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Radnóti Miklós: Június

Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.
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VISEGRÁDON VOLT A „NAGY RAJT” 
ELSŐ SZAKASZÁNAK BEFUTÓJA

Fotók: Papp Lajos és Nemzeti Sportügynökség

2022. május 6-án városunk adott otthont a Giro d’Italia 
– „Nagy Rajt” első szakasz befutójának. A budapesti 
Hősök teréről induló versenyzőket az útvonal mentén 
szurkolók hada várta és éltette, kiemelt fi gyelemmel 
követve a három magyar, Valter Attila, Fetter Erik és Peák 
Barnabás szereplését. A nyitószakaszt végül a holland 
Mathieu van der Poel nyerte, aki a szakaszgyőztesnek 
járó, tradicionális formájú, hollóházi porcelánból készült 
serlegvázát és Visegrád város különdíját vehette át dr. 

Vitályos Eszter országgyűlési képviselőtől és Eőry Dénes 
polgármestertől. A másik különdíjat Révész Máriusz 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kapta, 
akinek meghatározó szerepe volt abban, hogy a világ 
egyik legnagyobb és legnézettebb sporteseménye idén 
hazánkból indulhatott. Ezúton is köszönjük mindenkinek 
a verseny lebonyolításában és biztosításában való 
részvételt, külön köszönjük a visegrádiak türelmét, 
lelkesedését, szurkolását!
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EŐRY DÉNES 
POLGÁRMESTER 
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
Visegrád 
Fő u. 81 
2025 
 
 
Tárgy: Köszönetnyilvánítás – Giro d’ Italia országúti kerékpáros körverseny 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek és kollégáinak, hogy áldozatos munkájukkal hozzájárultak a 105. 
Giro d’ Italia országúti kerékpáros körverseny három magyarországi szakaszának sikeres megvalósításához. 
A települések nagy mértékű elköteleződése és bevonódása hozzájárult ahhoz, hogy a sportesemény, a 
nemzetközi visszajelzéseink szerint is, kiemelkedően magas színvonalon valósult meg.  
 
Becsléseink szerint legalább negyedmillió ember biztatta a 176 tagú mezőnyt, szenzációs hangulatot 
teremtve ezzel a versenyútvonalak mentén, a televíziók képernyőjén keresztül pedig közel 800 millió néző 
láthatta Magyarország legszebb tájait. Mauro Vegni, a Giro d’Italia versenyigazgatója, az olasz szervezők és 
a hazai kerékpáros szervezetek visszajelzése szerint is minden tekintetben igazi siker volt a Grande Partenza, 
amellyel bizonyítottuk, hogy helyünk van a nemzetközi kerékpáros közösségben.  
 
Felelősségteljes munkájához további sok sikert kívánunk! 
 
Budapest, 2022. május 12. 
 
 
   
Tisztelettel:  
 
            
 
 
Révész Máriusz  
Aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos 

 
 
Mihók Attila 
vezérigazgató, 
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. 
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Képviselő-testületi ülés – 2022. április 21.

1. A Külgazdasági és Külügyminisztérium V4 
országokból érkező ifj úsági csoportok Visegrádon 
megvalósuló programjainak támogatásáról hozott 
döntést. Önkormányzatunknak, mint kedvezményezett, 
300 diák beutaztatására van lehetősége, 100 cseh, 100 
lengyel és 100 szlovák fi atal szerezhet felejthetetlen 
élményeket (Fellegvár és Királyi palota látogatás, kézműves 
foglalkozások, lovagi torna, dunakanyari hajókirándulás 
stb.) városunkban.

2. Polgármester Úr támogatási kérelemmel fordult az 
Emberi Erőforrások Minisztériumához a Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok idején használatban lévő 
nyitott lelátó lefedésének vonatkozásában. A Képviselő-
testület április 21-ei ülésén napirenden szerepelt a téma. 
A minisztérium elvi támogatását már jelezte, bízunk a 
pozitív elbírálásban. 

3. Lezárult az Egészségház felújítása kapcsán kiírt 
közbeszerzési eljárás. A kivitelezésre a legjobb ajánlatot a 
Hód Ipari Kereskedelmi Kft . nyújtotta be, a munkálatok 
május elején megkezdődtek.

Képviselő-testületi ülés – 2022. április 28.

1. Első napirendi pontban a Szentendrei 
Rendőrkapitányság elmúlt évben végzett tevékenységéről 
tartott beszámolót Krauth Ferenc alezredes, 
kapitányságvezető. Alapvető cél volt a közrend és 
közbiztonság javítása, mindezeken keresztül a lakosság 
biztonságérzetének erősítése, a jogsértések visszaszorítása 
és a koronavírus járványból fakadó széleskörű és komplex 
feladatrendszer hatékony végrehajtása. Kiegyensúlyozott 
közbiztonság volt jellemző az egész év során. A 
beszámolót a Képviselő-testület elfogadta. 

2. Dr. Balogh Mónika ugyancsak elkészítette beszámolóját 
a háziorvosi szolgálat 2021. évi működéséről. A praxisba 
1619 beteg volt bejelentkezve, ebből 14 év alatti 212 
gyermek, 15-34 év közötti 343 beteg, 35-60 év közötti 613 
beteg, 60 év feletti 451 beteg. Az előző évhez mérten az 
év végi bejelentkezettek száma nőtt, leginkább az idősebb 
középkorúak aránya emelkedett. A betegforgalom éves 
szinten 8480 orvos-beteg találkozást eredményezett, 
amelynek egy része az itt tartózkodó üdülővendégek 
ellátásából fakadt. Ez 2021-ben 261 beteget jelentett. 

A 2021-es év hasonlóan az azt megelőzőhöz, feszített 
munkatempó és megnövekedett feladatmennyiség elé 
állította a praxis dolgozóit a COVID-19 pandémia 
kapcsán. A háziorvosi beszámolót a Képviselő-testület 
elfogadta.

3. Papaneczné Papp Éva a Fellegvár Óvoda vezetője az 
Önkormányzat hozzájárulását kérte a kisoroszi Fekete 
István Mesesziget Óvodával kötendő együttműködési 
megállapodás aláírásához. A megállapodás célja, hogy a 
visegrádi óvoda a Mesesziget óvoda idei nyári leállásának 
idejére vállalja, hogy biztosítja a kisoroszi gyermekek 
részére az óvodai nevelést és ellátást, amennyiben igényt 
tartanak erre a szülők. Önkormányzatunk felé anyagi 
vonzata nincs a megállapodásnak, a Képviselő-testület 
hozzájárulását adta annak aláírásához. 

4. Visegrád Város Önkormányzata 2018. április 27-én 
kötött 3 év határozott időre értékesítési szerződést a 
K7-es kútból származó termálvízre a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórházzal. Ez a szerződés 
az elmúlt évben lejárt, akkor a 89/2021. (IV. 29.) számú 
polgármesteri határozattal 1 év határozott időre meg lett 
hosszabbítva azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény által 
a visegrádi lakosok részére meghirdetett „Legyen fontos 
az egészségünk” elnevezésű szűrőprogram folytatódjon. A 
Képviselő-testület az április 28-ai ülésén úgy határozott, 
hogy a megállapodást változatlan feltételekkel további 1 
évvel meghosszabbítja.

5. Szabados Ákos levélben jelezte Önkormányzatunknak, 
hogy 2022-ben is folytatni szeretné a Visegrádi Termelői 
Piacon végzett munkáját. A feladatra vonatkozó 
költségeket mindössze az infl áció mértékével emelné 
meg, amennyiben a testület ezzel egyetért. A képviselők 
részéről nem volt akadálya a határozati javaslat 
elfogadásának.

6. A RURITAGE pályázathoz kapcsolódóan négy 
workshop megtartását irányozta elő a konzorcium vezető 
az alábbi témakörökben:

• helyi termék (local food)

• fenntartható közlekedés

• sport- és szabadidő

• Palotajátékok, fesztiválok és kulturális programok a 
Dunakanyarban

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT 
HATÁROZATOKRÓL

VÁROSHÁZI MOZAIK
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A workshopok szervezését és teljes körű lebonyolítását 
a visegrádi TDM iroda vállalta, a megvalósítás 
önkormányzati forrást nem igényel.

7. Elkészült az Önkormányzat idei évre vonatkozó 
közbeszerzési terve, melyet a Képviselő-testület elfogadott. 
(Megtalálható Visegrád város honlapján: https://
www.visegrad.hu/onkormanyzat/dokumentumok/
kozbeszerzesi-dokumentumok).

Képviselő-testületi ülés – 2022. május 10.

1. Üzemeltetési szakaszába lépett a fi zetős parkolási 
rendszer bevezetése városunkban. A Képviselő-testület 
elfogadta a parkolási rendeletet, a parkolóautomatákat 
bérleti konstrukcióban fogjuk működtetni. Egy fő, 
teljes állású parkolóőr felvételére került sor, 6 havi 
munkaidőkerettel. A visegrádi lakcímkártyával 
rendelkezők részére a parkolás továbbra is ingyenes lesz, 
ők díjmentes matricát kapnak gépjárműveikre. Ezek 
átvételének módjáról, valamint a parkolási rendeletről 
ugyancsak itt, a Városházi Mozaik hasábjain tájékoztatjuk 
önöket.

2. A kivitelezésre érkeztek be árajánlatok az ebr542079 
azonosítószámú vis maior pályázat (Visegrád, Pázmány 
Péter utca és Mátyás király utca határán lévő támfalkárok 
/út, pince/ helyreállítása) vonatkozásában. Ezek közül a 
legjobb ajánlatot a Geoszolg Kft . nyújtotta be.

3. Ahogyan arról korábban már tájékoztattunk, a 
„Visegrád 700” fejlesztési program részeként, kormányzati 
forrásból újulhat meg a Magyar László Tornacsarnok 
környezete. A feladattal megbízott MeViTo Mérnökiroda 
Kft . elkészítette a kiviteli terveket. A május 10-ei ülésen 
a Képviselő-testületnek a közbeszerzési eljárás kiírásáról 
kellett döntenie.

(A képviselő-testületi üléseken született határozatok és 
mellékleteik megtalálhatóak Visegrád Város hivatalos 
honlapján: https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/
donteshozatal/hatarozatok)

TÁJÉKOZTATÁS FIZETŐS PARKOLÁSI RENDSZER BEVEZETÉSÉRŐL

A Képviselő-testület 2022. május 10-én tartott ülésén 
fogadta el a Visegrád Város parkolási rendjéről szóló, 
10/2022. (V. 10.) számú önkormányzati rendeletet. 
Ennek legfontosabb eleme, hogy díjköteles várakozási 
területek kerültek kialakításra, távfelügyeleti rendszerbe 
bekapcsolt parkolójegy-kiadó automaták kihelyezésével 
és beüzemelésével.

Díjköteles várakozási területek:

• Fő utca a római katolikus templomtól a hajóállomásig

• Centrum parkoló (CBA mögött)

• Nagyparkoló (Palotaház mellett)

A díjfi zetési kötelezettség 9:00 és 19:00 óra között van 
érvényben, munkanapokon és munkaszüneti napokon 
egyaránt. A várakozási díjat a várakozás megkezdésekor 
a várakozási területen elhelyezett parkolójegy-kiadó 
automatánál vagy mobilparkolással kell megfi zetni. 

A minimálisan megfi zetendő várakozási idő 10 perc. 
A megváltott parkolójegy a rajta feltüntetett időtartamban 
érvényes. A bizonylatot a gépjárműben az első szélvédő 
mögött, jól látható helyen, olyan módon kell lehelyezni, 
hogy abból a várakozási jogosultság az üzemeltető 
részére egyértelműen megállapítható legyen. A díjköteles 
várakozási terület rendszeres igénybevételéhez éves és 
időszakos bérlet váltható (személygépkocsira és legfeljebb 
3,5 tonna össztömegű tehergépkocsira). 

Ingyenes lakossági bérlet (parkolási matrica) 
kiváltására jogosult az a visegrádi lakos, akinek személyi 
igazolványában vagy érvényes lakcímkártyáján 
feltüntetett lakóhelye Visegrád. Lakosonként 2 db 
bérlet (parkolási matrica) igényelhető. Arra kérjük 
Önöket, hogy mindenképpen regisztráljanak, 
mert a polgármesteri hivatal nem rendelkezik a 
gépjárművekre vonatkozó adatbázissal (2021-től a 
gépjárműadót nem az önkormányzat szedi be). A 
regisztrációt követően az adott gépjármű bekerül a 
parkolási rendszer adatbázisába, így a parkolóőr meg 
tudja állapítani a várakozási jogosultságot.
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Ingyenes munkavállalói bérlet kiváltására jogosult:

• a munkáltató által kiállított igazolás ellenében egy 
személygépkocsira, a várakozási területeken belül 
található állandó munkahelyen dolgozó

• a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, a Fellegvár 
Óvoda, a Mátyás Király Művelődési Ház, a Város 
Konyha munkavállalója

• gyógyszertári dolgozó

• háziorvos, asszisztens, fogorvos, védőnő

• CBA dolgozói

• visegrádi rendvédelmi szerv dolgozói

• Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai

Oktatási bérlet vásárlására jogosult az a szülő, akinek 
a gyermeke a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolába 
vagy a Fellegvár Óvodába jár.

A gépjármű regisztrálásához az alábbiakra van szükség:

• a gépjármű tulajdonosának személyi okmányai 
(nem természetes személy tulajdonos esetén 
cégkivonat vagy bírósági nyilvántartásba vételről 
szóló határozat)

• a gépjármű forgalmi engedélye

• munkavállalói bérlet esetén munkáltatói igazolás

• oktatási bérlet esetén az oktatási intézmény 
látogatásáról szóló igazolás

• lakossági bérlet esetén érvényes személyi igazolvány, 
lakcímkártya

• jogosítvány

A bérleteket (parkolási matrica) a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni, 2022. június 
8-ától, ügyfélfogadási időben. A bérlet igazolja a 
parkolóhely igénybevételének jogszerűségét.

A Visegrád Város parkolási rendjéről szóló 10/2022. 
(V. 10.) számú önkormányzati rendelet megtalálható 
honlapunkon (az alábbi hivatkozás lenyíló menüjének 
első pontja): 

https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/donteshozatal/
rendeletek 

(ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is köszönjük a Városgazdálkodási Csoport munkatársainak a házhoz menő, tavaszi lomtalanítás lebonyolítását!

Májusi naplemente Fotó: Regélő
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

MEGALAKULT AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉS ÉS 
AZ ÚJ MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK BIZOTTSÁGA

Tisztelt Közgyűlési tagok!

Tisztelt RegBüro Vezetők!

Tisztelt Megyei, regionális szövetségi Elnökök!

Tisztelt Német Nemzetiségi Önkormányzati Elnökök!

Tisztelt Átvett Nemzetiségi Intézmények vezetői!

Liebe Landsleute!

Gondolom Mindenkihez eljutott tegnap a hír, hogy 
megalakult az új Országgyűlés. Az alakulóülés 
keretében én is letettem az esküt német nemzetiségi 
nyelven (az eskü hiteles magyar és német szövegét 
mellékelten csatolom).

Örömmel tájékoztatok Mindenkit, hogy az 
alakulóülésen - a nemzetiségi szószólók véleménye 
alapján - a Házelnök engem javasolt a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága (NEB) elnöki tisztségére, 
melyet az Országgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
Így nem csak a NEB elnöke lettem, hanem egyúttal 
a Házbizottság tagja is, valamint úgyszintén teljes 
egyetértéssel a Költségvetési bizottság tagja is leszek.

Ezzel a lehető legjobb feltételek mellett kezdhetem el 
és végezhetem majd a munkámat a következő 4 éves 
ciklusban elsősorban a magyarországi németségért, 
de egyúttal valamennyi magyarországi őshonos 
nemzetiségért!

Nem szeretnék indokolatlanul nagy elvárásokat 
támasztani a parlamenti képviselettel szemben, túl 
nehéz keresztet magamra venni, de rendkívül optimista 
vagyok és mindent meg fogok tenni azért, hogy - a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával, az 
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével 
együtt - a NEB-bel a legjobb eredményeket tudjuk elérni.

Hálásan köszönöm Mindenkinek, aki a német lista 
megszavazásában, a német névjegyzékben történő 
regisztráció megszervezésében, lebonyolításában, 
majd a választáson a német listára leadott szavazatával 
mindezt lehetővé tette!

Úgyszintén szíves tájékoztatásul küldöm az elmúlt 
héten az Index.hu-n megjelent "Eddig egyetlen választást 

sem befolyásolt a nemzetiségi regisztráció" című cikket és 
annak a Sonntagsblatt.hu-n megjelent német fordítását:

https://index.hu/belfold/2022/04/26/ritter-imre-
nemet-nemzetisegi-kepviselo/

http://sonntagsblatt.hu/2022/04/30/bisher-hat-die-
registrierung-noch-keine-einzige-wahl-beeinfl usst/

valamint a telex.hu-n megjelent magyar nyelvű cikket:

https://telex.hu/valasztas-2022/2022/04/19/ritter-imre-
ketharmad-fi desz-nemzetisegi-lista

Tausend Dank! Ungarndeutsch. Steh' dazu!

Mit freundlichen Grüssen

 
Ritter Imre

Német nemzetiségi képviselő
NEB elnök

Kékessy-Herendi Ida
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VISEGRÁDI NÉMET NEMZETISÉG SAJBÁZÁSA

Kékessy-Herendi Ida
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EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

KÉRÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚRNAPI VIRÁGSZŐNYEGGEL KAPCSOLATBAN

Közeledik Úrnapja, június 19-e vasárnap, amikor is 
a hagyományoknak megfelelően, ismét elkészítjük a 
virágszőnyeget templomunkban.

A virágszőnyeg elkészítéséhez várjuk és köszönettel 
vesszük a nagylelkű pénzadományokat, melyet a 
templom nagyperselyébe kérünk bedobni vagy 
Schandlné Tubinak lehet átadni.

Néhány fontos tájékoztatás:

A virágszőnyeg elkészítéséhez szükséges a moha-
szőnyeg leterítése. Ezt a plébánia padlásáról kell lehozni 
és a templomban kiteríteni. Ezt az asszonyok már 
fi zikailag nem bírják, ezért kérnénk vállalkozó férfi ak, 
fi atalok segítségét, június 13-a hétfőn 15 órától.

Előre láthatólag csütörtökön (06.16.) délután hozzák 
a virágokat. Ehhez kérjük, aki tud, hozzon vödröt a 
templomba, amibe a virágokat vízbe tudjuk helyezni. A 
virágok érkezésekor is szívesen fogadjuk a segítő kezeket.

Nagyon fontos, hogy akinek a kertjében a 
virágszőnyeghez használható virágja, virágszirma 
van, péntek délutántól a templomba vagy előterébe 
elhelyezheti. Minden kisebb-nagyobb mennyiségre 
szükség van!!

A virágok „fejelése” szombaton (06.18.) reggel 6 órától 
lesz a templomban, aki tud és kedvet érez a munkához 
kérjük jöjjön segíteni, és ollót hozzon magával. Ez kb. – 
a virág mennyiségétől függően – 1 ½ - 2 órát vesz igénybe.

A virágszőnyeg készítését szombaton reggel 9 óra körül 
kezdjük. Ide is várunk minden vállalkozó szellemű 
felnőttet illetve fi atalt, hogy segítse munkánkat. 

Előre is köszönjük a részvételt és segítséget!

PÜNKÖSD

Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégebbi ünnepünk, 
amely idén június 5-re esik. Sokan talán nem is 
tudják, hogy már az Ószövetségben is szerepel kétféle 
értelmezéssel. Kezdetben a hetek ünnepe volt, aratási 
ünnep, amely során az első termést felajánlották Istennek. 
Később, Jézus korában már bizonyosan új értelemmel 
bővült: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség 
ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon 
áradt ki, amelyen az Istentől kapott törvényt ünnepelték 
azt bizonyítja, hogy nem egy új ünnepről van szó, hanem 
a korábbi ünnep tartalma gazdagodott. A törvény már 
nem csak kőtáblára van írva, hanem az Őt befogadó 
emberek szívébe is.

A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten 
tartották meg az ötvenedik napot (Pünkösd: sok nyelven 

elterjedt vándorszó a görög pentekoszté hémera (‘ötvenedik 
nap’) kifejezés első eleméből, az ünnep ugyanis húsvéttól 
ötven napnyira esik. A magyar szó forrása egyaránt 
lehet a középfelnémet pingeste, az északi olasz pentkost 
vagy a szlovén binkosti. A korábbi magyar pinkest forma 
labializálódással lett pünköst; a szóvég egyes toldalékos 
alakokban, mint pünköstnek, pünköstben hasonulással 
zöngésült.)

Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvéti 
időszak megkoronázása, amelyet keleten és nyugaton 
egyaránt ünnepeltek. Azt azonban nem tudjuk 
pontosan eldönteni, hogy mikor került be az ünnep 
a liturgikus naptárba. Vannak, akik Szent Pál apostol 
megjegyzésében – „pünkösdig maradok Efezusban” 
(vö. 1Kor 16,8) – már a keresztény pünkösdöt értik. 
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Az azonban biztos, hogy az Elvirai zsinat (313) tanítja, 
ha valaki nem tartja meg pünkösd ünnepét, új tévtanítást 
vezet be az Egyházba. A IV. században már egyre több 
említés történik az ünnepről. Voltak olyan helyek, ahol 
pünkösd vigíliáján még böjtöt is tartottak.

Pünkösd napján három fontos esemény történt: a 
Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének 
gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása és az 
egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek 
az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján 
történtek.

A Szentlélek kiáradásának történetét Az apostolok 
cselekedetei (ApCsel 2,1–11) rögzíti. A leírás szerint 
miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok 
mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. 
Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, 
amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a 

különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született 
meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, 
katolikus és apostoli. 

A II. vatikáni zsinat (1962–1965) liturgiareformja szerint 
a pünkösd az ötvennapos húsvéti időszak ünnepélyes 
lezárása. Pünkösd előestéjén szerte a világban a Szentlélek 
eljövetelét kérik virrasztva és imádkozva a hívek, többek 
között egy ősi Szentlélek-váró himnusz szavaival:

Teremtő Lélek, szállj reánk,
ragyogd be lelkünk, tiszta láng,

ki alkotsz, éltetsz szíveket,
hozd nékik bő kegyelmedet!
Kit úgy hívunk: Vigasztaló,

kit ad nekünk az Alkotó,
te élő forrás, égi láng,

szent kenet, égből szállj le ránk!

Rómában hagyományosan a város püspöke, azaz a 
pápa vezetésével tartják a pünkösdi virrasztást és az azt 
megelőző vigíliamisét. 

Az Egyház feladata az, hogy a közös hit által egy 
közösséget alkosson: Krisztus Egyházát. Az evangéliumra 
épülő közös hit nem egy látszat- vagy érdekközösséget 
teremt, hanem valódi közösséget képes alkotni az 
emberiségben.

forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
sajtószolgálat, Magyar Kurír, katolikus.hu

összeállította:
Grósz Gábor

Fotó: SzilvácskaA pünkösdi rózsa kihajlott az útra
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GYEREKKUCKÓ

„DELFINEK” ÉS „CSIKÓHALAK” AZ USZODÁBAN...

Napjainkban az óvodás gyerekek sokkal több ismerettel 
rendelkeznek, mert már életük korai szakaszában rengeteg 
információt szereznek TV-műsorokból, fi lmekből, 
értenek a számítógéphez, jól kezelik az okos telefonokat, 
memóriájukban rengetek képet tárolnak. Éppen ezért 
idegrendszerüknek sokkal több ingert kell feldolgoznia, 
mint szüleiknek kellett ennyi idősen, ehhez minél több 
mozgásra lenne szükségük.  Ám a sok ismeret begyűjtése 
elveszi az időt a mozgástól. Pedig a mozgásészlelésnek, 
térérzékelésnek, egyensúlyérzékelésnek kulcsszerepe van 
az óvodás gyermek teljesítményében.

Az úszás, mint mozgásos tevékenység, igen sokrétűen 
fejti ki pozitív hatását az emberi szervezetre. Az 
úszás szimmetrikus mozgás, ami az idegrendszer 
szempontjából elengedhetetlen. Nagyon sok 
aszimmetrikus inger ér minket a mindennapokban, 
amit úszással kiegyenlíthetünk, korrigálhatunk, hogy 
tartásunkban, mozgásmintánkban ne keletkezzenek 
maradandó elváltozások. Az életkor előrehaladtával 
lecsökken a mozgás a gyerekek életében, megnövekszik 
a szellemi tevékenység és ezáltal a padban ülés ideje, 
amihez gyakran nem megfelelő ülés párosul. Ez szintén 
okozhat elváltozásokat a gyerekek testtartásában. Az 
úszásnak kiemelt szerepe van a mozgásszervi elváltozások 
kialakulásának megelőzésében, illetve a már kialakult 
elváltozások javításában, korrigálásában.

Az idegrendszerre gyakorolt hatásával kapcsolatban, 
fontos megemlíteni, hogy az úszás segít a mindennapos 
stressz, feszültség, felesleges energiák levezetésében, ezért 
pl. csökkentheti az agressziót is. Az úszás megmozgatja a 
test összes belső izmát, fejleszti az állóképességet, növeli 
a mozgékonyságot, kedvezően hat az idegrendszerre.
A rendszeres úszásnak, mint sporttevékenységnek 
jelentős szerepe van a személyiség fejlődésében. 
A Fellegvár Óvoda Pedagógiai Programjának nevelési 
feladatrendszerében az egészséges életmód kialakításának 
szerves részét képezi, hogy a nagycsoportos gyerekek 
számára úszásoktatást szervezzünk a közelben található 
uszodák egyikébe. Az elmúlt két évben a járványügyi 
helyzet nem tette lehetővé ennek megvalósítását. Nagy 
örömünkre azonban ebben a nevelési évben óvodásaink 
részt vehettek a Dunabogdányi Tanuszodában ún. „vízhez 
szoktató foglalkozásokon”. Fontos hangsúlyozni a „vízhez 
szoktatást”, hiszen a csoportba járó gyermekek közül 
mindössze öten vettek részt korábban úszásoktatáson. 
Mivel az óvoda valamennyi dolgozója „szívügyének” 
tekinti ezt a programot, így az óvoda költségvetéséből 
biztosítottuk mind az oktatás, mind költségeit.

A magas létszám, valamint a foglalkozások hatékonysága 
miatt két csoportba osztottuk a gyerekeket: a „delfi nek” 

és a „csikóhalak” csapatába. Mindkét csapat tagjai 
6-6 alkalommal „kóstolhattak bele” ezekbe a játékos 
foglalkozásokba 2022. március 10. és május 19. között.

A gyerekek nagyon izgatottan várták, hogy végre 
elinduljon az „oktatás”! A foglalkozásokat megelőzően 
megmértük a magasságukat, bízva abban, hogy 
mindannyian elérik a szükséges határt, vagyis le fog érni 
a lábuk a medencében!

Sokat beszélgettünk arról, hogy miért fontos, hogy 
megtanuljanak az emberek úszni, miért fontos ez 
különösen nekünk „visegrádiaknak”, akik a Duna mellett 
élünk?! Sokszor kérdezgették, hogy mi kerüljön az „úszós 
hátizsákba”, nehogy véletlenül kimaradjon valami! Nap 
mint nap elővettük a naptárt, hogy megszámoljuk, hányat 
kell még aludni az úszás kezdetéig?! Egyszóval izgatottak 
voltak!

A Dunabogdányi Önkormányzat busza szállított 
minket az uszodába és vissza az oviba. Ez nagyban 
megkönnyítette a dolgunkat, hiszen így elegendő időnk 
volt arra, hogy elkészüljünk. A kezdeti nehézségek 
után mindenkinek sikerült mindent megtalálnia a 
hátizsákjában, megtanulták, hogy mi, mi után következik 
az öltözésnél, vetkőzésnél. Már eközben is sokat 
ügyesedtek, önállósodtak a gyerekek!

A medencében azután igazán megmutatkoztak az 
egyéni különbségek: volt, aki az első pillanattól kezdve 
otthonosan érezte magát a vízben, volt, aki csak néhány 
alkalom után vette a bátorságot, hogy elengedje a medence 
szélét és olyan is akadt, aki azonnal kétségbeesett, ha 
néhány vízcsepp került az arcára. De Piros néni végtelen 
türelme, kedvessége, bátorító, esetenként vicces szavai, 
pozitív visszajelzései mindenkit átsegítettek a kezdeti 
nehézségeken. 

A sok érdekes feladat, a rengeteg, színes, ötletes eszköz 
olyan motivációt biztosított a gyerekek számára, hogy 
szinte meg is feledkeztek arról, hogy egy másfajta 
közegben, a vízben mozognak. Jó volt hallgatni, ahogy 
a két különböző csoportba tartozó gyerekek egymásnak 
mesélték élményeiket vagy éppen biztatták egymást, ha 
valamelyikőjük elbátortalanodott.

Bár a tizenkét alkalom gyorsan eltelt, a folytatásra van 
lehetőség a Dunabogdányi Tanuszodában, reméljük 
sokan élnek majd vele! Bízunk benne, hogy sok 
nagycsoportossal sikerült megszerettetni a vizet! Újra 
bebizonyosodott, hogy a játékos tanulás még az úszás 
esetében is mennyire hatékony!

Szalai Dóra
óvodapedagógus
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ELKÉSZÜLT A FELLEGVÁR ÓVODA ÚJ HONLAPJA

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Visegrádi Fellegvár 
Óvoda új honlapjáról számolhatunk be az újság hasábjain!

Úgy véljük, jelen korunkban elengedhetetlen velejárója 
egy köznevelési intézménynek, hogy széleskörben 
elérhető, az elvárásoknak minden tekintetben megfelelő 
honlapon adjon tájékoztatást mindennapi életéről, 
működéséről, kínált lehetőségeiről.

Ezért határoztunk úgy, hogy az igényeknek mind 
tartalmában, mind megjelenésében megfelelő, igényes, 
a német nemzetiségi nevelést is visszatükröző új honlap 
elkészítését szorgalmazzuk.

     Örömünkre, a honlap elkészült, szeretettel hívnánk fel mindenki fi gyelmét rá!

               www.fellegvarovoda.hu
a Fellegvár Óvoda dolgozói

Fotó: Regélő

A NEMZETISÉGI HÉT PROGRAMJAI - ALSÓ TAGOZAT

Az idei nemzetiségi héten nagyon sok program 
volt iskolánkban. Az alsó tagozatosok a következő 
programokon vettek részt.  

Spaziergänge in Visegrád
Az 1.-2. osztályosokkal a Nagymarosi révnél lévő 

freskót néztük meg, melyen a svábok bejövetele látható. 
Elmeséltük a gyerekeknek, hogy a németek az Ulmer 
Schachtel nevű dereglyével érkeztek a török idők után 
elnéptelenedett Visegrádra. Ezt a hajót le is rajzolták a 
gyerekek.

A 4. osztályosok, településünk sváb örökségeit 
tekintették meg, kellemes séták alkalmával. Az építészeti 
emlékek közül kapubeállót tekintettünk meg, a pincesort 
jártuk végig, a sváb házak szerkezetét tanulmányoztuk. 
Ellátogattunk a sírkertebe is. Mindkét alkalommal 
Schmidt Anna, volt kolléganőnk, mesélt az érdeklődő 
gyerekeknek.

Rotkäppchen - Th eaterstück
A Piroska és a farkas történetével hetekig izgatottan 

készültünk. Az előadást német népi játékok, dalok 
színesítették, melyet nemcsak az alsó tagozatos gyerekek 
láthattak, hanem sok szülő és nagyszülő is. Mindenki 
nagyon élvezte az előadást, a nézők és a színdarabot 
játszó tanulók is.

Singen mit dem Chor
Vidám színfoltja volt hetünknek, amikor a helyi sváb 

kórus eljött hozzánk és közös éneklésre bíztatták a 
gyerekeket, akik többször visszatapsolták az énekeseket. 
Németh Tamás karnagy úr tangóharmonikán kísérte a 
vidáman éneklőket.

Judenpolka
A 3. osztályosok egy polkát mutattak be a TrachtTag-

on, természetesen, viseletbe öltözve. A zeneiskola tanárai 
gitárral és tangóharmonikával kísérték táncunkat.

Schwäbische Speisen kosten
A hét során, sok érdekes dolgot tudtak meg tanulóink 

a betelepült németekről, és étkezési szokásaikról is. 
Ezért kenyérre kenhető krémeket, salátákat készítettek 
és a Spitzbuben nevű linzert is megsütötték az iskola 
konyhájában. 

Az elkészült ételekből minden iskolai tanuló és 
pedagógus kóstolhatott a szépen megterített művészeti 
teremben, miközben a hét során készült tanulói 
munkákból (Pl. gótbetűs írással készült monogramok, 
házi áldás-falvédőhímzések) rendezett kiállítást 
csodálhattuk meg. Az elkészült ételek receptjeit két 
nyelven, haza lehetett vinni kipróbálásra.
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Stefanich Klára                                                                                      
megbízott intézményvezető                                                                     

Bene Éva
német nemzetiségi tanitó

Hasonlóan az előző évekhez, diákjaink tudása ismét 
rengeteg új ismerettel bővült a hét folyamán. Köszönjük 
a szervezést, lebonyolítást és a közreműködést a 
pedagógusoknak, és a szervezési munkákban részt vevő 
felső tagozatos tanulóknak!

Iskolánk honlapján további színes összeállítás látható a 
hét programjaiból.

LÁTOGATÁS DUNABOGDÁNYBAN

Az Áprily Lajos Általános Iskola 5. és 6. osztályos 
tanulói május 4-én meglátogatták Dunabogdányban 
az ország 12. német nemzetiségi tanösvényét, mely a 
„Bogdányiaktól, nem csak Bogdányiaknak” elv alapján 
valósult meg. 

A tanulók négy csapatot alkotva egy alkalmazás 
segítségével ismerhették meg az interaktív tanösvényt, 
mely bemutatja a dunabogdányi németek múltját, 
hangsúlyozva azokat a tartalmakat (kőbányászat, 
zene, szőlő- és borkultúra, Duna szerepe), amelyek 

megkülönböztetik őket más települések német 
származású lakosaitól. 

A gyerekeknek a tanösvény megismerése közben 
páratlan kalandban lehetett részük, felejthetetlen 
élményekkel gazdagodtunk. 

Köszönjük szépen a lehetőséget Vogel Norbertnek, 
a Dunabogdányi Német Nemzetiség Önkormányzat 
elnökének. 

Szentivánszky Katalin
német nyelvtanár

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEMVERSENY VISEGRÁDON

Immáron 3. alkalommal került sor a Visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola és a MNM Mátyás Király Múzeum 
által szervezett Görgei Artúr Történelmi Tanulmányi 
Versenyre a királyi palotában. A téma ezúttal a következő 
volt: „Fedezd fel Mátyás király mindennapjait! Teszteld 
tudásod, és a palotában barangolva oldd meg a játékos 
feladatokat!”. 

Rekord számú csapat érkezett hozzánk, ezúttal 52 
tanuló adta be nevezését, 13 iskolából, melyek között 
voltak budapesti, csömöri, cserhátligeti, isaszegi, 
nyergesújfalui, bátonyterenyei, szentendrei, pilismaróti, 
verőcei intézmények tanulói.

Hatodik, hetedik-és nyolcadik osztályos diákok, 2 
fős csapatokban mérhették össze tudásukat. Előzetes 
feladatként azt kapták, hogy egy másik ország követeiként 
érkezzenek Mátyás király visegrádi palotájába és 
mutassák be, mit láttak ott. Igazán érdekes előadásokat 
láthattunk. Majd egy írásbeli feladatlap következett, 
amelyben Mátyás kora és a visegrádi palota története 
volt középpontban. Végül egy játékos feladattal zárult 
a megmérettetés. A csapatok a palotában barangolva 
keresték meg a válaszokat a kapott kérdésekre, amelyben 
Hlavács Bettina múzeumpedagógus korhű ruhában, 
udvarhölgynek öltözve volt segítségükre. 

A zsűri tagjai a szakma neves képviselői voltak, Gróf 
Péter a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum 
főmuzeológusa régész-történész, Dr. Schmidtmayer 
Richárd múzeumigazgató, régész, történész, és Dr. Szabó 
Ferenc Visegrád Város Jegyzője.

A verseny győztesei:

1. helyezett: a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd 
Általános Iskola Mátyás hajósai csapata. Antal-
Tizedes Vince, Bánfalvi Márton (Tartalék versenyző: 
Rózsavölgyi Levente)

2. helyezett: a Budapest XXI. Kerületi Katona József 
Általános Iskola Kupák csapata. Nagy Gergely és 
Pintér Benedek Ottó 

3. a Budapest XXI. Kerületi Katona József Általános 
Iskola Vizák csapata. Bereczk Abigél és Szántó 
Natália 

A visegrádi házi verseny győztesei:

1. helyezett: a Primavera csapat. Balázs Csenge és 
Visnyovszki Leila

2. helyezett: a Visegrádi Hollók csapat. Csepregi Dóra 
és Nemeskéry Zsanna

3. helyezett: a Beatrix udvarhölgyei. Gencsi Hanna és 
Ott Luca 

Gratulálunk Nekik!
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A nyertesek értékes díjakkal térhettek haza: Visegrádi és 
tatai szállodák, intézmények által felajánlott szabadidős 
tevékenységek, értékes könyvjutalmak, kulturális 
programok ingyenes látogatása, a Mozaik Kiadó által 
biztosított online platform használata (több mint 1000 
3D-s modell, több száz oktatási videó, képek, hangok, 
tantárgyakhoz, tananyaghoz kapcsolódó alkalmazások és 
játékok) az 1-3. helyezett csapat tanulóinak és felkészítő 
tanárainak.

Munkám során igen sokan voltak segítségemre, de hogy 
kik is voltak ők? 

Gróf Péter, Kárpát Ildikó és Hlavács Bettina, a 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának 
munkatársai, Visegrád Város Önkormányzata és a Váci 
Tankerületi Központ. A Mozaik Kiadó is vállalta, hogy 
nagy értékű nyereményeket biztosít a nyertes csapatoknak 
és szakmai előadást tart a kollégáknak. A helyi 
vállalkozók, intézmények, szervezetek, mint Zeller Tibor, 
a Sirály étterem tulajdonosa, a Th ermál Hotel Visegrád és 
a Pilisi Parkerdő Zrt., Muckstadt Enikő a városi konyha 
vezetője, Dudás Anikó a helyi virágbolt tulajdonosa, és 
Molnár Erzsébet, az Áprily Iskoláért Alapítvány elnöke 
is nagylelkű támogatóink közé tartoznak. És persze 

kollégáimról, Jeneiné Vörös Margitról és Hábel Józsefről 
és Klausz Adriennről sem feledkezem el, akik szintén 
segítségemre voltak. 

Köszönet illeti Kacsán György grafi kusművészt, aki 
az igen színvonalas oklevelet tervezte, és a zsűri tagjait, 
önzetlenül nyújtott szakmai segítségükért.

Bízom benne, hogy jövőre is lehetőségem lesz a verseny 
megszervezésére.

Bosnyák Endréné
versenyszervező

RENDŐRI SEGÍTSÉGGEL A GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉÉRT

A nyári szünet közeledtével fontos feladatunknak 
tekintjük a gyermekek megfelelő közlekedéskultúrájának 
megerősítését. Ennek elősegítésére 2022. május 
2-án Visegrádon szerveztünk programot az alsó 
tagozatosoknak. A foglalkozások több helyszínen 
zajlottak. 

Az első és második osztályosok az elméleti oktatás 
után az iskola udvarán kis csoportokban, forgószínpad 
szerűen teljesítették a különböző állomás feladatait. 
Kerékpárral, rollerrel kellett végig hajtaniuk a rutinpályán. 
Szlalomoztak, megadott sávban haladtak, pallóra fel- 
és lehajtottak. A végén otthonról hozott távirányítós 
autókkal is megtették a kijelölt útvonalat.

Ezzel egy időben a Felvonulási téren a Szentendrei 
Rendőrkapitányság munkatársainak részvételével a 
harmadik és negyedik osztályosok mélyítették elméleti 
tudásukat, technikai rutinjukat. Ezen a délutánon a 
visegrádi iskolásokhoz csatlakoztunk mi, a kisoroszi 
harmadikosak és negyedikesek. A gördülékenyebb 
feladatmegoldás érdekében elvittük saját kerékpárjainkat 
is. Ezeknek a szállításában Schüszterl Károly visegrádi 
alpolgármester úr volt segítségünkre.

A rendőrök által kialakított rutinpálya különböző 
közlekedési helyszíneket is tartalmazott.

Volt gyalogátkelőhely, útkereszteződés is. Itt osztályokra 
bontva dolgoztak a gyermekek. Míg az egyik csoport 
a rendőrök irányításával a biztonságos közlekedés 
alapszabályait, a kerékpárok kötelező felszerelését 
ismételte át, addig a másik csoport kerékpáros ügyességi 
és gyorsasági feladatokat teljesített. Érdekes kísérlet volt, 
mikor azt nézték meg, hogy hány gyermek együttes 
szavát hallja meg a fülhallgatón zenét hallgató társuk.

A kicsik a program zárásaként alaposan megnézhették 
a rendőrautót. Természetesen a villogó bekapcsolása sem 
maradt ki.

Külön öröm volt a délutánban, hogy az ORFK-
Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett 
„Így közlekedtek ti!” című rajzpályázaton Szikla Johanna 
3. osztályos kisoroszi diákunk lett a szentendrei régió 
győztese. Jutalmát ekkor kapta meg a Szentendrei 
Rendőrkapitányság munkatársaitól.

Kicsik és nagyok tudásukban megfrissülve, jó 
hangulatban zárták ezt a napot.

Stefanich Klára
megbízott intézményvezető

Szárazné Fehér Tímea
Kisoroszi tagintézmény vezetője
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ZENEISKOLAI SIKEREK VERSENYEKEN, TALÁLKOZÓKON!

Zeneiskolás növendékeink április 9-én szombaton 
a Dunakanyari Ifj ú Muzsikusok XV. Kamarazenei 
Találkozóján vettek részt. Kamaraegyüttesünk 
produkciója elnyerte a zsűri KÜLÖNDÍJÁT.

A kamaraegyüttes tagjai:

Szabó Regő gitár

Sintár Botond gitár

Mészáros Zsombor gitár

Kováts Nikolett furulya

Némedy Gergely esőbot

Felkészítő tanár:

Klausz Adrienn, Pintér Orsolya

Növendékeink márciusban szóló-és kamarazene 
produkcióval vettek részt nagy sikerrel a 28. Nagymarosi 
Fiatal Muzsikusok Találkozóján.

Fellépőink:

Kálmán Panka furulya, 

Kálmán Sára klarinét

Felkészítő tanár: Jónás Dániel

Csepregi Dóra furulya

Zeller Róza furulya 

Tóth Lili ütő

Felkészítő tanár: Pintér Orsolya

Zongorán kísért: Tóth Sándor

Szabó Regő gitár

Sintár Botond gitár

Kováts Nikolett furulya

Némedy Gergely esőbot

Hutás Bence cselló

Felkészítő tanár: Klausz Adrienn

Gitárosaink májusban a Taksonyban megrendezett 
Német Nemzetiségi Ifj úsági Zenei Versenyen vettek 
részt.

A gitár trió kamarazene kategóriában bronz 
minősítésben részesült.

A trió tagjai:

Petőcz Emese

Sintár Botond

Mészáros Zsombor

Felkészítő tanár: Klausz Adrienn

Májusban látogattunk el a Váci Tankerület által 
megrendezett éves találkozóra. Ezen eseményen minden 
iskola legjobb tanulóit szerepeltette. Magas színvonalú 
előadásoknak lehettünk hallgatói és résztvevői, melyen 
Zeller Róza képviselte iskolánkat. Felkészítő tanára Pintér 
Orsolya, a zongorakísérő Tóth Sándor volt.

Köszönjük a gyerekek és a kollégák kitartó, szorgalmas 
munkáját, a szülők és Áprily Iskoláért Alapítvány 
nagylelkű támogatását!

Két év után végre megrendezhettük zeneiskolánk 
legnagyobb volumenű rendezvényét, a Furulyatalálkozót. 
Ismét ellátogattak hozzánk a környékbeli zeneiskolák 
furulyás növendékei. Igazi örömzenélésben volt részünk. 

A rendezvény színvonalas megvalósításáért hálás 
köszönet illeti támogatóinkat:

MNM Mátyás Király Múzeuma

Váci Tankerületi Központ

Visegrád Város Önkormányzata és Városgazdálkodási 
csoportja

Zeller Tibor a Sirály étterem tulajdonosa

Rigoletto Cukrászda

Herr András cukrászmester

Visegrádi Bobpálya Bt.

Abonyi Géza, a KÁOSZ 77 Kft . tulajdonosa

Anda pincészet

Ancsa virágbolt

Szintén májusban került sor a Zoller-díj kiosztására 
is, amelyet Bordás Gergely, gitáros növendékünk nyert 
el színvonalas munkájának eredményeként. Felkészítő 
tanára Klausz Adrienn. Gratulálunk mindkettőjüknek! 
Köszönetünket fejezzük ki a díj alapítóinak, Scheili 
Richárdnak, a Mátyás Király Művelődési háznak és az 
Áprily Iskoláért Alapítványnak!

Bosnyák Endréné
intézményegység-vezető
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CSERKÉSZPORTYA KOSDON

Minden évben számos programmal készülünk 
csapatunk számára, aminek egyik legfontosabb eseménye 
a tavaszi csapatportya. A vezetőség ilyenkor három napos 
eseményt szervez, ahol a csapat összes őrse részt vesz.  

Cserkészcsapatunk idén Kosdra ment portyázni, ahol 
új őrseink, a Skorpió és a Fahéj őrs is jelen voltak. A 
kosdi plébánián szálltunk meg két éjszakán keresztül, 
ahol számos élvezetes programon vettünk részt. Péntek 
délután elindultunk Kosd felé, hátizsákos cserkészek 
rohamozták meg a visegrádi kompot, majd vonatra és 
buszra szálltunk és kora este oda is értünk a szálláshelyre. 
A péntek esti program közös vacsora, játék és tábortűz 
volt, ahol Artúr királlyal és lovagjaival ismerkedhettek 
meg a gyerekek. A tábortűz után gyors takarodó 
következett, ugyanis másnap indultunk is kirándulni, 
amihez mindenkinek sok energiára volt szüksége. 

Reggeli torna után megreggeliztünk, ebédet 
csomagoltunk és elindultunk megkeresni Artúr király 
elveszett kardját. A kirándulás hangos énekszóval és 
nevetéssel teli volt, bár a nehezebb emelkedők után 
azért szükség volt egy kis noszogatásra is. Miután 
felértünk a Látó-hegyre, már mindenki kellőképpen 
elfáradt. Megebédeltünk közösen, előkerültek a bicskák 
és májkrémes zsemlék, amik a cserkészkirándulások 
fontos kellékei. Ebéd után visszaindultunk a plébániára, 

a visszaút már könnyebben ment. Miután visszaértünk, 
a csapat vezetői fi nom uzsonnával vártak minket és 
következhetett a portya egyik legnépszerűbb programja: a 
métázás. A métázás csapatunk egyik kedvenc játéka, szinte 
minden portyázáson, táborban előkerül. Métázás után 
következhetett is a vacsora, Muckstadt Szabina és Andi. 
valamint Bordás Panni jóvoltából fi nom krumplifőzelék 
került az asztalra. Az esti program keretében Artúr király 
mindenkit lovaggá ütött, aki sikeresen kiállta a próbát, 
majd a tűz mellett énekkel zártuk az estét. 

Vasárnap reggel kicsit nehezen ment az ébredés, ami 
az előző nap fáradalmai után nem is volt meglepő. 
Reggeli és zászlólevonás után csapatunk összepakolta 
holmiját, majd részt vettünk a reggeli szentmisén a 
kosdi templomban. A mise után gyors takarítás, majd 
szaladtunk is a buszhoz és indultunk hazafelé, délután 
egy órakor már mindenki otthon ebédelhetett. 

Szeretnénk megköszönni Jung Csabának és az Atlantis 
Visegrád Club Kft -nek, hogy ingyenes utazást biztosított 
csapatunk számára a kompon!

Farkas Györgyi
csapatparancsnok
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HISTÓRIA

„VISEGRÁD HARCOSAI” A KIRÁLYI PALOTÁBAN

Évek óta május-június hónapban diákcsoportok 
zsivajától hangos a visegrádi királyi palota.  A Mátyás 
Király Múzeum az év végi osztálykirándulások idejére 
régóta szervez múzeumpedagógiai foglalkozásokat: 
tárlatvezetést, középkori tánctanítást, ásatási, restaurátori 
bemutatót, vásári komédia előadást, lovagi tornát és 
fegyverbemutatót. A korábbi években 10-12 ezer diák 
vett részt ezeken a foglalkozásokon. Ennek azért is 
van jelentősége, mert a programok mellett a palotát 
is megnézik és ha jól érzik itt magukat, remélhetőleg a 
családdal, vagy barátokkal is visszatérnek. Úgy gondolom, 
hogy minden magyar diáknak legalább egyszer látnia kell 
Visegrád történelmi emlékeit.  A foglalkozások között az 
egyik legnépszerűbb a fegyverbemutató. Ennek keretén 
belül eredeti fegyverek hiteles másolatát mutatjuk be 
történeti háttérrel, majd az előadás után – ennek van a 
legnagyobb sikere – a diákok kézbe vehetik a fegyvereket, 
felpróbálhatják a középkori sisakokat. A diákok pedig, 
mivel ma már minden diáknak van mobiltelefonja, 
számos képet készíthetnek osztálytablóra, facebook 
oldalakra, vagy a családnak. 

Május 7-én „Visegrád harcosai” címmel új kiállítást 
és bemutatóhelyet adott át a múzeum a közönségnek. 
A palota díszudvarából nyíló Anjou-terem eddigi 
kiállítását felújítva a helyiséget egyben múzeumpedagógiai 
bemutatóhellyé alakítva. A vitrinekben a múzeum 
gazdag fegyveranyagából válogatva állítottunk ki 
későrómai kardokat, honfoglaláskori nyílhegyeket, 11-
13. századi kardokat, 14. századi kardot, 15-16. századi 
ún. hosszúkéseket, lándzsákat, 16-17. századi kardot, 
szablyát, puskacsövet, pisztolyt, sisakot. A fegyvereket a 

történelem során mindig nagy becsben tartották ezért, 
az ásatások során nem kerülnek elő olyan gyakran, 
mint a hétköznapi élet használati eszközei. A múzeum 
fegyveranyagának jelentős része a Duna kotrása során 
előkerült és az 1960-as, 70-es években a múzeumba került 
tárgyakból áll. Az eredeti tárgyakból álló hagyományos 
kiállítást a fegyverállványra helyezett, a 10-16. századi 
szablyák, kardok másolatai mellett, alabárdok, gyalogsági 
állópajzsok és számszeríj másolatok kollekciója egészíti 
ki. A védőfegyverzetet egy sodronying, egész testet védő 
lemezpáncél és több sisaktípus másolata reprezentálja 
Az új tárlat és bemutató tér újdonsága, hogy a teremben 
egész alakos fényképeken láthatjuk a későrómai (4. 
század) gyalogos, honfoglaláskori lovas íjász, 9-11., 12., 
13.  századi nyugati harcos, 14. századi lovag, Mátyás-
kori gyalogos, török gyalogos és íjász, 16-17. századi 
hajdú, német pikás, vallon zsoldosok hiteles fegyverzetét 
és viseletét. A képeken olyan hagyományőrző csapatok 
tagjai láthatók, akik évek óta fellépnek, nemcsak a 
palotajátékok alatt, hanem más múzeumi rendezvényeken 
(palotanapok, Múzeumok Éjszakája stb.).  

Úgy gondolom igen szerencsés, hogy nemcsak egy 
hagyományos kiállítás, hanem szöveges tablók és 
eredeti fegyverek másolatainak segítségével válik 
megismerhetővé másfél ezer év hadtörténete. Őszintén 
remélem, hogy mindez a diák és felnőtt látogatók számára 
is érdeklődésre tart számot. 

Gróf Péter

Fotó: Kovács Olivér, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma
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VIKTORIN ÉS VISEGRÁD 1969-BEN

A Visegrádra látogatók gyakran érdeklődnek a 
Fellegvár alatt látható monumentális „V” betűt formázó 
emlékműről, s talán a helybeliek közül sem tudja 
mindenki mikor és milyen célból készült az építmény.  
Az 1969. szeptember 19-én felavatott alkotás a Viktorin 
József által 100 évvel korábban felállított Zách Klára 
keresztre és az eseményre emlékeztetett, de ennél jóval 
több is történt abban az évben. Ennek felidézésében 
Fieszl Béla, az emlékműállítás és a hozzá kapcsolódó 
rendezvények egyik szervezője volt segítségemre, akinek 
ezúton is szeretném megköszönni, hogy megosztotta 
velem emlékeit. 

Elmondása szerint  Cseke László a Pest megyei 
Idegenforgalmi Hivatal visegrádi kirendeltségének 
vezetője kereste meg Madas Lászlót az 1969. januárjában 
megalakult Pilisi Állami Parkerdőgazdaság  igazgatóját,  
Héjj  Miklóst a Mátyás Király Múzeum igazgatóját, és 
Fieszl Bélát, aki az Országos Műemlék Felügyelőség 
Visegrádi Építésvezetősége építésvezetőjét, a község 
társadalmi munkás pártitkárát azzal az ötlettel, hogy a 
Viktorin-féle Zách Klára kereszt ünnepélyes avatásának 
100. évfordulóján emlékművet állítsanak és ,,Száz éves 
a Duna-kanyar idegenforgalma'' címmel jubileumi 
rendezvényeket szervezzenek. Ezek sorában országos 
diapályázat, konferencia, kiállítás és számos más 
rendezvény terve szerepelt. A legfontosabb feladat a 
megfelelő politikai és pénzügyi támogatás megszerzése 
volt. dr. Madas László közbenjárására dr. Balassa Gyula 
a Dunakanyar Intéző Bizottság elnöke fogadta Fieszl 
Bélát, aki ismertette a visegrádi elképzeléseket. Balassa, 
akinek fontos szerepe volt a panoráma út megépítésében 
támogatta a programot és felhívta Cservenka Ferencnét 

a MSZMP Pest Megyei Bizottságának első titkárát. A 
közös találkozón Cservenkáné is jóváhagyta a jubileumi 
programot. Ezt követően a Megyei Tanács támogatásával 
és a helyi erők részvételével megvalósulhatott az igen 
gazdag rendezvénysorozat. 

A programokból a Dunakanyar c. folyóirat korabeli 
száma segítségével sorolunk fel néhányat. Fotókiállítás, 
színes dia pályázat (a szakmai zsűri elnöke Gink Károly 
fotóművész volt), Visegrádi Színjátszó Napok, a Királyi 
Palota újonnan helyreállított területének ünnepélye 
átadása, a „Mátyás király kőfaragó műhelye” című kiállítás 
megnyitása a Salamon toronyban. 

A jubileumi napon, szeptember 19-én a Dunakanyar 
Intéző Bizottság ünnepi ülést tartott, majd felavatták 
a Viktorin emlékművet (tervezője Sedlmayr János Ybl-
díjas építészmérnök) és a Viktorin utat (sétányt). Az itt 
levő emléktábla leleplezésével átadták a településnek 
idegenforgalmi célra. Erre az alkalomra a honvédség 
segítségével kivilágították a Fellegvárat. A „Magyar tájak 
és városok” című országos diapályázat különdíját Garami 
István és Cseke László "Visegrádi elégia" c. alkotása kapta. 
Mindezek mellett az érdekeltek részvételével megbeszélést 
tartottak Visegrád idegenforgalmi és kulturális 
fejlesztéséről. A Királyi Palotában a Dunakanyarról szóló 
fi lmeket vetítettek, október 5-én pedig a Visegrádi Szüreti 
Karnevál zárta a jubileumi év értékes programsorozatát. 
Már ekkor felvetődött Visegrád várossá, történelmi 
várossá való nyilvánításának gondolata is a helyi szervezők 
részéről, ezt azonban a felsőbb szervek nem támogatták.  
Úgy gondolom utólag is illő tisztelettel emlékezhetünk 
meg mindazok munkásságáról, akik Visegrád érdekében 
vettek részt az 1969-es jubileumi év rendezvényeinek 
megszervezésében, és ezúton is szeretném megköszönni 
Fieszl Bélának, hogy megosztotta velem a témára 
vonatkozó emlékeit és az általa készített fényképet 
közlésre a rendelkezésemre bocsátotta. 

Végezetül dr. Balassa Gyula ünnepi beszédéből 
szeretnék idézni:

„Azért gyűltünk össze itt, Visegrádon, hogy emléket 
állítsunk annak a férfi únak, aki egy századdal ezelőtt 
példamutató lelkesedéssel, a szép iránti kiváló érzékkel, 
nemzeti értékeink mélységes tiszteletével indította el 
Visegrád pusztuló műemlékeinek megmentést, akcióját, 
hívta fel erre élőszóval, írással a társadalom és a hivatalos 
körök fi gyelmét. „                      

Gróf Péter

Az épülő Viktorin emlékmű 1969-ben (Fieszl Béla fényképe)
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JÚNIUSI  PROGRAMOK
 

  
 

„IN MEMORIAM ZOLLER ATTILA” 
 

 

2022. június 11-én, szombaton 19.00 órára  
a városháza udvarára 

 

 
KAROSI JÚLIA QUARTET 

"Broadway Songbook" 
George Gershwin, Cole Porter, és Stephen Sondheim 

 

 

-
a . -

. -
  -

  
 

-

-   - 
 - 

 .   

Szeretettel várjuk a játszani vágyókat 
 

2022. június 25-én, szombaton 
 

Családi Játszódélutánunkra 
 

Kicsik és nagyok egyaránt  
jól szórakozhatnak! 

 

! 

 
 

 

2022. június 19-én, vasárnap 20.00 órára  
a királyi palotába 

 

Balga Gabriella operaénekes 
dalestjére 

 

Az esten reneszánsz dalok 
 hangzanak el 

 

Zongorán kísér Alszászy Gábor 
Lanton és vihuelán kísér Nagy Csaba 

H  
 

: 
  

 
  - a  -  

  
 

 
 

 -  -  -  
  

 
 

  -  -  
 

 
 

 
-  - -  
 -  -  

  
 

-  - -  
-  -  

 

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!! 
 

M  
 

a  
 

GYERE EL, PRÓBÁLD KI 
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI. 

 

K  - -  

A programok ingyenesek! 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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A KORTÁRS A HOLNAP KLASSZIKUSA: KORTÁRS ZENE A DUNAKANYARBAN

2022. június 10. és 19. között kerül megrendezésre a 
Dunakanyar Kortárszenei Fesztivál, ennek részleteiről 
beszélgettünk a fesztivál művészeti vezetőjével, Kutrik 
Bencével.

Honnan indult az ötlet?

A fesztivál ötletét a Dunakanyar Kortárs Kóruszenéje 
című koncert adta, amely tavaly (2021) augusztus 29-
én került megrendezésre Dunabogdányban. A meglepő 
módon teltházas koncert rendkívül jó fogadtatást kapott 
mind szakmai körökben, mind a közönség részéről. 
A koncert anyaga azóta többször elhangzott a Bartók 
Rádióban és a fellépő Nyíregyházi Cantemus kórus is 
újra színpadra állította, ami bizonyíték arra, hogy jól 
forgalmazható összeállítást sikerült létrehozni. 

Mi a rendezvény témája, célja? Kik a szerzők?

A fesztivál címe Dunakanyar Kortárszenei Fesztivál, 
egy regionális koncertsorozat, amelyen elsősorban ma 
élő, élvonalba tartozó magyar zeneszerzők művei fognak 
megszólalni. A jelenkor magasművészeti alkotásain 
keresztül próbáljuk megmutatni a régióban élő emberek 
számára, hogy a kultúra fogyasztása izgalmas és érdekes 
lehet, ugyanis ez egy más szemszög megismerését 
jelentheti.  Célunk annak megmuta-tása, hogy létezik 
hallgatható, élvezhető, elgondolkodtató kortárs zene és 
nem kell félni egy ilyen ese-ménytől.

2022. június 10-től június 19 tart a fesztivál. Milyen 
események lesznek látogathatóak? Kik lesznek a fellépő 
művészek? Mi a program?

Egy négy koncertből álló hangversenysorozat lesz 
látogatható és minden esemény valamilyen tematika 
köré épül fel. A szereplő előadóművészek az ország 
legkiválóbbjai közé tartoznak, mindenképpen érdemes 
tehát meghallgatni őket. 

Június 10-én, pénteken, 20 órakor a Debreceni 
Sonus Ütőegyüttes ad koncertet. A koncert témája 
a kő-korszak és az őserő. Egy ősi, törzsi hangulatot 
igyekszünk felidézni. A helyszín sem hangversenyterem, 
ezért az öltözetnek sem kell ünnepinek lenni: a bogdányi 
Strandon lesz az esemény, ahol a homokra épített 
színpadon lép fel az együttes. A hangverseny után 
tábortűz köré gyűlve, a közönséggel együtt közös dobolás 
lesz. A ritmus hangszereket mindenki maga biztosítja, de 

nyugodtan lehet hozni csak két fadarabot is, hisz minden 
eszköz lehet hangszer. (Eső esetén a művelődési házban 
kerül megrendezésre a koncert.)

Június 12-én, vasárnap, 16 órakor gyermekkórus 
énekel majd a katolikus templomban. Ez alkalommal 
vegyesen mutatunk be egyhá zi té má jú  é s gyermekeknek, 
csalá doknak szá nt kó rusmű veket. A Nyíregyházi 
Cantemus Gyermekkar fog fellépni, ami az ország egyik 
legjelentősebb és legjobb gyermekkórusa, közel 50 fős 
létszámmal, Szabó Dénes karnagy vezényletével. 

Ez már eddig is több, mint tavaly…

És nincs vége. Június 17-én, pénteken, 20 órától 
kamaraest lesz, a Művelődési Házban „Köztünk élő 
kortársak” címmel szervezzük meg, hisz tényleg köztünk 
élnek: magyar szerzők művei szólalnak meg, sőt többen 
dunakanyari kötődésűek is.

A koncertsorozat vasárnap, június 19-én Balga 
Gabriella operaénekes dalestjével zárul, címe: Kortárs 
dalok reneszánsz környezetben A helyszín Visegrádon 
lesz, a Palotában. Reneszánsz környezetben csendülnek 
fel reneszánsz dalok és kortárs magyar szerzők művei.

Kortárs és reneszánsz, érdekes párosítás…

A párosítás alapötletét a helyszín adta. A Visegrádi 
Palotában található Herkules kútudvar Európa egyik 
legszebb és legépebben fennmaradt reneszánsz udvara. 

Balga Gabriella, a Magyar Állami Operaház 
magánénesekének koncertismertetőjét szeretném idézni:

"Koncertünk bemutatja az elsők között lejegyzett 
énekes műveket. A reneszánsz volt az a kor, amikor el-
kezdtek foglalkozni a zene rendszerezésével, leírásával, 
megörökítésével. A historikus dalok mintegy keretként 
körvonalazzák a ma élő, tehát kortárs zeneszerzők műveit. 
Próbáltam olyan dalokat párosítani a kortárs művekhez, 
melyek hasonló tematikájúak. Érdekes megfi gyelni, hogyan 
festették le ugyanazt a lelki állapotot, témát a régi és mai 
zeneszerzők. A koncertbe belecsempésztem olyan dalokat 
is, melyek még színesebbé teszik a műsort, mint például 
Farkas Ferenc: Öt francia trubadúr dallam c. műve, 
melyet a reneszánsz kor ihletett, vagy hallhatunk Federico 
García Lorca átörökített ősi dallamokra írt verseiből. 
Érdekesség, hogy Orbán György dalainál is Lorcára esett 
a zeneszerző választása, melyeket Weöres Sándor fordított 
le. Fogadják sok szeretettel koncertünket ebben a gyönyörű 
környezetben, a Visegrádi Palotában!"
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Szervezéssel kapcsolatban szeretnénk megköszönni a 
támogatást:

• a Nemzeti Kultúrális Alapnak, 

• a Magyar Művészeti Akadémiának, 

• a Dunabogdányi Művelődési Háznak és Liebhardt 
András igazgató úrnak,

• a Dunabogdányi FAKULT (Fiatalok a Kultúráért) 
Közhasznú Egyesületnek,

• a Dunabogdányi Önkormányzatnak és Schuszter 
Gergely polgármester úrnak,

• Mikesy Tamásnak, a Mátyás Király Művelődési Ház 
igazgatójának

A fesztivál hangversenyeire a belépés ingyenes.

MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzata, a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola, a Visegrádi Sportcentrum és a Visegrádi Szövetség
tisztelettel hív minden visegrádit és visegrádi vendéget a

FOLKLÓR NAP – Visegrád 2022
városi rendezvényre!

Időpontja: 2022. június 25
Helye: a Visegrádi Sportcentrum

PROGRAM
16:00 – Gyerekeknek játszóház és játszókert

16:30 – Folklór-műsor
Megnyitó beszédet mond Eőry Dénes Visegrád polgármestere

FELLÉPNEK
a visegrádi Fellegvár Óvodába járó gyerekek

a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
a Visegrádi Férfi  Dalkör

a Nagymarosi Wildenrosen Német Nemzetiségi tánccsoport
a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportja

a Zöldsziget Táncegyüttes
Közreműködik a Dunazug együttes (táncházi zenekar).

19:00 – TÁNCHÁZ a Dunazug együttessel

MINDENKIT HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

KOSZORÚZÁS
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

alkalmából
2022. június 4-én 17 órakor

megemlékezést tartunk
a Rév utcai Scheili-ház falán lévő

Trianon-emléktáblánál,
melyre ezúton is szeretettel hívunk mindenkit.

Együtt Kulturális Egyesület
Szent György Lovagrend
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

VISEGRÁD VÁROS JÖVŐJÉRŐL, A HÁBORÚ ÉS AZ EURÓZÓNA VÁLSÁGÁNAK 
ÁRNYÉKÁBAN

Ez az írás egy gondolat a visegrádi régió biztonságának megteremtéséhez. 

1.) Lokális energiatermelés a földgáz és a villamos energia teljes vagy részleges kiváltására. 

Villamos áram és hőenergia (fűtés és hűtés), nagyrészben a pilisi erdőkből származó faapríték hőerőmüben való 
eltüzelésével, valamint kisrészben a Visegrád és környékéről származó  kommunális hulladékból és  zöldkomposztból 
előállított biogáz gázmotorokban való energiaátalakításával fedezhetö. Sok más módszer is létezik, de ez a két 
energiatermelési mód az, ami jól illeszkedik a visegrádi adottságokhoz.

Hogy mennyi energiára van szükségünk, álljanak itt a 2018 -as felmérés adatai:

ENERGIABIZTONSÁGRÓL ÉS ÉLELMISZERELLÁTÁSRÓL
VALAMINT

KLÍMA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL

Visegrád -Energiaszükséglete 
VISEGRÁD település Klímastratégiája alapján, a 2018 -évi adatokra alpozva. 
Villamos energia fogyasztás      12.500 ezer kWh 
Földgáz fogyasztás        2.000  ezer Nm3 
Fütöérték - Földgáz kb. 10 kWh/Nm3  *Nm3-normálköbméter  
Villamos energia mennyisége      12.500 MWh* 
Energiamennyiség -Földgázból      20.000 MWh* 

  (* MWh- MegaWattóra, Mega = egymillió) 

Ezen energiahordozók teljes vagy részleges kiváltásáról elmélkedünk, így az áramfogyasztási és földgázfelhasználási 
adatokat át kell számítani egy lokális (Visegrád régió) energiatermelési számaira. A villamos energiát helyi hálózatba 
tudjuk betáplálni, az erőmüvi hőenergia -távhőszolgáltatás formájában - válthatja ki a fűtésre fordított földgázt. Mivel 
a fűtés az év 12 hónapjából kb. max. 7 hónapban üzemel, fennmaradó melegebb évszakokban az erőműben termelt hőt 
abszorpciós hűtőgéppel 65 %-ban hűtésre is fordíthatjuk. A következőkben becslésekbe bocsátkozom:

Átlagos fogyasztási adatok 
Villamos energiaigény részleges fedezése Visegrádon 

(Az erömű villamos teljesítménye)  
Üzemidő kb.  365 nap minusz karbantartási idö 
Villamos energia termelése  8.400 óra/év 
Villamos energia mennyisége 12.500 MWh/év 
Átlagos villamos teljesítményigény 2.380 kW 
Termelési arány sajátelőállításból 80% feltételezés 
Átlagos villamos teljesítményigény 1.904 kW 
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Megjegyzés: Az éves villamos energia fogyasztás mennyisége a Visegrád Városa Klimastratégiájából vett adat, ennek 
fedezete az általam egyelőre önkényesen felvett módon kb. 80 %-ban történne meg.  A maradék 20 %-ot az országos 
villamos hálózat biztosítaná. Az adatok szerint a lokális áramtermelésnek kb. 1.900 kW nettó elektromos teljesítménnyel 
kell rendelkeznie. Ez a visegrádi régióban komoly mértékben növelné az energiaellátási biztonságot. 

A lakossági földgáz felhasználása (ebben a lakások mellett a szállodák és az intézmények is belefoglaltatnak) általában 
gázkazánokkal előállított fűtés -és melegvíz előállító kazánok által történik. Ezek a kazánok vagy hagyományos, vagy 
füstgáz-kondenzációs kivitelűek; a hatásfokuk ugyan különböző, de ezt kb. 93 %-al vesszük fi gyelembe. Nem az egész 
földgáz kerül a fűtésrendszerekbe, sütés és főzésre kb. 10%-ot veszünk alapul. Ezen felül azt is feltételezzük, hogy csak 
a lakosság fele, azaz 50 % -a veszi a távhőszolgáltatást igénybe. A fűtés 7 hónapon keresztül (5.040 óra/év), a hűtés 5 
hónapon keresztül (3.360 óra/év) üzemel, kb. 2 hét karbantartást levontunk:

Átlagos fogyasztási adatok 
Hőenergia-igény- földgáz részleges kiváltása 

Távhőszolgáltatás üzemideje        5.040 óra/év 
A földgáz %-a fűtésre: 90 % feltételezés 
Átlagos hőigény-fűtés      18.000 MWh 
Átlagos hőigény-egyéb (pl. Sütés, főzés)        2.000 MWh 
Kazánhatásfok a tényleges hőigényhez 93 % becsült 
Hőigény -Lakásfütések      16.740  MWh 
Távhőszolgáltatás üzemideje (kb. 7 hónap) 5.040 óra/év 
átlagos hőteljesítmény-igény-Visegrád        3.321 kW 
Bekötések aránya, a hőigény kielégítése 50 % feltételezés 
átlagos hőigény - összes távhőügyfél-fűtés        1.660 kW 
átlagos hőigény - összes távhőügyfél-hűtés        1.079 kW 

Megjegyzés: Természetesen bajban lennénk a hő felhasználásával akkor, ha ezt csak a téli hónapokban használhatnánk 
fel fűtésre, szerencsére van megoldás a nyári hónapokra is az abszorpciós hűtőgépekkel, amelyek a hőt hűtésre, azaz 
hidegvíz előállítására képesek felhasználni kb. 65 % -ban. Ez kb. 1.079 kW átlagos hűtőteljesítményt jelent. 

Így a lokális előállítású átlagos teljesítményigények a következőképpen alakulhatnak:

Átlagos fogyasztási adatok 
Villamos teljesítmény-igény 1.904 kW 
Hőteljesítmény-igény-fűtés 1.660 kW 
Hőteljesítmény-igény-hűtés 1.079 kW 

Megjegyzés: a berendezések méretezéséhez a maximális teljesítményigényekre is szükség van. Ez a téli hideg éjszakák 
fűtésigényének és a forró nyár hűtési teljesítményének felel meg. Ezt a fűtésre használt földgáz maximális fogyasztásából 
lehet megállapítani.

1.) A villamos áram és a hő termelésének lehetőségei
A Pilisi Parkerdő(pl. Lepencevölgy) közelsége a szállítási útvonal rövidsége miatt gazdaságossá tehet egy erőművi 

üzemet. Ez adja a fö komponensét a koncepciónak. 

 A másik lehetőség az, hogy a környékbeli szállodák és áruházak - amelyek a konyhai hulladékot és a lejárt élelmiszereket 
szolgáltatják - adják a biogáztermeléshez szükséges alapanyagot. Ehhez hozzáadódik a lakossági szemét és biohulladék 
(konyhai és zöldhulladék) feldolgozása is.
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Három vonzó lehetőség nyílik a lokális energiatermelés működtetéséhez:

• Biomasszatüzelésű erőmű, zömmel faaprítéktüzeléssel működtetve

• Biogázüzemű erőmű, biologiailag lebomló hulladékokkal működtetve

a. Biomasszaerőmű 

Ilyen erőmű rendelkezik faaprítéktüzelésű, rostélyos, nagyvízterű kazánnal és túlhevítővel, ami (kb. 27 bar, 420 °C) gőzt 
állít elő. Ezt a gőzt gőzturbina alakítja át mechanikai energiává és forgat meg egy generátort, ami villamos áramot (400 
V, 50 Hz) termel. A hőtermelés a turbinából a 2. fokozat után kivett gőzzel, melegvizes hőcserélővel történik. Ez az a hő, 
ami a hőtávvezetéken melegvíz (6 bar, 70 °C) formájában, távhőhálózaton keresztül eljut a felhasználóhoz. Egy ilyen 
erőműhöz kb. 3 szakember szükséges: egy, aki a diszpécseri feladatokat, kettő pedig a karbantartó tevékenységet látja el. 
A keletkező hamut zárt konténerben el kell szállítani, mert veszélyes hulladéknak minősül.

Átszámítás a visegrádi körülményekre: 
Visegrádi hőerőmű (gőzkazán-gőzturbina-generátor) 

A kazán hőteljesítménye 11,0 MW 
Áramtermelés/generátor teljesítmény 1904,8 kW 
Hőtermelés/távfűtés teljesítménye 1660,7 kW 
Az erőművi hatásfok becsült értéke 23,0% % 
Az eltüzelt faapríték mennyisége         150 000,0  eM/év 
Az eltüzelt faapríték mennyisége 
maximum* 

          34 500,0  tonna/év 

* 20 % nedvességtartalom     
*Maximális tüzelőanyag mennyiség a 11 MW teljesítményt tekintve. 

Megjegyzés: A villamos áramot, amit a generátor előállít, a Visegrádon átmenő 22 kV hálózatba be tudjuk táplálni, 
az erőmű a saját felhasználású áramot (kb. 80-100 kW) a hálózatból vételezi. Az erőmű rendelkezik teljes porszűréssel 
(mechanikus és elektromos porszűrők) és a füstgázkondenzációs hőcserélők gondoskodnak  a jó hatásfokról és a 
füstgáz alacsony (kb. 50 °C) hőmérsékletéről. A zaj a turbinaterem rezgés és zajvédelme miatt alacsony fokú, a kémény 
hangtompítóval rendelkezik. A kondenzátor hűtése a Duna vizéből ásott kúttal megoldható. Az erőműnek lokálisan 
a Lepence Völgy közelében, vagy éppen a völgyben kellene elhelyezkedni. Sok fáról van szó, a rendelkezésre álló 
kapacitásokat nem ellenőriztem. 

a. Biogázerőmű
Ez az erőműfajta a biológiailag lebomló anyagokat (élelmiszerhulladék, zöldhulladék stb.)  dolgozza fel, ezen anyagok 

levegő kiszorítása melletti rothasztásával (fermentációjával) fejleszt biogázt, aminek nagyrésze metán CH4. A biogázban 
szunnyadó energiát egy gázmotor segítségével mechanikus, majd villamos- és hőenergiává (motorhűtés) alakítjuk. A 
rendelkezésre álló bioaktív alapanyag mennyiségét csak becsülni lehet:

Biogáz üzemű hő és villamosenergia termelés 
Fermentálható hulladékok becslése-Visegrád 

Összes hulladékmennyiség* 
Ebből csak Visegrád 

3.000 
600 tonna/év 

Biologiai hulladék részaránya   kb. 40% országos adat 
Fermentálható hulladék 1.200,0 tonna/év 
Konyhai hulladék                                  240,0  tonna/év 
Kommunális és zöldhulladék                                  960,0  tonna/év 
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Átszámítás a visegrádi körülményekre 
Visegrádi Biogázerőmű (Gázmotor -Generátor) 

Biogázelőállítás-Fermentációval 1.250 MWh/év 
Hatásfok -villamos áramtermelés 50 % feltételezés 
Hatásfok- hőtermelés 80 % feltételezés 
Hatásfok  kb. 40 % feltételezés 
Áramtermelés                625  MWh/év 
Hőtermelés             1.000 MWh/év 
Üzemidő kb.             7.500  óra/év 
Áramtermelés gázmotorral 83,4 kW 
Hőtermelés-motorhűtés 133,4 kW 

Az visegrádi erőműtelep összesített adatai: 

Erőműkapacitások-Visegrád 
Áramtermelés Hőtermelés 

kW el. kW th. 
Biomassza-erőmű 1.904 1.660 
Biogáz-erőmű 83 133 
Összesen 1.988 1.794 

Kommunális és lakossági igény 2.381 3.321 

Szükséglet fedezete Visegrádon 83,5% 54,0% 
Általános Müszaki Adatok-Erömüközpont 

 
 

Generátorteljesítmény 1.988 kW el. 
Hőtermelés- távfűtés 1.794 kW th. 
Hőtermelés-távhűtés 1.166 kW th.  
Az erőművek üzemideje-
biomassza 8.400 óra/év 
Az erőművek üzemideje-biogáz 7.500 óra/év 
Villamos energiatermelés 
üzemideje 8.400 óra/év 
Üzemidő- távfűtés 5.040 óra/év 
Üzemidő- távhűtés  3.360 óra/év 
Termelt villamos energia 
mennyisége 16.700 MWh/év 
Termelt thermikus energia 12.961 MWh/év 
Termelt energia-összesen 29.661 MWh/év 
Fajlagos beruházási költség 180 Ft/(kWh/év) 
Beruházási költségek                     5,34  milliárd HUF 
Élőmunkaigény 6 fő 
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A beruházás költségeinek becslése: 

Biomassza-erőmű beruházási költsége 
Generátorteljesítmény                1.904  kW 
Hőtermelés-távfűtés                1.660  kW 
Beruházási költségek kb.                   2.352  millió HUF 
Élőmunkaigény 3 fő 

Biogáz-erőmű beruházási költsége 
Generátorteljesítmény 83,4 kW 
Hőtermelés-távfűtés                   133,4  kW 
Beruházási költségek kb.                      167  millió HUF 
Élőmunkaigény 3 fő 

Megjegyzés: A beruházás becsült összege kb. 5,4 milliárd Ft. az előtervezéstől az üzembevételig kb. 3-4 évig tarthat.  
Az üzembevétellel nagy mértékben nőne Visegrád és környékének az energiabiztonsága és egyben óriási mértékben 
járulna hozzá az üvegházhatású gázok redukciójához. Munkahelyeket teremtene a régióban és az energetikai és gépészeti 
területen komoly innovációs centrumot hozna létre. A fuvarozók, beszállítók, cégek tucatjai tudnának járulékos bevételre 
szert tenni

1.) Lokális élelmiszer – és állattenyésztés megteremtése, a parlagon heverő, gondozatlan földek megművelése
A fűtőművek által előállított hőenergia alkalmas melegházak fűtésére, így intenzív kertészeti gazdálkodást lehet folytatni. 

A nyári hónapokban az erőművel összekapcsolt hűtőüzem a megtermelt zöldségek hűtve tárolását teszi lehetövé. A 
lepencei termálforrás közelsége sem lebecsülendő adottság amit hasznosítani lehet az üvegházak fűtésére.  

Az interneten megtalálható adatok szerint az intenzív üvegházas termeléssel kapcsolatban a következő becsült adatokat 
találjuk:

A hőátbocsájtási együttható értéke vékony fóliára 6,81 W/m2K, a vastag polykarbonát üvegre csak 1,87 W/m2K.  Így, az 
üvegház átlagos hőigénye kb. 14 kW/100 m2.

a. Beruházási összeg: 40-45 ezer Ft / m2

b. Terméshozam: 

i. Fóliasátor: 35-40 kg/m2

ii. Üvegház: 50-55 kg/m2

A beruházás megtérülése kb. 43 millió Ft/hektár-os árbevétel mellett 9-10 év. Az olcsó hőforrás -lepencei termálkút és a 
lokális energiarendszer ezt az árbevételt 50 millió Ft-ig növelheti, és a megtérülés 1-2 évvel lerövidül. 

 Termőterületi adatok:
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Kérem Önöket, hogy ne tekintsék ezt az okfejtést pontos, szakmai tanulmánynak, ennek az írásnak csak a gondolatébresztés 
és a lehetőségekre való felhívás a feladata. Nem több, de nem is kevesebb.

1.) Összefoglalás
A cél: Visegrád és régiója ellátási biztonságának megteremtése, megújuló energiahordozókra alapuló modern 

energiatermelés kialakítása és felhasználása élelmiszertermelésre, a megtermelt élelmiszer feldolgozása. A régió ellátása 
villamos és hőenergiával részben vagy egészben. 

Üdvözlettel,
Omaszta István

okl. bányagépész és villamosmérnök
okl. mérnökközgazdász

VISEGRÁDI ÍZEK

SVÁB SÖRKIFLI

Nagyon szeretek sütni, új recepteket kipróbálni. 
Különösen keresgélek az eredeti sváb receptek között. Így 
találtam az alábbi receptre is egy sváb receptes könyvben, 
melyet Knoll Albertné tett közzé.

A kifl i nagyon fi nom lett, mind melegen, mind hidegen 
nagyon fi nom és jót lehet rá sörözni!!

Egy dl langyos, cukros tejben felfuttatunk 2 dkg élesztőt. 
30 dkg lisztet (eredetileg 15 dkg fi nom – és 15 dkg 
rétesliszt keveréke, de én csak fi nomliszttel csináltam) 
átszitálunk, és egy tojás sárgájával, 2 evőkanál zsírral, 
sóval, a felfuttatott élesztővel, kevés tejjel hólyagos 
tésztává dagasztjuk.

Langyos helyen kb. 45 perc alatt duplájára kelesztjük.

A töltelékhez megtisztítunk 2-3 fej vöröshagymát, 

apróra vágjuk, sózzuk, borsozzuk és olajon kisütött 
szalonnakockákkal megfonnyasztjuk.

A megkelt tésztát 3-4 mm vastagra kör alakúra nyújtjuk, 
megkenjük a töltelékkel, cikkekre vágjuk és feltekerjük, 
kifl icskéket formázunk belőle. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
tesszük, - kicsit távol egymástól, mert megdagadnak -, 
tojással kenjük. Szórhatunk rá szezámmagot, lenmagot, 
köményt, stb. 20 percig még pihentetjük, majd 
előmelegített sütőben közepes lángon 18-20 perc alatt 
készre sütjük.

Mindehhez nagyon jó étvágyat és jó sörözést kívánok!!

Schandlné Tubi



2022. JÚNIUS

28

  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 
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Június 2. csütörtök, 18:00  
A GIGANTIKUS TEHETSÉG 
ELVISELHETETLEN SÚLYA  
szinkronizált, amerikai vígjáték, 105’, 2022 
Rendező: Tom Gormican 
Főszereplők: Nicolas Cage, Pedro Pascal 
 

Nick, hogy kilábaljon a pénzügyi csődből, elfogad egy 1 millió 
dolláros ajánlatot. Csak annyit kell tennie, hogy részt vesz egy 
gazdag rajongója szülinapi partiján. Nick egyre jobban 
ráhangolódik Javira és őrült kalandokba vetik magukat. Ám a 
dolog kaotikus fordulatot vesz, amikor Nicket beszervezi a CIA 
és Javiról kiderül, hogy veszélyes fegyverkereskedő. Nick 
kénytelen felnőni a feladathoz: gigantikus alakítást kell 
nyújtania, mint a legkeményebb akcióhős.  
 

Június 3. péntek, 17:00 
BERGMAN SZIGETE  
feliratos, francia filmdráma, 112’, 2021 
Rendező: Mia Hansen-Løve 
Főszereplők: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska 
 

Chris és Tony Fårö szigetére érkezik, hogy Ingmar Bergman 
egykori otthonában alkossanak. Mindketten sikeres film-
rendezők, és itt, a világtól elzárva, visszavonultságban szeretnék 
megírni következő forgatókönyvüket. Az északi nyár hűvös és 
inspiráló, Bergman szelleme pedig ott lebeg minden sarkon.  
 

Június 3. péntek, 19:15 
DOWNTON ABBEY: EGY ÚJ KORSZAK  
szinkronizált, angol romantikus dráma, 125’, 2022  
Rendező: Simon Curtis 
Főszereplők: Maggie Smith, Michelle Dockery, Matthew Goode 
 

Az egyébként mindig békés Downton élete felbolydul, amikor 
Violet talányos bejelentést tesz: a birtokába került egy pazar villa 
a festői, dél-franciaországi tengerparton. Mint az várható, a 
család egyik része rögtön felkerekedik a napsütésben gazdagabb 
új vidék felé, ám az otthon maradók élete sem maradhat nyugodt, 
mivel egy nagymenő filmproducer úgy dönt, Downtonban 
szeretné leforgatni legújabb sikervárományos alkotását.  
 

Június 4. szombat, 15:00 
AZ EGÉR LEGJOBB BARÁTJA  
szinkronizált, cseh animációs film, 80’, 2022 
Rendező: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová 
 

Az állatok között akadnak olyan példányok, amelyek a 
történelem során folyton ellenségként tekintettek egymásra. Ilyen 
például a róka és a kisegér esete. Egy szerencsétlen véletlen 
folytán mindkét állat a mennyországban találja magát, ahol a 
legjobb barátok lesznek. Megbeszélik, hogy ez a szoros barátság 
akkor is tartani fog, ha visszatérnek a Földre. Igen ám, de nem 
sejtik, hogy ellenkező testben térnek vissza, a róka egérként, az 
egér ravaszdi rókaként. Vajon így is kitart a barátságuk?  
 

Június 4. szombat, 17:00 
A GIGANTIKUS TEHETSÉG 
ELVISELHETETLEN SÚLYA  
szinkronizált, amerikai vígjáték, 105’, 2022 
 

Június 4. szombat, 19:15 
DOWNTON ABBEY: EGY ÚJ KORSZAK  
szinkronizált, angol romantikus dráma, 125’, 2022  

Június 8. szerda, 18:00 
TUTANHAMON: A LEGÚJABB KIÁLLÍTÁS  
feliratos, olasz dokumentumfilm, 80’, 2022 
Rendező: Ernesto Pagano 
 

A film lehetővé teszi, hogy nézők milliói közelről is szemügyre 
vehessék a fáraót, és átélhessék azokat a kivételes pillanatokat, 
amelyek során a fáraó személyes használati tárgyai és az őt a 
túlvilágra kísérő luxuscikkek közül mintegy 150 elkerül korábbi 
kiállítási helyéről, a Királyok Völgyéből, hogy egy nagyszabású 
kiállításon kapjanak helyet. 
 

Június 9. csütörtök, 18:00 
OLTÁRI TÉVEDÉSEK 
szinkronizált, olasz romantikus film, vígjáték, 101’, 2021  
Rendező: Paolo Costella 
Főszereplők: Ambra Angiolini, Euridice Axen, Luca Bizzarri 
 

Négy pár, négy esküvő, a friss házasok boldogsága határtalan. 
Ám alig telik el egy kis idő a közös életükből, kiderül, hogy a 
házasságuk érvénytelen, mivel a pap, aki összeadta őket, 
valójában nem is pap. De vajon így, tudva, hogy semmi sem köti 
őket össze, továbbra is együtt képzelik el a közös jövőt, vagy ez 
egy remek alkalom arra, hogy elváljanak útjaik?  
 

Június 10. péntek, 17:00 
KIS LECKE A SZERELEMRŐL  
feliratos, francia romantikus vígjáték , 86’, 2021 
Rendező: Eve Deboise 
Főszereplők: Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps   
 

Julie és Mathieu megismerkedésük után nem sokkal közös útra 
indulnak. Meg akarják akadályozni Mathieu tanítványát, aki 
megtalált egy nyugtalanító szerelmes levelet, nehogy valami 
butaságot csináljon. Az utazás özben folyton hajba kapnak 
valamin. De ahogy közös kalandjaik során egyre többet 
megtudnak egymásról, egyre elválaszthatatlanabbá válnak.  
 

Június 10. péntek, 19:15 
TOP GUN: MAVERICK 
szinkronizált, amerikai akciófilm, 131’, 2022 
Rendező: Joseph Kosinski 
Főszereplők: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 
 

Amikor Mavericknek egy osztagnyi Top Gun növendéket 
különleges küldetésre kell kiképeznie, összehozza a sors 
Bradshaw hadnaggyal, aki nem más, mint néhai barátjának, 
Goose-nak a fia. A múlt árnyaitól kísérve Maverick kénytelen 
megküzdeni legbelsőbb félelmeivel, és ez a küzdelem egy olyan 
küldetésben csúcsosodik ki, amely során a legnagyobb áldozatot 
kell meghoznia azoknak, akiket végül kiválasztanak a repülésre.  
 

Június 11. szombat, 15:00 
A KIS NICOLAS ÉS AZ ELVESZETT KINCS 
szinkronizált, francia családi vígjáték, 103’, 2021  
Rendező: Julien Rappeneau  
Főszereplők: Ilan Debrabant, Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve 
 

A kis Nicolas remekül érzi magát: otthon a papa és a mama, az 
iskolában pedig a haverok, akikkel mindig valami csínyen törik a 
fejüket. Csakhogy a papát előléptetik, ami költözéssel jár, az 
ország másik végébe! Nicolas el sem tudja képzelni, mi lesz vele 
a barátai nélkül. Nincs más megoldás, fel kell kutatni az elveszett 
kincset, hátha az maradásra bírja a szülőket.  
 



Június 11. szombat, 17:00 
KIS LECKE A SZERELEMRŐL  
feliratos, francia romantikus vígjáték , 86’, 2021 
 

Június 11. szombat, 19:15 
TOP GUN: MAVERICK 
szinkronizált, amerikai akciófilm, 131’, 2022 
 

Június 15. szerda, 18:00 
ZANOX – KOCKÁZATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK 
magyar romantikus vígjáték , sci-fi, krimi, 85’, 2022  
Rendező: Baranyi Gábor Benő 
Főszereplők: Bálint Előd, Erdős Lili, Hatházi András 
 

A kétes eredetű házipálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox 
nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. 
Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. 
Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság 
helyett ismét az érettségi vár. A szokatlan helyzettel élve Misi 
bátrabban kezdeményez Jankánál, megpróbál megakadályozni 
egy gyilkosságot, és a töri tételt is átnézi, amit húzni fog. Arra 
viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén 
lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben 
vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házipálinka. 
 

Június 16. csütörtök, 16:00 
A TENGER DALA 
szinkronizált, dán-belga-francia-ír animációs film, 93’, 2014 
Rendező: Tomm Moore 
 

A csodálatos mese Benről és kishúgáról, Saoirse-ről, aki az 
utolsó fókatündér. A két testvér kalandos útra indul egy ősi, 
varázslatos legenda nyomában, hogy hazatérhessenek tengerparti 
otthonukba. A film az ír folklórból merít: a mitológiai selkiek a 
tengerben fókaként élnek, de a szárazföldön emberré válnak. 
 

Június 16. csütörtök, 18:00  
ZANOX – KOCKÁZATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK 
magyar romantikus vígjáték , sci-fi, krimi, 85’, 2022  
 

Június 17. péntek, 17:00 
A KIS NICOLAS ÉS AZ ELVESZETT KINCS 
szinkronizált, francia családi vígjáték, 103’, 2021  
 

Június 17. péntek, 19:15 
AZ ÉSZAKI 
szinkronizált, angol-amerikai kalandfilm, 140’, 2022  
Rendező: Robert Eggers 
Főszereplők: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang 
 

Az erőteljes vízióiról ismert rendező, Robert Eggers új filmje egy 
akciókban bővelkedő eposz. Egy fiatal viking herceg sorsát 
követi nyomon, aki bosszút akar állni az apja haláláért.  
 

Június 18. szombat, 15:00 
A TENGER DALA 
szinkronizált, dán-belga-francia-ír animációs film, 93’, 2014 
 

Június 18. szombat, 17:00 
OLTÁRI TÉVEDÉSEK 
szinkronizált, olasz romantikus film, vígjáték, 101’, 2021  
 

Június 18. szombat, 19:15 
AZ ÉSZAKI 
szinkronizált, angol-amerikai kalandfilm, 140’, 2022  
 

Június 22. szerda, 18:00  
DALAI LÁMA – EGY FELEMELŐ TÖRTÉNET 
feliratos, olasz dokumentumfilm, 95’, 2020 
Rendező: Alessandra Pedrotti Catoni 
 

Mai világunkban milliók szoronganak, illetve szenvednek 
depressziótól. Ezért kulcsfontosságúak azok az eredmények, 
amelyeket az elmúlt 30 évben Őfelsége, a XIV. dalai láma és 
neves neuropszichológusok dokumentáltak kutatásaik során.  

Június 23. csütörtök, 16:00 
DALAI LÁMA – EGY FELEMELŐ TÖRTÉNET 
feliratos, olasz dokumentumfilm, 95’, 2020 
 

Június 23. csütörtök, 18:00  
KATONAFELESÉGEK 
feliratos, angol vígjáték, filmdráma, 112’, 2020  
Rendező: Peter Cattaneo 
Főszereplők: Sharon Horgan, Kristin Scott Thomas 
 

A katonafeleségek kórusainak világszintű jelensége által ihletett 
filmben miközben párjaik Afganisztánban teljesítenek 
szolgálatot, az itthon őket hazaváró nők egy csoportja kórust 
alapít. Kezdetben nehezen jönnek ki egymással, de ahogy szép 
lassan baráti kötelékek szövődnek közöttük, a zene és a nevetés 
megváltoztatja az életüket: nemcsak segítenek egymásnak 
legyőzni a szeretteik elvesztésétől való félelmeiket, de egy 
médiaszenzáció középpontjában találják magát. 
 

Június 24. péntek, 17:00 
KATONAFELESÉGEK 
feliratos, angol vígjáték, filmdráma, 112’, 2020  
 

Június 24. péntek, 19:15 
TŰZGYÚJTÓ 
szinkronizált, amerikai sci-fi, horror, 94’, 2022 
Rendező: Keith Thomas 
Főszereplők: Ryan Kiera Armstrong, Zac Efron 
 

Andy és Vicky több mint egy évtizede menekülnek, hogy 
elrejtsék lányukat egy titokzatos ügynökség elől, akik Charlie 
képességét tömegpusztító fegyverként akarják alkalmazni. Andy 
megtanította lányának, hogyan hatástalanítsa erejét, ám Charlie 
11 éves lesz, és a tüzet egyre nehezebb kordában tartani. Miután 
lelepleződik a család tartózkodási helye, egy ügynök indul a 
keresésükre, hogy elkapja a lányt. Ám neki más tervei vannak.  
 

Június 25. szombat, 15:00 
LIGHTYEAR 
amerikai animációs családi film, 100’, 2022 
Rendező: Angus MacLane 
 

Ebben a tudományos-fantasztikus kalandfilmben, ami egyúttal a 
játékfigurát ihlető hős, Buzz Lightyear meghatározó 
eredettörténete, az űrhajós intergalaktikus kalandra indul egy 
csapat becsvágyó újonccal, no meg hűséges robottársával, 
Soxszal az oldalán. 
 

Június 25. szombat, 17:00 
KATINKA 
magyar életrajzi film, dokumentumfilm, 103’, 2022  
Rendező: Pálinkás Norbert,  
Főszereplők: Hosszú Katinka 
 

Az Iron Lady: háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és 
harmincnégyszeres Európa-bajnok magyar úszónő. A legjobb a 
világon. De Katinka valaki más. Nem csak sikeres úszó, hanem 
egy fiatal nő, aki megküzd azzal, hogy Iron Lady lett. Keményen 
dolgozik, él és szeret. Örül és csalódik. Tervez és újratervez. A 
film stábja két éven át mindenhova követte Katinkát: ott voltak 
vele a nagy sporteseményeken és a hétköznapi pillanatokban.  
 

Június 25. szombat, 19:15 
TŰZGYÚJTÓ 
szinkronizált, amerikai sci-fi, horror, 94’, 2022 
 

Június 29. szerda, 16:00 
LIGHTYEAR 
amerikai animációs családi film, 100’, 2022 
 

Június 29. szerda, 18:00 
KATINKA 
magyar életrajzi film, dokumentumfilm, 103’, 2022  
 
 



Június 30. csütörtök, 16:00 
PIPIÁNA HOPPSZ ÉS A SÖTÉTSÉG HÖRCSÖGE 
szinkronizált, belga-francia animációs vígjáték, 91’, 2022 
Rendező: Ben Stassen, Benjamin Mousquet 
 

Pipiána Hoppsz, a félig nyuszi, félig csirke, nagyravágyó 
álmodozó, semmitől sem riad vissza, hogy megszerezze a 
legendás ereklyét, a Sötétség Hörcsögét. Bár a tapsifüles még 
sosem járt bevetésen, és lövése sincs, milyen egy igazi 
vadregényes kincsvadászat, elszántan hisz benne, hogy apja, a 
híres nyúlkalandor nyomdokaiba léphet. Amikor Pipiána 
nagybátyja megszökik a börtönből, a vakmerő, ám kissé 
kétbalkezes fiú gondolkodás nélkül bácsikája nyomába ered, aki 
a Sötétség Hörcsögével akarja átvenni a hatalmat Tollandia 
királysága felett. Pipiána teknős barátjával, és egy vadóc borzos 
lánnyal az oldalán néz szembe a veszélyes próbatételek sorának. 
A kalandok közben számos nem várt akadályt kell legyőznie a 
csapatnak, miközben Pipiána felfedezi a benne lakozó 
képességeket, és azt az erőt, amiről álmodni sem mert volna.  
 

Június 30. csütörtök, 18:00 
A JÁTSZMA 
magyar krimi, filmdráma, 112’, 2022 
Rendező: Fazakas Péter 
Főszereplők: Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella 
 

1963, Budapest. Az állambiztonság tisztje, Jung András élete 
tökéletes: boldogan él feleségével, Évával és az egyetlen dolog, 
ami előléptetését hátráltatja, egy versengő kolléga, Kulcsár. 
Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a 
legendás kém, Markó Pál, fordulat fordulatot követ és kezdetét 
veszi egy könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, 
aminek látszik, és egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet. 
 
 

Jú1ius 1. péntek, 17:00 
PIPIÁNA HOPPSZ ÉS A SÖTÉTSÉG HÖRCSÖGE 
szinkronizált, belga-francia animációs vígjáték, 91’, 2022 
 

Jú1ius 1. péntek, 19:15 
JURASSIC WORLD: VILÁGURALOM 
szinkronizált, amerikai kalandfilm, 146’, 2022 
Rendező: Colin Trevorrow 
Főszereplők: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern 
 

A dinoszauruszok most már világszerte az emberek között élnek. 
Ez a törékeny egyensúly átformálja a jövőt és mindenkorra 
meghatározza, hogy az emberi lények maradnak-e a fő 
ragadozók a bolygón, melyen a történelem legfélelmetesebb 
teremtményeivel kell osztozniuk. Idén tanúi lehetünk a Jurassic-
korszak nagyszabású lezárásának, melyben a két generáció most 
először egyesül, ebben a merész és lélegzetelállító kalandban, 
mely felöleli az egész világot, eddig sosem látott 
dinoszauruszokkal és elképesztő effektekkel.  
 

Jú1ius 2. szombat, 15:00 
LIGHTYEAR 
amerikai animációs családi film, 100’, 2022 
 

Jú1ius 2. szombat, 17:00 
A JÁTSZMA 
magyar krimi, filmdráma, 112’, 2022 
 

Jú1ius 2. szombat, 19:15 
JURASSIC WORLD: VILÁGURALOM 
szinkronizált, amerikai kalandfilm, 146’, 2022 
 

 
Támogatóink:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Éjjeli portya Fotó: Schandl Lóránt
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