században készült kataszteri térképek. Javaslom a téma
iránt érdeklődő iskolásoknak, de felnőtteknek is ezek
tanulmányozását. Olyan világ tárul elénk, amiről ma
már csak kevesen tudnak. Talán már azok sem, akiknek
a felmenői sokat dolgoztak kertjeik megművelésén.
A környező hegyek tetejéig művelt földek százai
biztosították a település megélhetését. Érdemes
belegondolni mennyi fizikai munkába került ez. Ha
személyes kérdést szeretne valaki feltenni, akkor az
elérhetőségem megtalálható a Szerkesztőségben.
kerteken. Közben Ausztriában kilenc vízierőművet
építettek, mindenfajta „rendszerváltó” ellenállás nélkül.
Viszont mára megvalósult Gizellától Lepencén át a
szállodák és turisztikai – gasztronómiai létesítmények

Bene Béla

Kilátás az autós pihenőből

Fotó: Kangas Kinga
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EGY MARADANDÓ, ÖRÖK EMLÉKEM VISEGRÁDRÓL
2000. szeptember 9.

1. Áder János, az Országgyűlés Elnöke átadja hazánk 1000 éves fennállásának tiszteletére létrehozott "ereklyét",
a MILLENNIUMI ZÁSZLÓT Hadházy Sándornak, Visegrád polgármesterének.

2. Visegrád község várossá nyilvánításának napja.
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3. Dr. Madas Lászlót "Visegrád díszpolgára" c. kitüntetésben részesítik.
Közben ugyan eltelt 21 esztendő, bennem mégis úgy él, mintha tegnap lett volna. Nem hiszem, hogy tévedek, ha azt
állítom, hogy Visegrád összes lakója tanúja volt a nagy eseménynek. Sőt, sokan még a szomszédos helységekből, pl.
Nagymarosról vagy akár Budapestről is. Az ünnepség csúcspontját jelentette, hogy Áder János az Országgyűlés elnöke
átadta a Magyarország 1000 éves fennállását jelképező MILLENNIUMI ZÁSZLÓT Hadházy Sándor polgármesternek.
Az átadás-átvételi eseményben közreműködött még a ZÁSZLÓ "keresztanyja", a 91 éves Szikriszt Györgyné (Tercsi néni)
és Kalász István plébános úr, aki annak rendje és módja szerint megszentelte a nemes "Ereklye zászlót."

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓ mellett más szimbólumot is megtapsolhattak a tisztelt jelenlévők:
a "VÁROSKULCSOT", amely azt jelentette, hogy községből várossá nőtte ki magát Visegrád.
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Ám személyt érintő esemény is színesítette az ünnepnapot: Dr. Madas László „Visegrád díszpolgára” c. kitüntetésben
részesült. Természetesen ő is nagy tapsot kapott. Nem fejezhetem be írásomat úgy, hogy meg ne említsem: A történelmi
események előtt, tehetséges fiatal lányoknak, fiúknak köszönhetően, nívós kultúrműsor is szórakoztatta a nagy számú
közönséget. Nekik köszönhető, hogy a szereplők szülei, nagyszülei az ünnepnapi események végén " lelki plusszal"
térhettek haza.
Tisztelettel és szeretettel,
Scheili Béla.
Budapest, 2021. november 14.

EGYSZER
Egyszer voltál gondolat.
Egyszer fogantál, mint új alak.
Egyszer születtél, mint az új világ.
Egyszer voltál gyerek, miben álmodtál.
Egyszer felnőttél, s megértél.
Egyszer nemzettél, miért élhettél.
Egyszer neveltél, hogy tervezzél.
Egyszer örültél, hogy megtértél.
Egyszer áldoznál, hogy maradnál.
Egyszer nyugodnál, hogy változnál.
Egyszer mennél, de nincs időd.
Egyszer mentél, s nem volt megmentőd.
Egyszer volt egy túlvilági gondolat, mi megmutatta önmagad.
Egyszer volt esélyed, hogy életed a karmáidban megélhesd.
Egyszer vágynál igazán, életed utolsó filmjében szerepelni
igazán.
Érchegyi Csaba Rudolf

VISEGRÁD
A Pilis ormán, fény dereng.
Toronyiránt vezet az út.
Ügetnek, lengyelek, csehek.
Királyokkal kísért a múlt...

II. Endre, bullát lenget.
Felfénylik Mátyás arca.
Hallgatag árnyakat kerget,
ispánok, dörgő hangja...

Robognak, német hercegek.
Szellemek szólnak a várból.
Romok közt száll a képzelet,
üzennek: István, Róbert Károly..

A mélyben, árad a Duna.
Görgeti, nemzetek vágyát.
Európának ősi Habúra,
összemossa népek határát...
1998.
Fikker János
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KIRÁNDULÁS A HŰSÉG VÁROSÁBA
Az Együtt Kulturális Egyesület tagjai minden évben két
autóbuszos kiránduláson felfedeznek egy-egy szép hazai
várost, érdekes tájegységet. A Covid-járvány miatt már
két alkalommal is el kellett halasztani az utazást, ezért
most annál nagyobb izgalommal készültünk rá. Ezúttal
Sopronba indultunk.

Sopron, Főtér

tartottak a városban és néhány környékbeli településen.
Így lett Sopron a hűség városa.
Ezután kisvonatba ültünk, ahonnan megtekintettük
a belváros gótikus és barokk épületeit, palotáit, majd a
város fölé magasodó dombok villaépületeit, miközben
hallgattuk az idegenvezető tájékoztatását. Visszaérkezve
a Fő téren álló Nagyboldogasszony templomhoz (Kecske
templom) egy részletes tárlatvezetést hallgathattunk meg
a templom és a mellette álló bencés rendház történetéről,
a művészettörténeti kutatások eredményeiről. A Stornoház pincéjében lévő Corvinus étteremben költöttük el a
finom ebédet. Ez az épület arról is nevezetes, hogy Mátyás
király itt lakott 1482-83 telén, amikor Bécset ostromolta.

Sopron, Tűztorony

A három órás kényelmes utazás után jól esett az a
rövid séta, mialatt az ódon utcákon a Fő tér közelében
az Esterházy-palotában található Bányászati Múzeumba
megérkeztünk. Itt megismerkedtünk a hazai bányászat
történetével különös tekintettel a felvidéki nemesfém
bányászatra. Szebbnél szebb ásványokat csodálhattunk
meg, és néhány működő makett bemutatta a bányászati
gépek fejlődését. Egy igazi időutazásban is részünk
volt, mert a múzeum udvarán éppen akkor forgattak
egy filmet arról, hogy a korabeli egyetemisták hogyan
szervezték meg a harcot Sopronban. Az ágfalvi csatának
volt köszönhető -ahol sokan életüket áldozták-, hogy a
trianoni békediktátumhoz kapcsolódóan népszavazást

Délután még sétálgattunk a hangulatos utcákon,
majd a szép élményekkel gazdagodva tértünk haza. Az
útitársak nevében is köszönöm Zoltán Erikának és Szőke
Mátyásnak, hogy megszervezték az utazást és egy jó
hangulatú napot tölthettünk el.
Szabóné Mayer Katalin

DUNAKANYARI LÁTKÉP VISEGRÁDRÓL

Közreadta,
Németh Tamás

38

TALÁLKOZÁS THÁLIA TEMPLOMÁBAN
Már régóta terveztük egy kis csapattal, hogy a Nemzeti
Színházban közösen megnézzük a Csíksomlyói passió
című előadást. Ezt a tervünket sajnos többször el kellett
halasztanunk a járványhelyzet miatt, de október 30-án
végre sikerült megvalósítanunk. Egy kisbusszal utaztunk
Budapestre. Az előadás kezdete előtt volt még időnk
megnézni az épület impozáns közösségi tereit, egyegy frissítőt elfogyasztani. A passió történetének a 18.
században lejegyzett szövegét Szőts Géza dolgozta át,
Vidnyánszky Attila rendezte. A Nemzeti Táncszínház
tagjai is közreműködtek az előadáson, valamint Berecz

András népdalokkal és népmesékkel szőtte át a történetet.
Az előadás keresztény hitünk alapjaira kérdez rá: mit
jelent számunkra Jézus Krisztus? Milyen esélyei vannak
az európai kereszténységnek?
Színházkedvelő kis közösségünk tagjainak nagyon
tetszett az előadás, ezért elhatároztuk, hogy ezután is
szervezünk színházlátogatásokat, és másokat is hívunk,
hogy tartsanak velünk.

Szabóné Mayer Katalin
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VISEGRÁDI ÍZEK
NAGYMAMÁINK EGYIK SZOKÁSOS MENÜJE SZENTESTÉRE
Gefüllteskraut
Töltött káposzta

levelébe /kb.egy evőkanálnyit/, majd összecsavarjuk, a
végeit behajtjuk. A gombócokat behelyezzük a káposztás
fazékba és kb. 1óra 15percet főzzük, de mielőtt lezárjuk
egy gombócot kiveszünk, félbevágjuk és a rizs puhaságát
ellenőrizzük. Ha puha levesszük a tűzről, ha nem, még
főzzük 10 percet takaréklángon.

–

Érdemes
belőle
sokat készíteni, mert
minél tovább áll annál
finomabb!

Vékony rántást készítünk. Mielőtt hozzákeverjük a
káposztához, a gombócokat kivesszük egy tálra, a rántást
bekeverjük a káposztával, ha kell még utánaöntünk
egy kis meleg vizet vagy káposztalét. Visszahelyezzük
a gombócokat és összeforraljuk. Tálaláskor tejfölt is
teszünk az asztalra, friss kenyeret kínálunk hozzá.

Hozzávalók:
2 kg savanyú káposzta,
1
fej
savanyított
káposztafej,
80dkg
darált
sertéshús
/
félzsíros/, 15-20 dkg
mosott rizs, 2 egész tojás, késhegynyi törött feketebors,
késhegynyi édes-nemes őrölt pirospaprika, kis fej hagyma
apróra vágva, só és egy evőkanál sertészsír ízlés szerint

Jó étvágyat – Guten Appetit!

Kékessy-Herendi Ida

Elkészítés:
A káposztát, ha nagyon savanyúnak találjuk, akkor
átmossuk hideg vízzel, majd nagy lábosba tesszük, vizet
öntünk rá, hogy jól ellepje, de tehetünk a káposzta levéből
is rá.
A darálthúst keverjük össze a hagymával, tojással,
rizzsel, fűszerekkel és töltsük bele a savanyított káposzta
Mohngubel
Mákosguba

osztjuk, majd egyenként 5 darabra vágjuk. A darabkákból
hosszú rudakat sodrunk. Sütőlapra tesszük, ott még 15
percig pihentetjük, és kisütjük. Kihűtjük, majd másfél
centis darabokra felvágjuk. A tejet a cukorral felforraljuk
/ de főzhetjük vanília rúddal is, ha nincs egy tasak vaníliás
cukorral is / és alaposan meglocsoljuk vele a gubát, állni
hagyjuk, hogy jól felszívja a tejet, majd megszórjuk a
darált mákkal. Összekeverjük, tálaláskor ízlés szerint
még porcukrozhatjuk is. Szokás még a belocsolt gubát
kivajazott tepsiben kicsit átsütni, majd utána cukrozni,
vagy lekvárral fogyasztani.

–

Hozzávalók:
50 dkg liszt, 5 dkg
élesztő, 1 kávéskanál só,
1 teáskanál cukor, 7 dl
tej, 2 evőkanál cukor,
20 dkg darált mák,
porcukor ízlés szerint
Elkészítés:

Guten Appetit!

Az élesztőt langyos
cukros
tejben
elmorzsoljuk. A lisztet
tálba szitáljuk, kevés sót teszünk bele, közepébe fészket
készítünk és beletesszük a felfuttatott élesztőt. Annyi
langyos vízzel állítjuk össze a tésztát, hogy rugalmas,
nem túl lágy masszát kapjunk. Jól kidagasztjuk.
Konyharuhával letakarjuk 30 percig meleg helyen
kelesztjük. Lisztezett gyúródeszkára borítjuk, kétfelé

Jungné Hrabanek Ágnes
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
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Tel.: 06 (30) 306-0516

Cserépkályha építése,
átrakása,
~MpVUpJLFVHPSpEĘO
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

dq/& >M
tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com
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VI SEGRÁDI HÍ REK
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 850 példányban
Felelős szerkesztő: Schandl Lóránt
A szerkesztőbizottság tagjai: Grósz Gábor,
Kangas Kinga, Scheiliné Kékessy-Herendi Ida
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

Az Alsóvár

Fotó: Kangas Róbert

Fotó: Szilvácska

Dermedten állva
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DECEMBERI 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!
December 2. csütörtök, 18:00

A GUCCI-HÁZ
szinkronizált, amerikai krimi-dráma, thriller, 157’, 2021
Rendező: Ridley Scott
Főszereplők: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto
Megdöbbentő igaz történet a Gucci olasz divatház mögött álló
családi birodalomról. Szerelem, árulás, hanyatlás, bosszú és
végül gyilkosság szövi át azt a három évtizedet, ami során
kiderül, mit jelent, s mennyit ér egy név, és meddig hajlandó
elmenni egy család, hogy mindent uralma alá hajtson.
December 3. péntek, 17:00

A film Céline Dion élettörténetét dolgozza fel egy fiktív
személy, Aline Dieu karakterén keresztül. Csodálatos hangjával
és tehetségével már kisgyerek elbűvöli a hallgatóságot.
Hamarosan felfedezi egy producer, aki meg van róla győződve,
hogy a világ leghíresebb énekesnője lesz belőle. A producermentor, Guy-Claude azonban rövidesen sokkal többet jelent a
tinilánynak. Ragaszkodása szerelemmé alakul, ami legyőz
minden ellenállást. Aline közben világsztárrá válik, s már csak a
szerelem beteljesülése hiányzik a tökéletes boldogságához.
December 4. szombat, 19:15

A GUCCI-HÁZ

SAJÁT LIFTTEL A POKOLBA

szinkronizált, amerikai krimi-dráma, thriller, 157’, 2021

feliratos, amerikai-német film, 92’, 2021
Rendező: Daniel Brühl
Főszereplők: Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann
Daniel sikeres színész, aki épp egy szuperprodukció londoni
meghallgatására indul, de a repülőtérre menet még beugrik
kedvenc kocsmájába a Prenzlauer Berg nevű hangulatos berlini
negyedben. Itt megszólítja egy lepukkant külsejű férfi, akiről
hamar kiderül, hogy a szomszédja. A tragikomikus lélektani
filmben a két férfi között kialakuló, egyre feszültebb beszélgetés
során bontakozik ki két élet története. Eléri-e a repülőt a színész?
Lehet-e megint ugyanolyan az élet, mint amilyen a sorsfordító
kocsmai beszélgetés előtt volt?

December 9. csütörtök, 18:00

December 3. péntek, 19:15

VENOM 2. - VÉRONTÓ
szinkronizált, amerikai akció-horror, vígjáték, 97’, 2021
Rendező: Andy Serkis
Főszereplők: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams
„Ha egyszer kiszabadulok innen, lesz egy kis vérontás” – mondta
egy titokzatos fegyenc a Venom végén Eddie Brock-nak. Annak
a nagyszájú tényfeltáró újságírónak, aki egy laboratóriumi
felderítése során megfertőződött és azóta szimbiótaként, a
testében élősködő gonosz Venommal együtt kénytelen élni. És
kezdi megszeretni, hogy egy szupererős szörny lapul benne. Rá
is szorul: mert mostantól nemcsak magával kell szembenéznie,
hanem egy nála is erősebb, gonoszabb lénnyel, akit nem akar
senki rövid pórázon tartani. Jön Vérontó, hogy ígérete szerint
pusztítson a világon. Meg kell állítani. Bármi áron.
December 4. szombat, 15:00

ENCANTO
szinkronizált, amerikai animációs film, fantasy, 95’, 2021
Rendező: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith
A Walt Disney Animation Studios új filmje egy különleges
családról szól, a Madrigalokról, akik rejtve élnek Kolumbia
hegységeiben. Mágikus otthonuk egy nyüzsgő városkában
található, a csodákkal és bűbájjal teli Encantóban. Encanto
varázsa a család minden gyermekét egyéni tehetséggel áldotta
meg, az emberfeletti erőtől a gyógyítóerőig – minden gyermeket,
kivéve egyet, Mirabelt. Ám mikor Mirabel felfedezi, hogy
Encanto varázsát veszély fenyegeti, úgy érzi, hogy ő, az átlagos
Madrigal lehet kivételes családjának egyetlen reménye.
December 4. szombat, 17:00

ALINE – A SZERELEM HANGJA
szinkronizált, kanadai-francia filmdráma, 128’, 2020
Rendező: Valérie Lemercier
Főszereplők: Valérie Lemercier, Sylvain Marcel

SAJÁT LIFTTEL A POKOLBA
feliratos, amerikai-német film, 92’, 2021
December 10. péntek, 17:00

MAGYAR PASSIÓ
magyar filmdráma, 95’, 2021
Rendező: Eperjes Károly
Főszereplők: Eperjes Károly, Telekes Péter, Pásztor Erzsi
Az 1950-ben játszódó történetben Leopold atya azért küzd
szerzetestársaival, hogy a háború után újjáéledő országban a
ferences rendet ismét felvirágoztassa. Kezdetben a kommunista
hatalom nem akadályozza őket, de a „békés” állapot nem tart
sokáig. Leopold atyát koholt vádak alapján letartóztatják, és
kegyetlen kínvallatások alá vetik. Volt diákját, a vallásnak hátat
fordító, a szocialista rendszerben hívő fiatal tisztet, Keller
főhadnagyot bízzák meg a beismerő vallomás kicsikarásával. Az
atya kitartása, ellenállása azonban mindent megváltoztat.
December 10. péntek, 19:15

WEST SIDE STORY
szinkronizált, amerikai filmdráma, musical, 156’, 2021
Rendező: Steven Spielberg
Főszereplők: Ansel Elgort, Rachel Zegler, David Alvarez
Az Oscar-díjas Steven Spielberg rendezésében és a Pulitzerilletve Tony-díjas Tony Kushner írásában készült West Side
Story a könyörtelen rivalizálás és ifjonti szerelem klasszikussá
vált történetét meséli el, New York Cityben, 1957-ben.
December 11. szombat, 15:00

MANCS ŐRJÁRAT: A FILM
szinkronizált, amerikai-kanadai animációs családi film, 88’, 2021
Rendező: Cal Brunker
A Mancs őrjárat bevetésre kész! Amikor legnagyobb riválisuk,
Humdinger lesz a közeli Kalandváros polgármestere, és egymás
után csinálja a kalamajkákat, Ryder, és mindenki kedvenc hős
kutyijai nagy sebességre kapcsolnak, hogy szembenézzenek a
kihívással. A csapat segítséget kap egy új szövetségestől,
Libertytől, a dörzsölt tacskótól. Együtt, a legújabb kütyükkel,
szerkókkal és járgányokkal felszerelkezve a Mancs őrjárat beveti
magát, hogy megmentse Kalandváros lakóit!
December 11. szombat, 17:00

ALINE – A SZERELEM HANGJA
szinkronizált, kanadai-francia filmdráma, 128’, 2020
December 11. szombat, 19:15

WEST SIDE STORY
szinkronizált, amerikai filmdráma, musical, 156’, 2021

December 16. csütörtök, 18:00

December 22. szerda, 18:15

MAGYAR PASSIÓ

SZELLEMIRTÓK – AZ ÖRÖKSÉG

magyar filmdráma, 95’, 2021

szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, 124’, 2021

December 17. péntek, 17:00

December 23. csütörtök, 16:00

A NAGYRAHIVATO TT

KARÁCSONYI MESÉK

magyar film, 70’, 2020
Rendező: Katona Szabolcs
Főszereplők: Horányi László, Körtvélyessy Zsolt
Tóth-Máthé Miklós A nagyrahivatott című történelmi drámája
alapján készült színházi előadás filmes adaptációja új
megvilágításba helyezi Bakócz Tamás és Dózsa György
tisztázatlan történelmi szerepét az 1514-es tragédiában. A mű
feszegeti az országon belüli széthúzás kérdését, a mindenkori
nehéz történelmi helyzetben az összefogás jelentőségét.

szinkronizált, svéd családi vígjáték, 104’, 2021
Rendező: Hannes Holm
Főszereplők: Simon Larsson, Sonja Holm, Jonas Karlsson
Egy svéd kisváros jómódú áruház tulajdonosának fia a postán
dolgozik, csomagokat pakol. A tinédzser egy nap véletlenül
összeakad Verával, aki árvaházban tengeti napjait. A fiú
rádöbben, hogy sokan vannak, akik kevésbé szerencsések, mint
ő, ezért elhatározza, hogy Robin Hood tetteit utánozva ellopja a
gazdagok karácsonyi csomagjait és elviszi a rászorulóknak.

December 17. péntek, 19:15

December 23. csütörtök, 18:15

NAGYKARÁCSO NY

KING’S MAN – A KEZDETEK

magyar romantikus vígjáték, 109’, 2021
Rendező: Tiszeker Dániel
Főszereplők: Ötvös András, Zsigmond Emőke, Scherer Péter
Arnoldnak, a többszörösen kitüntetett tűzoltónak egy balul elsülő
romantikus lánykérés következtében összeomlik az élete.
Korábbi érdemeire való tekintettel kihelyezik egy karácsonyi
vásárba, ahol egy iskolai előadás előkészületeibe csöppen.
Arnold a karácsonyi felhajtást álszentnek, a műsort pedig
idegesítőnek tartja. De a kezdeti csaták után megbékél a furcsa
árusokkal és az előadás szétszórt rendezőjével, Eszterrel. Az
érzelmileg felfokozott készülődés lassan rádöbbenti, nem csupán
a tériszonyát kell legyőznie, hogy új életet kezdhessen.

szinkronizált, angol-amerikai kalandfilm, akciófilm, 131’, 2021
Rendező: Matthew Vaughn
Főszereplők: Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Harris Dickinson
Mikor a történelem legszörnyűbb zsarnokai és bűnöző lángelméi
összegyűlnek, hogy háborút kirobbantva emberek milliót
tüntessék el a föld színéről, egyetlen férfi képes rá, hogy versenyt
futva az idővel megállítsa őket.

December 18. szombat, 15:00

szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, 2021
Rendező: Jon Watts
Főszereplők: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Pókembernek sok kalandja volt már, de ilyen még soha. A világ
megtudta, kicsoda ő, és most egy új veszéllyel kell számolnia, a
nyilvánossággal. Többé nem tudja kettéválasztani a magánéletét
és a szuperhős-világot. Doktor Strange-hez fordul segítségért, de
csak még jobban megkavarodik a helyzet. Olyan veszélyekkel
kell megküzdenie, melyeknek a létezéséről nem is tudott. De ha
túléli őket, talán jobban megérti, mit jelent pókembernek lenni.

ÉNEK ELJ! 2.
szinkronizált, amerikai családi animációs vígjáték, 112’, 2021
Rendező: Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Buster Moon és sztárcsapata az eddigi leglátványosabb
szuperműsorukra készülnek. Csak egy bökkenő van: először meg
kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját, hogy
csatlakozzon hozzájuk. Miközben Günter segít Busternek
megálmodni a színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb
a nyomás Mr. Crystal részéről – aki a világhírű Crystal iroda
főnöke -, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje,
hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt
álmodozásának indul, érzelmes utazássá alakul, mely bizonyítja,
hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.
December 18. szombat, 17:00

NAGYKARÁCSO NY
magyar romantikus vígjáték, 109’, 2021
December 18. szombat, 19:15

SZELLEMIRTÓK – AZ ÖRÖKSÉG
szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, 124’, 2021
Rendező: Jason Reitman
Főszereplők: Carrie Coon, Mckenna Grace, Bill Murray
Azóta, hogy négy elszánt lúzer felvette a harcot a New Yorkot
elözönlő túlvilági lényekkel, senki nem találkozott kis zöld vagy
nagy lila, gyilkos humorú szörnyekkel. De a nyugalom csak
átmeneti. És a világnak megint szüksége van rá, hogy néhány
rettenthetetlen harcos a kezébe vegye a plazmafegyvert. Csak
sajnos, nincs jelentkező. Kivéve az egyik egykori szellemirtó
feltűnően kiskorú unokáját, aki megtalálja a pincében az eredeti
felszerelés poros-pókhálós maradékát. És amikor már mindenhol
szellemek kísértenek, beindítja a régi járgányt, és elindul, hogy
rendre utasítsa a hívatlanul érkezett túlvilági lényeket.

December 30. csütörtök, 16:00

KARÁCSONYI MESÉK
szinkronizált, svéd családi vígjáték, 104’, 2021
December 30. csütörtök, 18:15

PÓKEMBER: NINCS HAZAÚT

December 31. péntek, 16:00

EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL!
magyar családi film, musical, 95’, 2021
Rendező: Dobó Kata, Gulyás Buda
Főszereplők: Marczinka Bori, Bokor Barna, Csobot Adél
Amikor Dorka megtudja, hogy apja újranősül, rögtön sejti:
addigi világa fenekestül felfordul. Harcba száll a mostohával,
akiről az sem elképzelhetetlen, hogy boszorkány. Amikor pedig
apja táborba küldi, hogy ne legyen láb alatt, új szövetségesekre
talál: néhány bátor lányra, egy furcsa földalatti lényre, egy
főzőgépen dolgozó szakácsra és egy dalos kedvű táborvezetőre,
akivel előbb-utóbb az apjának is találkoznia kell.
December 31. péntek, 18:00

KING’S MAN – A KEZDETEK
szinkronizált, angol-amerikai kalandfilm, akciófilm, 131’, 2021
Január 1. szombat, 16:00

EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL!
magyar családi film, musical, 95’, 2021
Január 1. szombat, 18:00

PÓKEMBER: NINCS HAZAÚT
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, 2021

December 22. szerda, 16:00

ÉNEK ELJ! 2.
szinkronizált, amerikai családi animációs vígjáték, 112’, 2021

Támogatóink:

