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De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
s farsang napján
minden kutya
bálba kutyagolna.

      Csoóri Sándor
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Az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt V4-ek 
országaiból a Visegrádot felkereső látogatók száma. 
Jelenleg az első helyen Szlovákia áll, őt szorosan követi 
Csehország és Lengyelország. Nagyon sokan kifejezetten 
azért keresik fel városunkat, hogy megismerkedjenek 
a Visegrádi Együttműködés aláírásának helyszínével, 
keresik az erre utaló információkat, és jelezték, hogy 
örömmel látnák az együttműködő országok zászlóit 
Visegrádon. 

A Cseh Köztársaság budapesti nagykövete ajánlotta 
fi gyelmünkbe még ez év tavaszán a cseh Moram cég által 

gyártott interaktív pavilont. A felmerülő költségekhez 
a forrást a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
biztosította támogatási szerződés keretében, Visegrád 
Város Önkormányzata részére. 

Az információs interaktív pavilont a királyi palota 
közelében, a nagyparkoló mellett építettük meg, és 
állítottuk fel a zászlósort. Folyamatos lehetőséget biztosít 
a V4 országok bemutatására, közös céljaink ismertetésére. 
Az információs egység napelemes energiaforrásról 
működik, és lehetőség van elektromos kerékpárok 
töltésére is.

Varju Krisztina miniszteri biztos

V4 PAVILON

Varju Krisztina miniszteri biztos

Szőke Mátyás címzetes múzeumigazgató
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V4 zászlósor

A V4 pavilon avató ünnepsége

(balról jobbra) Pavol Hamžík Szlovákia budapesti nagykövete; Katarzy-
na Ratajczak-Sowa, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének 
I. titkára, a Politikai-közgazdasági osztály vezetője; Szabó István, Pest 
Megye Közgyűlésének elnöke; Varju Krisztina, miniszteri biztos; Tibor 
Bial, a Cseh Köztársaság nagykövete; Szőke Mátyás címzetes múzeumi-
gazgató; Eőry Dénes Visegrád Város polgármestere

(balról jobbra)  Katarzyna Ratajczak-Sowa, a Lengyel Köztársaság Bu-
dapesti Nagykövetségének I. titkára, a Politikai-közgazdasági osztály 
vezetője; Pavol Hamžík Szlo vákia budapesti nagykövete; Eőry Dénes 
Visegrád Város polgármestere; Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének 
elnöke; Varju Krisztina, miniszteri biztos; Tibor Bial, a Cseh Köztársaság 
nagykövete

(A fotókat készítette: Papp Lajos és Cseke Péter)
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BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN 
SZÜLETETT HATÁROZATOKRÓL

Képviselő-testületi ülés – 2021. december 16.

1. Az elmúlt év decemberében készült el a V4 pavilon a 
Palotaház parkoló mellett. A felépítését a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium támogatta.

2. Ugyancsak elfogadták a képviselők a testület éves 
munkatervét, ami a rendes ülések időpontjait és a 
tervezhető napirendi pontokat tartalmazza.

3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdése alapján a 
belső ellenőrzési tervet minden év december 31-éig 
kell elfogadnia a Képviselő-testületnek. A Képviselő-
testületnek a belső ellenőrzési tervvel együtt a 2022-
2025 közötti időszakra vonatkozó, belső ellenőrzési 
stratégiai terv elfogadásáról is döntenie kellett.

4. Tóth Csilla a Danubia Televízió Műsorszolgáltató 
Kft . ügyvezetője a 2022. évre vonatkozó támogatási 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely 
támogatás fejében a cég az elmúlt évekhez hasonlóan 
vállalja a Visegrádhoz kapcsolódó eseményekről 
hírösszeállítások, közvetítések elkészítését, valamint 
azok bemutatását saját gyártású műsoraiban. Az 
Együttműködési megállapodás részeként, a televízió az 
Önkormányzat hirdetményeit, közérdekű közleményeit 
térítésmentesen közzéteszi. A Képviselő-testület a 
műsorszolgáltató – helyi és kistérségi szinten végzett – 
közösségi értékteremtő munkáját elismeri, továbbra is 
támogatja a Danubia Televízió idei működését.

5. Önkormányzatunk idei évre vonatkozó tervei 
között szerepel a Mátyás király utca, Malomhegy utca 
és Rigó utca közötti járda szakaszának felújítása. 
Önkormányzatunk kormányzati támogatást nyert az 
anyagköltségre, a kivitelezést saját erőből végezzük el. A 
beruházáshoz szükséges térkő beszerzésére Schüszterl 
Károly alpolgármester és Füzes András főépítész kapott 
megbízást a Képviselő-testülettől.

6. Ugyancsak napirenden szerepelt a Királyi palotával 
szemközti, és a Széchenyi utcai járda (kápolnától a 
patakig) felújítása. Mindkettőre a Belügyminisztérium 
által kiírt pályázaton nyert támogatást önkormányzatunk. 

A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok alapján úgy 
határozott, hogy Ádám Tamás egyéni vállalkozót bízza 
meg a kivitelezéssel.

7. Egyedi támogatási kérelem alapján, a Nemzeti 
Kulturális Alap 2021. évi miniszteri keret terhére, 20 
millió Ft összegű támogatást ítélt meg Prof. Dr. Kásler 
Miklós miniszter a visegrádi Kálvária felújítására. 
A munka előkészítésének keretében a terveket 
megrendeltük

8. Személyi változások miatt szükségessé vált 
a Visegrád Sportjáért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítása. A Képviselő-testület határozott 
a módosításról.

9. Önkormányzatunk a Magyar Falu Programban 
meghirdetett „Kommunális eszköz beszerzése – 2021” 
című pályázat keretében támogatást kapott, a forrásból 
a Városgazdálkodási Csoport részére megrendeltünk egy 
új tehergépjárművet.

10. A Natursystem Kft . azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület adja 
hozzájárulását a „visegrádi bor”, „Visegrád Város 
Bora” és a „Visegrád Cuvée” elnevezések kereskedelmi 
használatához. A Képviselő-testület a kérelmezőnek a 
névhasználati engedélyt megadta.

11. Ugyancsak ezen az ülésen született döntés 
a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban, 2022-
ben esedékes igazgatási szünetek (nyári és téli) 
elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli 
munkarendről.

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

13. A továbbiakban döntés született a Dunakanyari 
Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2021. évi költségvetési határozatának módosításáról, a 
szervezet belső ellenőrének kiválasztásáról, a 2022. évi 
belső ellenőrzési terv, valamint a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról.

VÁROSHÁZI MOZAIK
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14. Önkormányzatunk a Magyar Falu Programban 
meghirdetett, „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok – 2021” pályázat keretében támogatást 
kapott a „Zöld-ház” külső homlokzat felújítására, 
melyhez a szükséges terveket megrendeltük.

15. A Képviselő-testület a 192/2021. (XI. 12.) számú 
határozatával másodszorra is meghirdette a Visegrád 
78 hrsz-ú belterületi ingatlan („Csekő-ház”) egy 
részének értékesítését. A pályázat eredményesen 
zárult.

Képviselő-testületi ülés – 2022. január 12.

1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 164/2020. (X. 29.) számú határozatában döntött 
arról, hogy a településrendezési eszközöket a használat 
során felmerült igények alapján néhány ponton, illetve 
részterületen módosítani kívánja. A januári ülésen a 
Képviselő-testület a módosított dokumentációt elfogadta, 
és végső szakmai véleményezésre alkalmasnak találta.

2. A Képviselő-testület a bemutatott építészeti 
koncepciók alapján és a beépítési paraméterek 
ismeretében, a Visegrád 1084 és 1082/4 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozó telepítési tanulmánytervet 
befogadta.

3. Ugyancsak ezen az ülésen döntött a Képviselő-testület 
arról, hogy önkormányzatunk indulni kíván a Fellegvár  
Óvoda fejlesztését elősegítő a „Gyermeknevelést 
támogató humán infrastruktúra fejlesztése” 
(kódszám: TOP Plusz-3.3.1-21) című pályázaton. A 
napirend keretében a Képviselő-testület megbízást adott 
a műszaki előkészítésre, valamint a pályázat megalapozó 
dokumentumának elkészítésére.

4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bek. c) pontja 
módosítását követően, 2022. január 1-étől változott 
a polgármesterek havi illetményének összege. A 
Képviselő-testület feladatai közé tartozik ennek 
megállapítása, ami a január 12-ei ülésen megtörtént.

FONTOS BERUHÁZÁSSAL KEZDŐDÖTT AZ ÉV VISEGRÁDON

Visegrád Város Önkormányzata pályázaton elnyert 
kormányzati támogatásból megépíti a Magyar László 
Tornacsarnok és a CBA üzlet közötti összekötő utat, 
valamint a 11. számú főúttal meglévő, közvetlen 
útcsatlakozást is felújítja. A jelenleg földes, murvás 
területen szilárd burkolatú út épül, aminek megléte 
a városközponti parkolóhelyek további – 2020-ban 
indult – bővítése szempontjából nélkülözhetetlen. 
A beruházás 2022. január 12-én megkezdődött. 

Az időjárási körülmények befolyásolhatják a kivitelezést 
és az egyes munkafázisok sorrendjét. A megvalósítás 
három ütemben zajlik majd annak érdekében, hogy 
a közlekedési lehetőségeket a legrövidebb ideig és a 
legcsekélyebb mértékben kelljen korlátozni, változtatni. 
Lesz olyan időszak, amikor a kivitelező lezárja a CBA üzlet 
mögötti, városközponti parkoló egy részét. Megértésüket 
és türelmüket köszönjük!

A fotókat készítette: Grósz Gábor
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H I R D E T M É N Y 

 

Tárgy: Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása az 1082/4 hrsz-ú telek, valamint 
az 1084 hrsz-ú telek területén 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (I.12.) számú határozatában döntött 
arról, hogy  

- befogadja a bemutatott építészeti koncepciót a területekre vonatkozóan, mely alátámasztja a 
szerződésben rögzített beépítési paramétereket, 

- felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő döntést tartalmazó lépések megtételére. 
 

 

A tervezett egyeztetési eljárás 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Településkódex) 32.§ (4) pontja alapján a fent leírt HÉSZ módosítás 
egyszerűsített eljárásban elvégezhető. 
 
A partnerségi egyeztetést Visegrád Város Önkormányzatának 1/2016.(I.21.) számú rendeletében 
foglalt szabályok alapján folytatjuk le. 
 

A véleményezési anyag 2022. január 27-től megtekinthető a Város honlapján, melyről 2022. 
február 9-én 17 órakor lakossági fórumot tartunk a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében. 
 

A fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy a módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2022. 
február 16-ig írásban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: 
 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal, 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
foepitesz@visegrad.hu 
 
Véleményező munkája iránti tisztelettel: 
 
Visegrád, 2022. január 17. 

Eőry Dénes 
polgármester 
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TÁJÉKOZTATÁS A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATBAN

Utcák: 
 

Áprily Lajos-völgy 
Berkenye utca 
Csalogány utca 
Csukavölgy utca 
Dobos utca 
Duna utca 
Erdőalja utca 
Fő utca 
Harangvirág utca 
Harkály utca 
Hársfa utca 
Holló utca 
Kilátó utca 
Kökényutca (Somfa utcai 
kereszteződésig) 
Lepence utca 
Malomhegy utca 
Mátyás király utca 
Mogyoróhegy utca 

Nagy Lajos utca 
Nap utca 
Pázmány Péter utca 
Rákóczi utca 
Rév utca 
Rigó utca 
Schulek utca 
Somfa utca 
Széchenyi utca 
Szent László utca 
Sziget utca 
Temetősor utca (temető végéig) 
Tölgyfa utca 
Török utca 
Újkert utca 
Vadrózsa utca 
Várszer utca (az első kereszteződésig, 
ami gyűjtőpont) 
Zách Klára utca 

 
Gyűjtőpontok: 
 

Bányatelep utca – Harangvirág utca kereszteződése 
Cinke utca – Harkály utca kereszteződése 
Doboskert utca – Vadrózsa utca kereszteződése 
Kökény utca – Somfa utca kereszteződése 
Magasköz – Szent László utca kereszteződése 
Nyírfa utca – 11. számú főút kereszteződése 
Várszer út – első kereszteződés 

 
2022. január 

28. 
(péntek) 

2022. 
február 25. 

(péntek) 

2022. 
március 25. 

(péntek) 

2022. április 
29. 

(péntek) 

2022. 
május 27. 
(péntek) 

2022. 
június 24. 
(péntek) 

2022. július 
29. 

(péntek) 

2022. 
augusztus 26. 

(péntek) 

2022. 
szeptember 30. 

(péntek) 

2022. 
október 28. 

(péntek) 

2022. 
november 18. 

(péntek) 

2022. 
december 30. 

(péntek) 

Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 2022-ben az alábbi 
időpontokban szállítják el – Visegrád családi házas övezetében – az ingatlanoktól és a gyűjtőpontokról 
a háztartásokban keletkezett (zsákokban kihelyezett) műanyag-, papír-, és fém hulladékot: 

A szolgáltatást végző céggel lezajlott egyeztetések eredményeképpen újabb utcákban vált elérhetővé a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetősége Visegrádon. Azokon a területeken, ahol a gyűjtőautó 
közlekedése nem megoldható (pl. nem tud megfordulni), gyűjtőpontokon helyezhetik el a lakosok a 
szelektív hulladékkal megtöltött zsákjaikat. 
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A szolgáltatást végző cég tájékoztatása szerint, első alkalommal bármilyen típusú zsákban kihelyezhető 
a szelektív hulladék, aminek elszállításakor a gyűjtést végző munkatársak sárga színű cserezsáko(ka)t 
tesznek az ingatlanok elé és a gyűjtőpontokra. Sárga színű zsákok a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban 
is kérhetők, háztartásonként 5 db / hónap. 
 
 
Üveggyűjtő konténerek a Városgazdálkodási Csoport udvarán (Nagy Lajos utca 5.) találhatók. 

Akinek bármilyen kérdése van a témával kapcsolatban, érdeklődjön a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségein: 
 
Telefon: 06 26 398 255 
e-mail: visegrad@visegrad.hu 

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

EMLÉKNAP A MÁLENKIJ ROBOTRA ELHURCOLTAK TISZTELETÉRE

A megemlékezésen Visegrád Városa, a Visegrádi Német Önkormányzat és a Visegrádi Sváb Alapítvány rótta le 
kegyeletét és koszorút helyezett el az emlékműnél.

(2022. január 16. - Nagymaros)

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida

Az elhurcoltak emlékműve a templomtéren

Dr Beer Miklós ny.püspök misézik

Dr Rétvári Bence országgyűlési képviselő beszéde
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DER FASCHING  -  A FARSANG

A farsangi időszak január 6-án, vízkeresztkor kezdődik 
és egészen hamvazószerdáig a nagyböjt kezdetéig 

tart. A farsangi szokásoknak a keresztény vonatkozásainál 
sokkal régebbi, évezredes európai szokásokban gyökerező 
elemei is vannak. A szokások legősibb eleme a tél-tavasz 
váltás feletti öröm, a természet megújulása

Fontos eleme a farsangi szokásoknak a viaskodás, a 
küzdelem. XIII – XIV.századi leírásokból tudjuk, hogy 
sokszor szomszédos falvak vívtak egymással tréfás 
küzdelmeket.

 A legtöbb leírás az udvari farsangokról szól, melyekben 
a mindenkori királyok is részt vettek. 1418-ból van 
írásos emlékünk egy egri farsangról. Itt pajzs helyett 
vánkosokkal védő lovagok vívtak  egymással tréfás 
küzdelmet, hosszú rúdra erősített konyhakéssel.

Egy 1480-as dunántúli leírásból arról értesülünk, hogy 
hogyan ragadott el egy „démon” tánc közben egy 
férfi ruhába öltözött asszonyt.

 „Fársáng vagy Hús-hagyó Kedd Napja.  Azt a nevezetet 
Fársáng  a Magyarok vették a Németektől….a kik sokféle 
játékot s bolondságokat indítottak ezen a napon, s ez 
időben vendégeskedvén, nyargalódzván s magokat 
múlatván.  Deákul hívják Bachanália a Bakhusról: 
értetik pedig ez a nap egyenesebben, a melly a Nagy Böjt 
első napját megelőzi, és utolsó Hús-evő nap…mellyen 
még a  Keresztyének között is sok rendetlen tréfás 
vétkes dolgok mentek véghez. Mert némellyek lárvákat 
vettenek, külömböző nemnek ruhájában  öltözzenek 
sok vásotságot, fesletséget vittenek véghez:  némellyek 
sok-féle fi gurás köntösöket vévén magokra, mutatták 
magokat Pokolból jött lelkeknek:  mellyre  nézve hellyesen 
mondották sokan Ördögök Innepének.”

 (Bod Péter, 1757)

 

Kékessy-Herendi Ida
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GYEREKKUCKÓ

A ZENEISKOLÁBAN TÖRTÉNT

Nagyon vártuk már, hogy végre birtokba vegyük az új 
iskolaépület művészeti termét. Október 19-én végre 
megtehettük. A terem megtelt. Kollégáim, Klausz 
Adrienn és Madarasi Szabolcs közös produkciójával 
indult első növendékhangversenyünk. Majd zeneiskolás 
növendékeink- a zongora, a furulya, és a gitár tanszak 
növendékei - léptek színpadra, hogy megmutassák 
tudásukat szüleiknek, rokonaiknak, ismerőseiknek.   

Novemberi növendékhangversenyünket már csak 
online formában tudtuk megtartani. Majd az adventi 
ablaknyitó koncertünkre került sor. Ezúttal az új épület 

ablakai tárultak ki. A teremben muzsikáló növendékek 
karácsonyi zenedarabokkal örvendeztették meg az utcán 
várakozó közönséget. 

Decemberben zajlottak a hangszeres vizsgák, és ekkor került 
ki iskolánk weboldalára adventi hangversenyünk videója 
is. A Danubia Televízió készítette el a koncertfelvételt. 

Köszönet érte!

Mindezekből látható, 
hogy zenetanáraink 
és növendékeink sem 
unatkoztak a tanév első 
három hónapjában.

Nagy öröm számunkra, 
hogy sok év után 
végre a zeneórák 
v i s s z a k ö l t ö z h e t t e k 
az iskolába. Az új 

épület tetőterében kaptak helyet, az eredeti tervekben 
nem szereplő zenetermek.  Köszönet érte városunk 
polgármesterének, Eőry Dénesnek, aki mindent megtett 
azért, hogy a visegrádi zeneiskola növendékei megfelelő 
körülmények között fejlődhessenek, tanulhassanak!

Bosnyák Endréné
intézményegység-vezető

HARMADIK OSZTÁLYOSOK A V4 PARKBAN

Intézményünk tanulói abban a kiváltságos helyzetben 
vannak, hogy nemcsak szép környezetben tanulhatnak, 
hanem gazdag történelmi jelentőségű helyszínekre 
is könnyen ellátogathatnak Visegrád városban. 
Mi pedagógusok, igyekszünk minden lehetőséget 
megragadni, hogy színessé és érdekessé tegyük a tanulók 
számára a tanulást. Fontosnak tartjuk, hogy megértsék a 
múltat és a jelent is. Ezt jól szimbolizálja a nemrégiben 
átadott V4 park is, ahová nemrégiben többek között a 
3.  osztályosok is ellátogattak Siskó Katalin tanító néni 
vezetésével.

Stefanich Klára
intézményvezető
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ISKOLAI SÍELÉS 2021

Az őszi szünet végével sem kellett szomorkodniuk 
iskolánk tanulóinak, ugyanis 6 héten keresztül síelni 
jártak a testnevelés óra keretén belül.

A gyerekek nagy része már az előző tanévben elsajátította 
az alapokat, így idén már csak fi nomítani kellett a 
meglévő tudásukon. Akadtak azonban, akiknek be kellett 
hozniuk a lemaradást. Az elsősök minden alkalommal 
nagy lelkesedéssel érkeztek a sípályára, számukra a 
tanuló pálya meghódítása volt a feladat. A többieknek 
egytől egyig a “nagypálya” lejtője nyújtott kihívást.

Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, így csupán 
egyszer nem tudtunk síelni menni. Mindenki nagy 
örömére az utolsó alkalomra, Holle Anyó jóvoltából, 
már havon tudtunk csúszni és az órák végén egy kis 
hógolyózás is belefért.

A gyerekek és a tanári kar nevében szeretném 
megköszönni támogatóinknak, a mindig pontos 
sofőröknek és a sípálya üzemeltetőjének. Reméljük a 
jövőben lesz lehetőségünk a folytatásra.

Gyurián Zoltán
testnevelő

ÚJ PADOK

Karácsony előtt ismét lázas munka folyt az iskolában. Megérkeztek az új iskolapadok. Modern, állítható magasságú 
padokat kaptunk. Az új évben örömmel vették birtokba a diákok az új iskolabútorokat. Nagyon rövid idő alatt kellett a 
munkát elvégezni. Köszönettel tartozunk az alpolgármester úrnak és munkatársainak, hogy ismét segítségünkre siettek!

Stefanich Klára
intézményvezető
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KIKIÁLTÓ

823. MÁTYÁS KIRÁLY CSERKÉSZCSAPAT BESZÁMOLÓJA

Kedves Visegrádiak! 

Csapatunk régen hallatott magáról az újság hasábjain, így 
az újév első hónapjaiban, szeretnénk röviden beszámolni 
arról, hogy mi történt velünk az elmúlt fél, egy évben. 

Minden szervezet életében fontos, hogy legyen 
utánpótlás tagjai között. Szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen szeptemberben két új, képesített őrsvezetővel 
gazdagodtunk, Bene Pankával és Bordás Annával. 
Mindketten egy-egy új őrs vezetését kezdték meg az 
ősszel. Ezúton is köszönjük munkájukat és sok erőt 
kívánunk az előttük álló feladatokhoz!

A járvány aktuális helyzete 2021 nyarán lehetővé 
tette, hogy táborozzunk, így Bernecebaráti közelében 
töltöttünk el 10 napot. Minden évben igyekszünk 
jobban megismerni a környező településeket, hogy a 
nomád táborozás, és a közös pillanatok mellett a hely 
történelmét és a helyiek történeteit is megismerjük. 

Ennek keretében kerestük fel a település polgármesterét, 
hogy milyen feladatot tudnánk ellátni, amely segítségére 
lenne a falunak, amellyel hozzájárulhatunk Bernecebaráti 
életéhez. Rövid egyeztetést követően meg is kaptuk 
a “feladatunkat”. A temető kerítését tettük rendbe, 
gyomláltunk és festettünk. Néhány program keretében 
pedig a helyi idős lakosok segítségével a falu történelmét 
is megismerhettük. Mivel augusztus végén táboroztunk, 
így az augusztus 20-i ünnepségen is részt vettünk, a 
helyiek nagy örömére. 

A jövőben is fontos célunk, hogy Visegrád életében 
is jelen legyünk, örömmel segítünk vagy szervezünk 
programokat. Decemberben betlehemes játékkal 
készült a Hiúz és Gyöngyvirág őrs néhány tagja, amelyet 
a templomkerti adventi összejövetelen és 24-én a 
Jézuska váráson is előadtak tagjaink. Ünnepségeken és 
megemlékezéseken is örömmel jelentünk meg, illetve 
szerveztük meg a műsort. Szívesen teszünk eleget ezen 
feladatinknak a jövőben is. A Keresztelő Szent János 
Plébánia életében is igyekszünk tevékenyen részt venni, a 
gitáros szentmiséken mi is jelen leszünk, egy-egy őrssel, 
vagy akár az egész csapattal. 

Végezetül köszönjük Visegrád Város Önkormányzatának 
a pályázati lehetőségeket, Mikesy Tamásnak egész éves 

segítségnyújtását, Meggyesi Balázsnak a táborok előtti 
és utáni segítségét, továbbá az összes helyi lakosnak, 
családtagnak stb, akik szívükön viselik a 823. Mátyás 
király Cserkészcsapatot. 

Aki szívesen olvas gyakrabban rólunk, kövessen minket 
Facebook-on és Instagramon! 

Üdvözlettel:
a Mátyás király Cserkészcsapat
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DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Központ: 06 26/312-605, Szolgálat: 06 26/400-172
www.dunakanyari.hu

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

INGYENES 

BABA- GYERMEK és 

rendez.
Február 15-én  (kedden) 

12-14 óráig a Visegrádi M
Ház emeleti termében. Megközelítés 

a jobb oldali bejáraton. 
Mindenkit szeretettel várunk!  
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ILYEN VOLT RÉGEN  - ILYEN MOST

Kedves Visegrádiak!

Meszárek György ötlete alapján azt tervezzük, hogy 
egy gyüjteményt állítunk össze, amelynek lényege, 
hogy régi visegrádi utcarészleteket, tájakat, házakat  
ábrázoló fényképek mellé odaállítjuk a mai állapotáról 
készült fényképfelvételt. Így az internet segítségével 
egy mindenki számára elérhető  érdekes és látványos 
összeállítást szeretnénk készíteni a ma itt élőknek, illetve 
a jövő nemzedékeinek. Szándékunk szerint az összeállítás 
előadások, kiállítások, közterületi megjelenítések, stb. 
anyagául szolgálhat a jövőre nézve.  

Kérjük az Önök segítségét abban, hogy akinek bármilyen 
régi fényképe van, amelyen  visegrádi táj, utca, egyéb 
közterület, nevezetesség, lakóház, intézmény, üzlet, stb. 
szerepel, kérjük jutassa el hozzánk, hogy számítógépre 
vihessük. Családi képek, személyeket ábrázoló képek 
nem felelnek meg a célnak, ezért ilyeneket nem kérünk. 

A leadott fényképeket azok számítógépre vitelét követően, 
azaz néhány napon belül visszajuttatjuk a beadónak.

Milyen módon juttathatják el hozzánk a képeket?

Kérjük, szíveskedjenek azokat  boritékba tenni és a nevet 
ráírva beadni a Polgármesteri hivatal titkárságára. A 
fényképekért szívesen házhoz is megyünk. Kérjük, hívják 
ez ügyben Gerstmayer Beát, (06 20 456 0211), vagy 
Abonyi Gézát (06 20 215 1253).

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

Visegrád város Képviselő testületének
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete

Lék Fotó: Gábor Gyula
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ÖKO-AGORA

ŐSERDŐ VISEGRÁD HATÁRÁBAN

A Visegrád határában, az Erdőanyai-völgyben 
lévő erdőtömb az örökerdő-gazdálkodás egyik 
legjelentősebb hazai előfutárának számító terület. 
A Nemzeti Földügyi Központ és a Pilisi Parkerdő 
szakembereinek legfrissebb felmérése kimutatta, 
hogy az 1954-ben még egykorú, homogén bükkös 
mára a tudatos és természetközeli erdőkezelésnek 
köszönhetően megközelíti az évszázadokon keresztül 
érintetlen őserdők szerkezetét.

Dr. Madas László, a Pilisi Parkerdő alapításának egyik 
kezdeményezője és első igazgatója 1954-ben indította 
el az akkor egyedülállónak számító szakmai programot 
az Erdőanyai-völgyben lévő erdőrészlet természetközeli 
kezelésével. Az immár 67 éve folyó munka eredményeként 
a területen mára az őserdőkhöz hasonló állapot alakult 
ki, ami azt bizonyítja, hogy az erdők természetessége a 
megfelelő erdőművelési rendszerrel kezelve nemcsak 
fenntartható, hanem hosszútávon javítható is. 

A Nemzeti Földügyi Központ Közép-Magyarországi 
Erdőtervezési Osztályának erdőtervezői és a Pilisi 
Parkerdő Zrt. szakemberei tíz évente rendszeres 
egyeztetést végeznek a következő időszak erdőkezelését 
meghatározó tervek elkészítéséhez. Az Erdőanyai-
völgyben az erdőtervezéssel kapcsolatban idén télen 
végzett felmérésből kiderült, hogy a rendszeres, 
következetes erdészeti kezelés hatására a 23 hektáros 
erdőrészlet több szakmai mutatószáma is az őserdő-jelleg 
kialakulását jelzi.

Az érintetlen erdőségek egyik legfontosabb jellemzője 
a különböző korú és fajú fák egyidejű jelenléte. Az 
erdőtervezők felmérése bizonyította, hogy az Erdőanyai-
völgyben a közel 170 éves idős fák mellett és alatt mára 
az 1-60 éves korosztályú egyedek is a teljes területen 
megfelelő számban megtalálhatóak. Ráadásul a 
természetes erdőtársulásra jellemző szinte összes őshonos 
fafaj jelen van az erdőrészletben, vagyis a bükk mellett 
például a kocsánytalan tölgy, a gyertyán, a hegyi juhar 
és különböző erdei gyümölcsök. Ennek köszönhetően 
az erdő képe és szerkezete változatos és sokkal inkább 
hasonlít az őserdőkre, mint a nagyjából azonos méretű 
fákból álló, egykorú erdőkére.

A természetes erdők másik fontos jellemzője, hogy 
bővelkedik lábon álló és a földön fekvő elhalt, korhadó 
faanyagban. A holtfának a teljes értékű, egészséges, 
önszabályozásra képes erdei ökoszisztémában van 
nélkülözhetetlen szerepe és a biológiai sokféleség 
megőrzésének legjobb eszköze. A most elvégzett mérések 
alapján látszik, hogy a vizsgált erdőrészletben a holtfa 
jelenléte és eloszlása ugyancsak az őserdőkre jellemző 
módon alakul: az álló és fekvő, tíz centiméternél nagyobb 
átmérőjű holtfa összmennyisége hektáronként átlagosan 
44 köbméter, de van olyan területrész, ahol eléri a 188 
köbmétert is. Ez a Kárpátok őserdő-leírásaival egyező 
mennyiségű korhadó faanyag biztosítja a természetes 
tápanyagkörforgást, hozzájárul a vízmegtartáshoz, és 
élőhelyet biztosít a lebontó szervezetek, köztük számos 
védett faj számára.

Nyári lombban a "Madas erdő" Fotó: Pilisi Parkerdő

Fotó: Pilisi ParkerdőTéli erdőkép a "Madas erdőből"
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Mindez azt mutatja, hogy a megfelelő erdészeti kezelés 
képes fenntartani, sőt javítani az erdők természetességét. 
A fenntartható erdőgazdálkodás során mind a 
természetvédelmi, mind a gazdálkodási célok a lehető 
legnagyobb mértékben összehangolhatók, és biztosítható az 
erdők teljeskörű ökoszisztéma-szolgáltatása – mondta Dr. 
Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási 
és természetvédelmi vezérigazgató-helyettese.

Az erdőtervezők és az erdőgazdálkodó közös mérnöki 
munkájának és tapasztalatcseréjének eredményeit a 
Pilisi Parkerdő mindennapi gazdálkodási gyakorlatában 
is felhasználja, hiszen a kezelésében lévő területeken 

folyamatosan növeli az Erdőanyai kísérleti terület 
tapasztalatai alapján kezelt erdők arányát, amely mára 
meghaladja a 10 000 hektárt, a kezelt terület 17%-át.

A szakmai szempontból jelentős eredményeket kimutató 
felmérést a szakemberek a kísérleti területet létrehozó, 
2009. december 25-én elhunyt Európa- és Bedő Albert-
díjas erdőmérnök, a Pilisi Parkerdő Zrt. jogelődjének volt 
igazgatója, Dr. Madas László emlékköve előtt tisztelegve 
zárták.

 Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

A felmérést végző szakemberek Madas László emlékkövénél Fotó: Pilisi Parkerdő
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GÁBOR GYULA - ADVENTI SZÍNEK
Nagyon sok fényképet, több címlapfotót köszönhetünk Gábor Gyulának, melyek hónapról-hónapra színesítik a 

Visegrádi Hírek oldalait. Most egy különleges fotósorozatát szeretném bemutatni, melyet az adventi időszakban készített 
a visegrádi erdőkben.

Schandl Lóránt
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Tavasz hírnöke

Alvó szeg
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A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

FEBRUÁRI  PROGRAMOK  
 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

 

Esték a lelki egészségért 
című 

előadás-sorozatának következő alkalmára, 
 

2022. február 16-án szerdán 18 órakor 
lesz a könyvtárban 

 

 Az előadásokat, és a hozzá kapcsolódó beszélgetéseket 
Kovály Erzsébet 

református lelkész, mentálhigiénés szakember tartja. 
 

E havi téma: 
A család: harcmező vagy békesziget? 

 

 Az előadások összefüggnek egymással, de önálló egységet 
képeznek, így természetesen külön-külön is látogathatók. 

 

A belépés ingyenes! 
 

 
 

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
 

2022. február 26-án szombaton 
15 és 19 óra között a művelődési házba 

a szokásos 
 

Családi Játszódélutánunkra 
 

Kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhatnak! 

 

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

 

A program ingyenes! 
 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit  

a szokásos péntek esti előadás-sorozatára, 
mely ez alkalommal 

 

2022. március 4-én pénteken 18 órakor 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
Uszodák a Dunán - Az úszás története 

címmel 
 

Horváth István 
igazgató 

Duna Múzeum, Esztergom 
tart vetített képes előadást 

 

A program ingyenes! 
 

 
 

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!! 
 

Szeptembertől újra 
minden pénteken 17 órától 

szeretettel várunk mindenkit 
a művelődési házban. 

 

GYERE EL, PRÓBÁLD KI 
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI. 

 

Érd.: 06-20/5454-788 
Králik Liza 

 
 

 

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

Tisztelettel, 
id. Scheili Béla, Budapest

Néhány örömteli (esküvő, születés) és gyászos februári esemény őseim, családunk életében. I. Scheili "családágamon":

1. 1875.II.2., Visegrád: Scheili Sebestyén (kőmves,kőbányász) nagyapám születésnapja.

2. 1875.II.8.., Visegrád: Apai nagyim, Nádler Mária (1875.XI.17 - 1960.XII.8.) szüleinek: Nádler Jakab (1853 - 1917.) és 
Schmidt Mária (1851 -1917.) esküvője. II. Niedermüller "családágamon": 1., 1859. II . 25., Visegrád: Anyai nagyapám, 
Niedermüller Antal (kereskedő) születésnapja. 2., 1935.II.2., Visegrád: Niedermüller nagyapám halálának napja.

3. 1944.II.25., Visegrád: Anyai nagymamám, Schüsterl Katalin (Visegrád, 1864.XII.2-) elhunyt, tüdőgyulladás 
következtében.

4. 1990.II.25., Budapest: Édesanyám, Scheili Róbertné, sz. Niedermüller Erzsébet (Visegrád, 1906.XI.19 -) elhunyt 
szivelgyengülésben. 
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VISEGRÁDI ÍZEK

SVÁB ALMATORTA
HOZZÁVALÓK:

50 dkg alma

20 dkg liszt

fél csomag sütőpor

12 dkg porcukor

3 tojás

reszelt citromhéj

2 evőkanál citromlé

10 dkg vaj

1 csipet só

A TETEJÉRE:

3 evőkanál házi baracklekvár, fahéj, víz

A tojásokat a cukorral és a citromlével, citromhéjjal habosra keverjük.  
Hozzáadjuk a puha vajat is. Apránként beletesszük a sütőporral, 
csipet sóval összekevert lisztet. Sütőpapírral bélelt tortaformába 
öntjük a tésztát.

A vékony szeletekre vágott almát szépen elrendezzük a tetején. A lekvárt kevés vízzel, fahéjjal felmelegítjük, ecsettel 
rákenjük az almára. 170 fokon 30-35 percet sütjük.

Tálaláskor fahéjas porcukorral szórjuk meg.

Napi jég Fotó: Gábor Gyula

Fotó: Kangas KInga

Lejegyezte: Kangas KInga 
(forrás: Sváb ételreceptek csoport, Facebook)
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

  

   
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          Cserépkályha építése,
                          átrakása, 

                         
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
Február 3. csütörtök, 18:00  
ANNETTE 
feliratos, francia-amerikai-mexikói zenés dráma, 139’, 2021  
Rendező: Leos Carax 
Főszereplők: Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Helberg 
 

A showbusiness kulisszái mögé bepillantó film két főszereplője 
egy stand-up komikus és operaénekes felesége. Amikor gyereket 
vállalnak, alapvetően változik meg kapcsolatuk dinamikája: 
magánéletükben és munkájukban egyaránt váratlan kihívásokkal 
kell szembenézniük. Carax ezúttal is egy varázslatos, de gyakran 
sötét világot teremt, ahol a szenvedélyt és az emberi gyarlóságot 
egyaránt extrém módon ábrázolja..  
 

Február 4. péntek, 17:00 
AZ ÖRÖKBEADÁS  
feliratos, angol-olasz-román filmdráma, 96’, 2020  
Rendező: Uberto Pasolini 
Főszereplők: James Norton, James Lamont, Eileen O’Higgins 
 

A korábban Oscar-jelölt Uberto Pasolini megható új filmjében a 
szeretet erejéről mesél. A harmincas évei közepén járó 
egyedülálló apa, John a lehető legtöbbet szeretné a kisfiának 
nyújtani. Amikor a férfi megtudja, hogy egy betegség miatt 
csupán néhány hónapja van hátra, kétségbeesett keresésnek 
indul, hogy új szülőket találjon, és biztosítsa a gyermeke jövőjét 
az ő halála utáni időkre is. A szívbemarkoló és felemelő 
alkotásban egy írországi, egyszerű munkás mutat példát 
sokaknak felelősségtudatból, önzetlenségből és a szeretet 
erejéből. A valós események nyomán készült film a Velencei 
Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált, majd 
számos díjat nyert a világ különböző fesztiváljain.  
 

Február 4. péntek, 19:15 
RÉMÁLMOK SIKÁTORA  
amerikai misztikus thriller, filmdráma, 150’, 2021  
Rendező: Guillermo del Toro 
Főszereplők: Cate Blanchet, Toni Collette, Bradley Cooper, 
Willem Dafoe, Rooney Mara 
 

Az utazócirkusznál dolgozó Stanton Carlisle becsvágyó férfi, aki 
néhány jól megválasztott szóval tehetségesen manipulálja az 
embereket. Találkozik egy pszichiáternővel, akiről rövidesen 
kiderül, hogy talán még nála is veszedelmesebb.  
 

Február 5. szombat, 15:00 
SZÖRNYEN BOLDOG CSALÁD 2.   
szinkronizált, német-angol animációs családi film, 103’, 2021  
Rendező: Holger Tappe 
 

Wishbone-ék életét ezúttal egy új főgonosz keseríti meg: a Mila 
Starr nevű szörnyvadász és esküvője napján elrabolja Baba 
Yagát. Mivel segíteni akarnak barátjukon, Wishbone-ék 
kénytelenek ismét szörnnyé változni. A csapat hamarosan útra is 
kel, és kalandozásaik során nem csak új szörnyhaverokra tesznek 
szert a jeti és a Loch Ness-i szörny személyében, de megtanulják 
azt az értékes leckét is, hogy attól, hogy nem vagy tökéletes, még 
rátalálhatsz a boldogságra.  
 

Február 5. szombat, 17:00 
AZ ÖRÖKBEADÁS  
feliratos, angol-olasz-román filmdráma, 96’, 2020  
 

Február 5. szombat, 19:15 
RÉMÁLMOK SIKÁTORA  
amerikai misztikus thriller, filmdráma, 150’, 2021  

Február 10. csütörtök, 18:00 
SZEXFANTÁZIÁK  
szinkronizált, francia vígjáték, 102’, 2021  
Rendező: Stéphane Foenkinos, David Foenkinos 
Főszereplők: Monica Bellucci, Carole Bouquet, Suzanne 
Clément, Denis Podalydès 
 

A filmben hat pár története elevenedik meg. Bepillantunk 
szexuális fantáziáikba, hétköznapinak nem feltétlenül nevezhető 
vágyaikba. Előtérbe kerülnek szokatlan tárgyak, és szokatlan 
helyzetek iránti vonzalmaik: van, akit a szerepjáték izgat fel, 
másokat, ha valakit sírni látnak, és még az is megeshet, hogy 
izgatólag hat egy temetés gondolata. Bármi is legyen vágyuk 
tárgya, minden pár ugyanazt keresi: a kielégítő szexuális életet és 
a párkapcsolatok boldogságát.  
 

Február 11. péntek, 17:00 
AZ UNOKA 
magyar játékfilm, 115’, 2022  
Rendező: Deák Kristóf 
Főszereplők: Blahó Gergely, Jordán Tamás, Tordai Teri 
 

Egy nyomozós thrillerbe oltott felnövés-történet, a fekete 
komédia elemeivel árnyalva. A napjainkban játszódó 
bosszútörténet főhőse egy szelíd, illedelmes irodista fiú, Rudi. 
Miután imádott nagyapja egy lelketlen csalás áldozata lesz, 
elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot. Ehhez 
rafinériára és önbizalomra van szüksége – meg szövetségesekre.  
 

Február 11. péntek, 19:15 
SZEXFANTÁZIÁK  
szinkronizált, francia vígjáték, 102’, 2021  
 

Február 12. szombat, 15:00 
ÉNEKELJ! 2.   
szinkronizált, amerikai családi animációs vígjáték, 112’, 2021  
Rendező: Garth Jennings, Christophe Lourdelet 
 

A nagy sikerű animációs film folytatódik nagy álmokkal és 
káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és 
állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra 
készülnek, a világ szórakoztatóiparának fővárosában. Csak egy 
bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb 
rocksztárját, hogy csatlakozzon hozzájuk. Miközben Günter segít 
Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, 
és miközben egyre nagyobb a nyomás Mr. Crystal részéről – aki 
a Crystal Entertainment iroda főnöke -, Buster nekivág, hogy 
felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra.  
 

Február 12. szombat, 17:00 
AZ UNOKA 
magyar játékfilm, 115’, 2022  
 

Február 12. szombat, 19:15 
GYŰLÖLÖK ÉS SZERETEK  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték , 102’, 2021  
Rendező: Peter Hutchings 
Főszereplők: Lucy Hale, Corbin Bernsen, Damon Daunno   
 

Lucy egy kiadó társigazgatójának asszisztenseként dolgozik, és 
próbál felfelé törni a ranglétrán. Ebben jócskán megnehezíti a 
dolgát Joshua, akivel ki nem állhatják egymást, amit nem is 
rejtenek véka alá: passzív-agresszív játékaikkal az őrületbe 
kergetik nem csak egymást, de munkatársaikat is. Kettejük 
viszonya azonban akkor kezd el igazán komplikálódni, mikor a 
gyűlölet mellett a vonzalom is begyűrűzik a kapcsolatukba. 



Február 16. szerda, 18:00  
EGY MINDENKIÉRT  
magyar dokumentumfilm, 80’, 2021  
Rendező: Muhi András Pires 
 

A kreatív dokumentumfilm, amely játékfilmes sűrűséggel meséli 
el egy nagyszabású karrier kulcsfontosságú periódusát, 
akcióközelből rajzolja meg a történelem egyik legnagyobb 
vívójának, Szilágyi Áronnak az arcképét. A film bemutatja az 
ötkarikás sikersztori mögött álló komplex személyiséget, a néző 
megérezheti, miért lesz valaki egy a sokmillió közül, mik azok a 
tényezők, amik a világ tetejére repítik.  
 

Február 17. csütörtök, 18:00  
PÁRHUZAMOS ANYÁK  
feliratos, spanyol filmdráma, 123’, 2021  
Rendező: Pedro Almodóvar 
Főszereplők: Penélope Cruz, Sánchez-Gijón 
 

Két egyedülálló nő ugyanazon a napon ad életet gyermekének. 
Közös kórterembe kerülnek. Kiderül, hogy egyikük terhessége 
sem volt tervezett. A középkorú Janis repes az örömtől, míg a 
kamaszkorú Ana traumaként éli meg, hogy anya lett. A kórház 
folyosóján Janis vigasztalni próbálja Anát. Pár mondat elegendő 
ahhoz, hogy szoros kötelék alakuljon ki a két nő között.  
 

Február 18. péntek, 17:00 
PÁRHUZAMOS ANYÁK  
feliratos, spanyol filmdráma, 123’, 2021  
 

Február 18. péntek, 19:15 
HALÁL A NÍLUSON  
szinkronizált, amerikai krimi-dráma, 127’, 2022  
Rendező: Kenneth Branagh 
Főszereplők: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer 
  

A belga detektív, Hercule Poirot egyiptomi vakációja egy 
folyami gőzösön ijesztő fordulatot vesz, amikor a hajón utazó 
álompár idilli nászútját gyilkosság zavarja meg. A 
végeláthatatlan sivatagban, a gízai piramisok lábánál 
kibontakozó rejtélyben a féktelen szenvedély és az őrjítő 
féltékenység éppúgy főszerepet játszik, mint a változatos hátterű 
és kifogástalanul öltözött utazók, akik sötét fordulatok elé 
néznek, mielőtt szembesülnek a végső, döbbenetes megoldással.  
 

Február 19. szombat, 15:00 
MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA  
szinkronizált, német-osztrák családi kalandfilm, 93’, 2021  
Rendező: Gregor Schnitzler 
Főszereplők: Leonard Conrads, Emilia Maier, Loris Sichrovsky 
 

Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis hozzád kötődő 
állatod? Aki téged megért, beszélgetni tudsz vele, mindenhova 
elkísér? A mágikus állatok kívülről plüssállatnak látszanak, és 
azt, hogy beszélni tudnak, csak a gazdájuk észleli. Idának 
különösen jól jön egy ilyen társ, mikor új iskolába kerül, ahol 
senki sem akar vele barátkozni. Ő és Benni - akiről osztálytársai 
tudomást sem akarnak venni - az elsők az osztályban, akik 
mágikus állatokat kapnak.  
 

Február 19. szombat, 17:00 
KOPASZKUTYA  
magyar zenés film, 100’, 1981  
Rendező: Szomjas György 
Főszereplők: Földes László, Deák Bill Gyula, Schuster Lóránt 
 

A banda turnéja akadozik. Változtatni kell. A főnök felismeri az 
idők szavát: külvárosivá kell lenni, le kell menni kutyába. 
Legyenek Kőbánya Blues Band. A fiúk ráállnak. Szereznek egy 
kutyát, felfedezik Billt, aki mindenkinek tetszik, durvább 
szövegeket írnak, és már az első koncert sikeres. Az igazi nagy 
áttörést a gellérthegyi szabadtéri buli hozza, a gyerekek 
őrjöngnek… 
 

Február 19. szombat, 19:15 
HALÁL A NÍLUSON  
szinkronizált, amerikai krimi-dráma, 127’, 2022  
 

Február 23. szerda, 18:00  
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI –   
SALVADOR DALÍ IFJÚKORA  
feliratos, spanyol dokumentumfilm, 65’, 2021 
Rendező: David Pujol 
 

A dokumentumfilm a művész születésétől az 1929-ig tartó 
korszakkal foglalkozik, sok, eddig még sohasem látott archív 
dokumentum bemutatásával, melyek új fényt vetnek Dalí 
gyermek- és fiatalkorának kulcsfontosságú aspektusaira. 1929 
sorsfordító esztendő, ekkor került kapcsolatba a szürrealista 
mozgalommal. Figueres, Barcelona, Madrid és Párizs Dalí ifjúi 
éveinek helyszínei. 
 

Február 24. csütörtök, 18:00  
MOONFALL 
szinkronizált, amerikai-kan. fantasztikus akciófilm, 120’, 2022  
Rendező: Roland Emmerich 
Főszereplők: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley 
 

Az emberiséget egy mindent elsöprő katasztrófa fenyegeti, 
amikor egy titokzatos erő eltéríti a Holdat a pályájáról, és 
közvetlenül a Föld felé löki. A becsapódás elkerülhetetlennek 
tűnik. A káosz, és totális pánik közepette a NASA vezetője, és 
egykori űrhajósa, Jo Fowler egy meghökkentő teóriával áll elő, 
ami a megmenekülést jelentheti mindenki számára. Fowler 
összeáll az elszánt űrhajóssal, Brian Harperrel, és az 
összeesküvés-elméletek szakértőjével, K. C. Housmannal, hogy 
egy lehetetlennek tűnő küldetésen mentsék meg a világot. Ám 
arra egyikük sincs felkészülve, ami a Holdon vár rájuk.  
 

Február 25. péntek, 17:00 
KOPASZKUTYA  
magyar zenés film, 100’, 1981  
 

Február 25. péntek, 19:15 
VEGYÉL EL!  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték, 112’, 2022  
Rendező: Kat Coiro 
Főszereplők: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma 
 

A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti 
dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat 
Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie 
Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy 
összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A 
szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami 
igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a 
követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a 
házasságról, és a közösségi médiáról.  
 

Február 26. szombat, 15:00 
MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA  
szinkronizált, német-osztrák családi kalandfilm, 93’,  
 

Február 26. szombat, 17:00 
VEGYÉL EL!  
szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték, 112’, 2022  
 

Február 26. szombat, 19:15 
MOONFALL 
szinkronizált, amerikai-kan. fantasztikus akciófilm, 120’, 2022  
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