„ Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass
a jövőn. ”
Széchenyi István
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kedves Visegrádiak! Tisztelt Szervezők!
2022-ben 37. alkalommal került megrendezésre városunk legnagyobb történelmi fesztiválja, a Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok, mely évről-évre július második hétvégéjén állít emléket a középkori Európa egyik legfontosabb
eseményének, az 1335-ös királytalálkozónak. Három napon keresztül látványos lovagi tornákkal, királyi menettel,
esti fáklyás felvonulással, a Királyi palota számos programjával és királyi borudvar legfinomabb boraival vártuk az
idelátogatókat, megidézve azt az utánozhatatlan középkori hangulatot, melynek egyik hiteles helyszíne Visegrád. 2022ben végre kötöttségektől mentesen, védettségi igazolvány nélkül fogadhattuk a városunkba érkezőket, és külön öröm volt
számunkra, hogy ismét a külföldi szereplők-barátaink részvételével tarthattuk meg a rendezvényt.
A kormányzati támogatásnak köszönhetően Visegrád lehetőséget kapott a nagy lelátó lefedésére. Az idei évben a
Palotajátékok közel négy évtizedes történetének második legnagyobb fejlesztése valósult meg. Hosszú évek várakozása
után a nézők árnyékban, az esőtől is védve tekinthették meg I. Károly magyar, Kázmér lengyel és János cseh király lovagi
tornáját. Ugyanakkor a beruházás lehetőséget biztosít az év során más kulturális programok megrendezésére is.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek azt az áldozatos munkát és helytállást, amit a rendezvény szervezése és
lebonyolítása során tanúsított! A Palotajátékok sikeres megrendezése elsősorban nekik és támogatóinknak köszönhető!
Eőry Dénes
polgármester

Olasz zászlóforgatók

Fotó: Greguss Tamás

Címlapképünk forrása: programturizmus.hu. Fotó: Zeller Péter
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VÁROSHÁZI MOZAIK
BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT
HATÁROZATOKRÓL
Képviselő-testületi ülés – 2022. június 30.

céggel kötött szerződés módosítása, amiről a testület
a június 30-ai ülésén döntött. Ugyancsak elfogadták a
képviselők a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft.
által benyújtott telepítési tanulmánytervet az 1813/7
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.

1. Első napirendi pontban az étkezéssel kapcsolatos
térítési díjak módosításáról tárgyaltak a képviselők.
Az alábbi táblázatokban a 2022. szeptember 1-étől, a
Városi Konyhán érvényes, intézményi térítési díjtételeket
olvashatják:

4. A képviselő-testület 2020. október 29-én alkotta meg
Visegrád Város pályázati rendszeréről és támogatási
rendjéről szóló rendeletét. A megalkotott új rendelet
egységes feltételrendszer keretén belül szabályozza
a költségvetési rendeletben elkülönített támogatási
összegek felhasználását, ellenőrzését. A Pénzügyi
Bizottság részéről érkezett egy módosító javaslat, mely
szerint március 31. helyett január 31. lenne az elszámolási
határidő. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta.

Személyi fizetendő
térítési díj
napi összege

Óvoda
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
tízórai, ebéd, uzsonna:
Általános iskola
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
tízórai, ebéd, uzsonna:
Önkormányzati intézmények alkalmazottai
Külső vendégétkező
Külső vendég-gyermekétkező
Speciális gyermekétkeztetés

121,- Ft/fő
291,- Ft/fő
121,- Ft/fő
533,- Ft/fő

5. Ezen az ülésen döntött a képviselő-testület a parkolási
rendelet módosításáról. A kedvezményezettek körének
bővítése, kizárólagos használatú parkolóhelyek felfestése,
és a minimum parkolási idő módosítása került bele.

133,- Ft/fő
488,- Ft/fő
133,- Ft/fő
kerekítve:755,-Ft/fő
895,- Ft/fő
1.075- Ft/fő
905,-Ft/fő
1.675,-Ft/fő

6. Az önkormányzat két szakbizottsága is foglalkozott
a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek
mértékéről szóló 12/2014. (12.19.) számú önkormányzati
rendelet felülvizsgálatával. Javaslataik alapján az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások közül
kettő marad szociális helyzet alapján bérbe adható,
a többi kiadása költségelven, illetve piaci viszonyok
alapján történhet. Döntés született továbbá a lakbérek
mértékének emeléséről, valamint a Sziget utcai lakásokkal
kapcsolatban arról, hogy az 5 év bérleti idő lejárta után
nem lehet majd meghosszabbítani a bérleti szerződést. A
képviselő-testület ugyanezen napirendi pont keretében
három pályázat kiírásáról döntött a Harangvirág utca 22.
szám alatt található lakóház és udvar, a Sziget utca 15.
földszint I. szám alatti lakás, valamint a Sziget utca 15. I.
emelet 3. szám alatti lakás vonatkozásában.

Étkezésért fizetendő intézményi térítési díjak (szociális
étkezés) 2022. szeptember 1-től a Városi Konyhán:
Szolgáltatás
Étkezés

Intézményi térítési díj
(Ft/ellátási nap)
805 Ft

2.Ugyancsak elfogadta a testület a Fellegvár Óvoda új
Pedagógiai Programját, melyet Papaneczné Papp Éva
óvodavezető állított össze. Az intézmény kiemelt küldetése
a gyermekközpontú, szeretetteljes, derűs, biztonságot
nyújtó légkör kialakítása, az óvodai nevelés fontos része
pedig a nemzetiségi nyelv és kultúra megőrzése, valamint
a hagyományok ápolása.

7. Megérkeztek az árajánlatok a Mátyás király utcai járda
felújításának kivitelezési munkálataira. A legkedvezőbbet
Ádám Tamás egyéni vállalkozó nyújtotta be, aki az I.
ütem 169 méter hosszú szakaszát építi majd meg.

3. A Képviselő-testület az 52/2022. (III. 31.)
határozatával az EKO ÉPÍTÉSZ Kft-t bízta meg Visegrád
Város településrendezési eszközeinek módosításával.
Önkormányzatunk a módosítási igényeket 9 pontban
foglalta össze, de a májusi és júniusi egyeztetések
folyamán ez a lista bővült. Emiatt szükségessé vált a

8. A Magyar László Tornacsarnok környezetének
rendezése kapcsán három árajánlatot kértünk be a
műszaki ellenőrzési feladatok ellátására. Ezek közül a
legjobb a MeViTo Mérnökiroda Kft. részéről érkezett.
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9. Egy korábban hozott döntés alapján a képviselőtestület a Stabil Mérnökiroda Kft-t bízta meg a Zöld-ház
és a Fellegvár Óvoda kiviteli terveinek elkészítésével. A
szerződésben foglalt határidőig ez nem történt meg, amit
a cég az alvállalkozói szakág tervezési kapacitásainak
jelentős túlterheltségével indokolt. A Kft. méltányossági
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy
tekintsünk el a kötbér igénytől. A képviselő-testület úgy
határozott, hogy helyt ad a kérelemnek azzal a kitétellel,
hogy legközelebb előre jelzi, ha külső okok miatt a terv
szállítása nem határidőre történik.

10. Érvényesen és eredményesen zárult a „Visegrádi
rendezvénytér felújítása” tárgyban indított közbeszerzési
eljárás. A kivitelezést Geoszolg Mélyépítőipari és
Vállalkozói Kft. fogja elvégezni.
(A képviselő-testületi üléseken született határozatok és
mellékleteik megtalálhatóak Visegrád Város hivatalos
honlapján:
https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/
donteshozatal/hatarozatok)

2022 | 07 | 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT AZ ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER VISEGRÁDON
A „Duna-PHQWL iUYt]YpGHOPL EHUXKi]iVRN 9LVHJUiGRQ´ HOQHYH]pVĦ projekt keretében két
ütemben zajlott le a város gátrendszerének kiépítése. A SURMHNW HOVĘ V]DNDV]iEDQ D
városközponti szakaszon a mobilfalas árvízvédelmi szakasz, a projekt második szakaszában,
pedig a városközponti szakaszon a mobilfalas árvízvédelmi szakasz fennmaradó része, a
I|OGPĦYHV W|OWpV pV D] $SiWN~WL-patak torkolati részénél PHJpStWHWW ]VLOLSHV PĦWiUJ\
Magyarország Kormánya és az Európai Unió összesen 2,669 milliárd forintos (I. szakasz 1,289
milliárd, 2. szakasz 1,379 milliárd forint) WiPRJDWiViQDNN|V]|QKHWĘHQvalósult meg.
2022. júniusábaQIHMH]ĘG|WW be a visegrádi árvízvédelmi beruházás második szakaszának kivitelezése,
mellyel a teljes – két ütemben megvalósított – projekt lezárult. Ennek részeként Visegrád belterületének
WHOMHVKRVV]iEDQNLpStWpVUHNHUOWD]HOVĘUHQGĦiUYt]YpGHOPLYRQDOAz árvízvédelmi rendszer az alábbi
PĦV]DNLPHJROGiVRNNDOpSOt meg:
- 1810 m hosszúságú mobilfalas árvízvédelmi szakasz (I. szakasz keretében 1440 fm, míg a II. szakasz
keretében 370 fm hosszban), D PRELO iUYt]YpGHOPL IDO HOHPHL WDODMV]LQWEH VOO\HV]WKHWĘ EHton
SDUDSHWIDOUDV]HUHOKHWĘHNIHO
- )|OGPĦYHVW|OWpV (1198 m hosszban), mely hagyományos, agyagmagos szerkezettel került kiépítésre
a Visegrádi Sportcentrum mögötti részen, egészen a 11. sziP~ IĘN|]OHNHGpVL útba való
becsatlakozásig.
- Az Apátkúti-patak torkolati részénél megépített ]VLOLSHV PĦWiUJ\ mely Dunai árhullámok esetén
alkalmas DSDWDNRQIHOOpSĘYLVV]DGX]]DV]WyKDWiVPHJDNDGiO\R]iViUDYDODPLQWD'XQDLiUKXOOiPRNNDO
HVHWOHJHVHQV]LPXOWiQHOĘIRUGXOyKLUWHOHQOH]~GXOyQDJ\PHQQ\LVpJĦFVDSDGpNNH]HOpVpUH
- $ EHUXKi]iV WDUWDOPD]WD HJ\ UDNWiUpSOHW PHJpStWpVpW PHO\EHQ QHP iUYt]L LGĘV]DNEDQ PHJIHOHOĘ
körülmények között tárolhatók a mobilfal elemek.
A teljes projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió Kohéziós Alapjának
WiPRJDWiViYDOYDOyVXOWPHJDPLQHNN|V]|QKHWĘHQ9LVHJUiGNLORPpWHUKRVV]~– a város árvízvédelmi
biztonságát szolgáló – árvízvédelmi rendszerrel rendelkezik.
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A fotókat készítette: Papp Lajos (Papp Fotógráfia) és Regélő
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ISMÉTELT FELHÍVÁS GÉPJÁRMŰTULAJDONOSOK SZÁMÁRA
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.

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.
A gépjármű regisztrálásához az alábbiakra van
szükség:

Díjköteles várakozási területek:
•

Fő utca a római katolikus templomtól a hajóállomásig

•

Centrum parkoló (CBA mögött)

•

Nagyparkoló (Palotaház mellett)

A díjfizetési 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 megfizetni. A
minimálisan megfizetendő 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).

•

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. 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):

Ingyenes lakossági bérlet (parkolási matrica)
kiváltására jogosult az a visegrádi lakos, akinek személyi
igazolványában vagy érvényes lakcímkártyáján
feltüntetett lakóhelye vagy tartózkodási helye Visegrád.
Lakosonként 2 db ingyenes bérlet (parkolási matrica)
igényelhető. Arra kérjük Önöket, hogy mindenképpen

h t t p s : / / w w w. v i s e g r a d . h u / o n k o r m a n y z a t /
donteshozatal/rendeletek
(ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL)

"Azért a víz az úr!"

Fotó: Muckstadt Szabina
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HIRDETMÉNY
Tárgy: Visegrád Város településrendezési eszközeinek
módosítása az EUROVELO 6 kerékpáros útvonal
mentén és HÉSZ-módosítás több részterületen, a
419/2021.(VII.15.) Kormányrendelet 75.§-a szerint helyi
partnerségi egyeztetés kezdeményezése

szerint az előbbi esetben tárgyalásos, az utóbbi esetben
egyszerűsített eljárási rend szerint lehetséges.
A partnerségi egyeztetést Visegrád Város
Önkormányzatának 1/2016.(I.21.) számú rendeletében
foglalt szabályok alapján folytatjuk le.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2022. (II.24.) számú határozatában döntött arról,
hogy
•

Visegrád Város településrendezési eszközeinek
módosításával az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal
kapcsán, ajánlata alapján megbízza az EKO Építész
Kft-t,

•

a költségviselő: Cívis Komplex Mérnök Kft.

Az EUROVELO 6 véleményezési anyaga 2022. július
22-től, a több pontos HÉSZ-módosítás véleményezési
anyaga 2022. augusztus 3-tól tekinthető meg a
Város honlapján és a hirdetőtáblán, melyekről 2022.
augusztus 10-én 17 órakor lakossági fórumot tartunk
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
A fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy a módosításokkal
kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2022. augusztus
18-ig írásban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2022. (III. 31.) számú határozatában döntött
•

Visegrádi Polgármesteri Hivatal, 2025 Visegrád, Fő utca 81.

Visegrád Város településrendezési eszközeinek
módosításáról több részterületen

foepitesz@visegrad.hu

A tervezett egyeztetési eljárás

Véleményező munkájuk iránti tisztelettel:

A településrendezési eszközök módosítása a
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben (továbbiakban Településkódex) fogalmai

Visegrád, 2022. július 22.
Eőry Dénes
polgármester

"Immár a nap leáldozott"

Fotó: Muckstadt Szabina
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzat
.pSYLVHOĘ-testülete a 96/2022. (VI. 30.) számú határozatával a lakások és helyiségek
EpUOHWpUĘOYDODPLQWDODNEpUHNPpUWpNpUĘOV]yOy  V]iP~|QNRUPiQ\]DWL
rendeletben foglaltak szerint
pályázatot ír ki
D9LVHJUiGHarangvirág utca 22. szám alatt 9LVHJUiGKUV] WDOiOKDWyODNyKi]pV
udvar bérleti jogviszonyára
Az ingatlan MHOOHP]ĘL:
a lakóház alapterülete: 102 m²
komfortfokozata: összkomfortos
$EpUOHWLV]HU]ĘGpV LGĘWDUWDma: 3 pYUH V]yOy KDWiUR]RWW LGHMĦ V]HU]ĘGpV D KDWiUR]RWW LGHMĦ
V]HU]ĘGpVOHMiUWiYDODEpUOĘPLQGHQHOKHO\H]pVLLJpQ\QpONON|WHOHVHOKDJ\QLD]LQJDWODQWD
YHOHRWWpOĘNNHOHJ\WW
$ODNEpU|VV]HJH - Ft/hó V]HSWHPEHU-WĘO
A EpUOHWLV]HU]ĘGpVEĘOHUHGĘN|WHOH]HWWVpJHNEL]WRVtWiViUD DEpUOĘQHNDV]HU]ĘGpVPHJN|WpVH
HOĘWW yYDGpNRW NHOO IL]HWQLH $] yYDGpN PpUWpNH D ODNiV PLQGHQNRUL KDYL EpUOHWL GtMiQDN
NpWV]HUHVH
A pályázat benyújtásának határideje: 2022DXJXV]WXV 22 KpWIĘ) yUD
$SiO\i]DWEHQ\~MWiViQDNPyGMD
$ SiO\i]DWRW tUiVEDQ D] HUUH D FpOUD UHQGV]HUHVtWHWW IRUPDQ\RPWDWYiQ\RQ 9LVHJUiG 9iURV
gQNRUPiQ\]DWiKR] FtPH]YH NHOO EHQ\~MWDQL  9LVHJUiG )Ę X   SRVWDL ~WRQ YDJ\
V]HPpO\HVHQ $ SiO\i]DWL IRUPDQ\RPWDWYiQ\ EHV]HUH]KHWĘ D 3ROJiUPHVWHUL +LYDWDOEDQ YDJ\
OHW|OWKHWĘ D ZZZYLVHJUDGKX ROGDOUyO $ ERUtWpNUD NpUMN Ui tUQL KRJ\ Ä3iO\i]DW
|QNRUPiQ\]DWLEpUODNiVUD+DUDQJYLUiJXWFD´
A pályázatok elbírálásának ideje: 2022DXJXV]WXV 3
A pályázatok elbírálásáQDNPyGMD
$EHQ\~MWRWWSiO\i]DWRNDWD1pSMyOpWL%L]RWWViJYpOHPpQ\H]LpVMDYDVODWRWWHV]DQ\HUWHVSiO\i]y
V]HPpO\pUĘO D .pSYLVHOĘ-WHVWOHWQHN DNL G|QW $ SiO\i]DWRNDW D SiO\i]DWL KDWiULGĘ OHWHOWpW
N|YHWĘ KDUPLQF QDSRQ EHOO HO NHOO EtUiOQL eUYpQ\WHOHQ D] D SiO\i]DW DPHO\HW D ODNiVRN pV
KHO\LVpJHNEpUOHWpUĘOYDODPLQWDODNEpUHNPpUWpNpUĘOV]yOy  |QNRUPiQ\]DWL
UHQGHOHWEHQ IRJODOWDN YDODPLQW D SiO\i]DWL NLtUiV PHJVpUWpVpYHO, D SiO\i]WDWy WpYHGpVEH
HMWpVpYHOYDJ\PHJWpYHV]WpVpYHOQ\~MWRWWDNEH
$] HUHGPpQ\ N|]OpVpQHN PyGMD pV LGĘSRQWMD $ SiO\i]DW HOEtUiOiViWyO V]iPtWRWW  QDSRQ
EHOO D .pSYLVHOĘ-WHVWOHW G|QWpVpW WDUWDOPD]y KDWiUR]DW NLYRQDW PHJNOGpVpYHO D MHJ\]Ę
tUiVEDQ pUWHVtWL D SiO\i]yW $ SiO\i]yYDO D EpUOHWL V]HU]ĘGpVW D SiO\i]DW HOQ\HUpVpW N|]OĘ
KDWiUR]DWNp]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWWL]HQ|WQDSRQEHOODSROJiUPHVWHUN|WLPHJ.
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2022. AUGUSZTUS
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzat
.pSYLVHOĘ-testülete a 98/2022. (VI. 30.) számú határozatával a lakások és helyiségek
EpUOHWpUĘOYDODPLQWDODNEpUHNPpUWpNpUĘOV]yOy  V]iP~|QNRUPiQ\]DWL
rendeletben foglaltak szerint
pályázatot ír ki
D9LVHJUiGSziget utca . ,HPHOHWV]iP alatt (Visegrád  KUV] WDOiOKDWylakás
bérleti jogviszonyára
Az ingatlan MHOOHP]ĘL:
a lakás alapterülete: 60.8 m²
komfortfokozata: összkomfortos
$ EpUOHWL V]HU]ĘGpV LGĘWDUWama: 3 pYUH V]yOy KDWiUR]RWW LGHMĦ V]HU]ĘGpV DKDWiUR]RWWLGHMĦ
V]HU]ĘGpVOHMiUWiYDODEpUOĘPLQGHQHOKHO\H]pVLLJpQ\QpONON|WHOHVHOKDJ\QLD]LQJDWODQWD
YHOHRWWpOĘNNHOHJ\WW
$ODNEpU|VV]HJH 60.800.-Ft/hó 2022. szeptember 1-WĘO
$EpUOHWLV]HU]ĘGpVEĘOHUHGĘN|WHOH]HWWVpJHN EL]WRVtWiViUDDEpUOĘQHNDV]HU]ĘGpV PHJN|WpVH
HOĘWW yYDGpNRW NHOO IL]HWQLH $] yYDGpN PpUWpNH D ODNiV PLQGHQNRUL KDYL EpUOHWL GtMiQDN
kétszerese.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. DXJXV]WXV 22. (KpWIĘ) 16.00 óra
$SiO\i]DWEHQ\~MWiViQDNPyGMD
$ SiO\i]DWRW tUiVEDQ D] HUUH D FpOUD UHQGV]HUHVtWHWW IRUPDQ\RPWDWYiQ\RQ 9LVHJUiG 9iURV
gQNRUPiQ\]DWiKR] FtPH]YH NHOO EHQ\~MWDQL  9LVHJUiG )Ę X   SRVWDL ~WRQ YDJ\
V]HPpO\HVHQ $ SiO\i]DWL IRUPDQ\RPWDWYiQ\ EHV]HUH]KHWĘ D 3ROJiUPHVWHUL +LYDWDOEDQ YDJ\
OHW|OWKHWĘ D ZZZYLVHJUDGKX ROGDOUyO $ ERUtWpNUD NpUMN Ui tUQL KRJ\ Ä3iO\i]DW
|QNRUPiQ\]DWLEpUODNiVUD6]LJHWXWFD,HPHOHWDMWy”.
A pályázatok elbírálásának ideje: 2022. DXJXV]WXV 31.
A pályázatoNHOEtUiOiViQDNPyGMD
$EHQ\~MWRWWSiO\i]DWRNDWD1pSMyOpWL%L]RWWViJYpOHPpQ\H]LpVMDYDVODWRWWHV]DQ\HUWHVSiO\i]y
V]HPpO\pUĘO D .pSYLVHOĘ-WHVWOHWQHN DNL G|QW $ SiO\i]DWRNDW D SiO\i]DWL KDWiULGĘ OHWHOWpW
N|YHWĘ KDUPLQF QDSRQ EHOO HO NHOO EtUiOQL eUYpQ\WHOHQ D] D SiO\i]DW DPHO\HW D ODNiVRN pV
KHO\LVpJHNEpUOHWpUĘOYDODPLQWDODNEpUHNPpUWpNpUĘOV]yOy  |QNRUPiQ\]DWL
UHQGHOHWEHQ IRJODOWDN YDODPLQW D SiO\i]DWL NLtUiV PHJVpUWpVpYHO, D SiO\i]WDWy WpYHGpVEH
HMWpVpYHOYDJ\PHJWpYHV]WpVpYHOQ\~MWRWWDNEH
$] HUHGPpQ\ N|]OpVpQHN PyGMD pV LGĘSRQWMD $ SiO\i]DW HOEtUiOiViWyO V]iPtWRWW  QDSRQ
EHOO D .pSYLVHOĘ-WHVWOHW G|QWpVpW WDUWDOPD]y KDWiUR]DW NLYRQDW PHJNOGpVpYHO D MHJ\]Ę
tUiVEDQ pUWHVtWL D SiO\i]yW $ SiO\i]yYDO D EpUOHWL V]HU]ĘGpVW D SiO\i]DW HOQ\HUpVpW N|]OĘ
KDWiUR]DWNp]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWWL]HQ|WQDSRQEHOODSROJiUPHVWHUN|WLPHJ.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzat
.pSYLVHOĘ-testülete a 97/2022. (VI. 30.) számú határozatával a lakások és helyiségek
EpUOHWpUĘOYDODPLQWDODNEpUHNPpUWpNpUĘOV]yOy  V]iP~|QNRUPiQ\]DWL
rendeletben foglaltak szerint
pályázatot ír ki
D9LVHJUiGSziget utca . I|OGV]LQW V]iP alatt (Visegrád  KUV] WDOiOKDWylakás
bérleti jogviszonyára
Az ingatlan MHOOHP]ĘL:
a lakás alapterülete: 60.8 m²
komfortfokozata: összkomfortos
A bérleti V]HU]ĘGpVLGĘWDUWDPD 3 pYUH V]yOy KDWiUR]RWW LGHMĦ V]HU]ĘGpV DKDWiUR]RWWLGHMĦ
V]HU]ĘGpVOHMiUWiYDODEpUOĘPLQGHQHOKHO\H]pVLLJpQ\QpONON|WHOHVHOKDJ\QLD]LQJDWODQWD
YHOHRWWpOĘNNHOHJ\WW
$ODNEpU|VV]HJH 60.800- Ft/hó 2022. szeptember 1-tĘO
$EpUOHWLV]HU]ĘGpVEĘOHUHGĘN|WHOH]HWWVpJHN EL]WRVtWiViUDDEpUOĘQHNDV]HU]ĘGpV PHJN|WpVH
HOĘWW yYDGpNRW NHOO IL]HWQLH $] yYDGpN PpUWpNH D ODNiV PLQGHQNRUL KDYL EpUOHWL GtMiQDN
kétszerese.
$SiO\i]DWEHQ\~MWiViQDNKDWiULGHMH 2022. DXJXV]WXV 22. (hpWIĘ) 16.00 óra
$SiO\i]DWEHQ\~MWiViQDNPyGMD
$ SiO\i]DWRW tUiVEDQ D] HUUH D FpOUD UHQGV]HUHVtWHWW IRUPDQ\RPWDWYiQ\RQ 9LVHJUiG 9iURV
gQNRUPiQ\]DWiKR] FtPH]YH NHOO EHQ\~MWDQL  9LVHJUiG )Ę X   SRVWDL ~WRQ YDJ\
V]HPpO\HVHQ $ SiO\i]DWL IRUPDQ\RPWDWYiQ\ EHV]HUH]KHWĘ D 3ROJiUPHVWHUL +LYDWDOEDQ YDJ\
OHW|OWKHWĘ D ZZZYLVHJUDGKX ROGDOUyO $ ERUtWpNUD NpUMN Ui tUQL KRJ\ Ä3iO\i]DW
|QNRUPiQ\]DWLEpUODNiVUD6]LJHWXWFDI|OGV]LQW 1 ajtó”.
$SiO\i]DWRNHOEtUiOiViQDNLGHMH 2022. DXJXV]WXV 31.
A pályázatoNHOEtUiOiViQDNPyGMD
$EHQ\~MWRWWSiO\i]DWRNDWD1pSMyOpWL%L]RWWViJYpOHPpQ\H]LpVMDYDVODWRWWHV]DQ\HUWHVSiO\i]y
V]HPpO\pUĘO D .pSYLVHOĘ-WHVWOHWQHN DNL G|QW $ SiO\i]DWRNDW D SiO\i]DWL KDWiULGĘ OHWHOWpW
N|YHWĘ KDUPLQF QDSRQ EHOO HO NHOO EtUiOQL eUYpQ\WHOHQ D] D SiO\i]DW DPHO\HW D ODNiVRN pV
KHO\LVpJHNEpUOHWpUĘOYDODPLQWDODNEpUHNPpUWpNpUĘOV]yOy  |QNRUPiQ\]DWL
UHQGHOHWEHQ IRJODOWDN YDODPLQW D SiO\i]DWL NLtUiV PHJVpUWpVpYHO, D SiO\i]WDWy WpYHGpVEH
HMWpVpYHOYDJ\PHJWpYHV]WpVpYHOQ\~MWRWWDNEH
$] HUHGPpQ\ N|]OpVpQHN PyGMD pV LGĘSRQWMD $ SiO\i]DW HOEtUiOiViWyO V]iPtWRWW  QDSRQ
EHOO D .pSYLVHOĘ-WHVWOHW G|QWpVpW WDUWDOPD]y KDWiUR]DW NLYRQDW PHJNOGpVpYHO D MHJ\]Ę
tUiVEDQ pUWHVtWL D SiO\i]yW $ SiO\i]yYDO D EpUOHWL V]HU]ĘGpVW D SiO\i]DW HOQ\HUpVpW N|]OĘ
KDWiUR]DWNp]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWWL]HQ|WQDSRQEHOODSROJiUPHVWHUN|WLPHJ.
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2022. AUGUSZTUS
NÉPSZÁMLÁLÁS
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor
népszámlálásra, melynek célja, hogy pontos és részletes
képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról,
demográfiai
jellemzőiről,
egészségi
állapotáról,
foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről.
Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk
életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések
előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a
tudományos kutatásokhoz. A népszámlálásra vonatkozó
legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő
adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018.
évi CI. törvény írja elő. A népszámlálási törvény
szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra,
a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a
nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

•

legalább középfokú végzettséggel,

•

mobiltelefonnal és e-mail címmel,

•

magabiztos számítógépes ismeretekkel (tablet,
mobiltelefon kezelése),

•

jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel,

•

jó helyismerettel és tájékozódási készséggel,

•

az otthoni felkészüléshez saját eszközzel és
internet eléréssel rendelkezik.

A számlálóbiztos munkadíja a 362/2020. (VII.23.)
Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján (a díjazás
mértéke a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként
és személyenként külön jogszabályban meghatározottak
szerint változik):
•
Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás:
240 Ft/cím (külterületen 350 Ft/cím)

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között
kerül végrehajtásra, melynek menete:

•
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység,
intézet: 300 Ft/összeírás körébe tartozó cím

1. 2022. október 1. és 2022. október 16. között
az internetes önkitöltési időszakban az
adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül,
önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

•

2. 2022. október 17. és 2022. november 20. között
zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben
az időszakban az adatszolgáltatás már csak a
számlálóbiztosok közreműködésével, személyes
interjúk által teljesíthető;

Összeírt személy: 525 Ft/összeírt személy

FONTOSABB TUDNIVALÓK:

3. 2022. november 21. és 2022. november 28. között
kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az
időszakban már csak azon személyek összeírására
kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú
keretében sem teljesítették adatszolgáltatási
kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt
személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri
Hivatalban helyi népszámlálási felelősnél, akinek
gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás
módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez
szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni
valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet
nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés
érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő
címekre érkezzenek.

•

A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az
adatszolgáltatókkal, munkáját közvetlenül a
felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.

•

Feladata: körzeteinek bejárása, a körzeteihez
tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem
zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel
lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az
esetleges új címek felvétele.

•

A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 150170 címen kell kérdőívet elektronikus formában
kitöltenie, a KSH által biztosított, védett elektronikai
eszköz (tablet) segítségével.

•

A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést,
a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt, valamint
a számlálóbiztosi munka során kapott válaszok
bizalmas kezelését!

A számlálóbiztosnak jelentkezőknek megbízásuk
előtt, e-learning rendszerben történő egyéni
felkészülést követően vizsgát kell tenniük. A sikeres
vizsga letétele után kerülhet sor a megbízási szerződés
megkötésére!

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a
számlálóbiztosok végzik. Számlálóbiztosnak az a
nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, aki
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Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel, és 2022. évi Népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként
közreműködne, kérem, a Polgármesteri Hivatalban átvehető jelentkezési lapot kitöltve személyesen adja le az
Ügyfélszolgálaton.
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.
Amennyiben további kérdésük van a népszámlálással kapcsolatban, kérem, forduljanak hozzám az alábbi telefonos
elérhetőségeken: 26/398-255
Visegrád, 2022. 07. 18.
Tisztelettel:
dr. Szabó Ferenc
jegyző, népszámlálási felelős

Menyasszonytánc

Fotó: Szilvácska
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2022. AUGUSZTUS

EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN!)
VÁLTOZÁSOK A SZENTMISÉK RENDJÉBEN ÉS A LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATBAN
Augusztus hónap a katolikus egyházmegyékben a
lelkipásztori szolgálat újjászervezésének alkalma is.
Az idős papok nyugdíjba vonulása, halálesetek, új
papok szentelése és más lelkipásztori szempontok
kisebb-nagyobb változásokat tesznek szükségessé. Ez
bennünket, visegrádiakat idén annyiban érint, hogy
Erdő Péter bíboros úr augusztus 1-jei hatállyal eddigi
feladataim mellett rám bízta az eddig önálló pappal
rendelkező Pilismarót és Dömös települések lelkipásztori
ellátását is. A két település eddigi lelkipásztora, Csepregi
Róbert atya az Esztergomi Papnevelő Intézetben kapott
új megbízatást. A dunakanyari híveknek azonban
nem kell teljesen elköszönniük tőle, mert Róbert atya
a vasárnapi szentmisék végzésében és a gyóntatásban
mind a három településen rendszeresen segítségemre
lesz, a hét hat és fél napjában azonban a szemináriumban
lesz feladata. A pilismarótiak kétségtelenül elveszítik a
helyben lakó papjukat, viszont nyereségnek is felfogható,
hogy mind a három településen az eddig egy helyett két
pap fog szolgálatot teljesíteni. Ne lepődjünk meg ezért,
ha valamelyik vasárnapi szentmisén a mise alatt is égni
fog a villany a gyóntatószékben: ez nem annak a jele,
hogy Tibor atya megtanult bilokálni, vagy tréfából beült
valaki illetéktelen, hanem az új lelkipásztori beosztás
eredményeképp jött hozzánk a korábbi maróti pap. Ne
húzzuk fel szemöldökünket a fordított felállás láttára se:
Róbert atya misézik, Tibor atya gyóntat. Az új kisegítő
(vagy inkább besegítő) lelkipásztort fogadjuk nagy
szeretettel! Reményeim szerint a változásnak nemcsak
negatív, hanem pozitív hozadékai is lehetnek: növekedhet
a világi hívek aktív közreműködése a hitélet terén, a
települések között pedig szorosabb együttműködés
alakulhat ki.

Augusztus 1-től a szentmisék rendje a következőképp
módosul Visegrádon:
- A vasárnap délelőtti szentmise az eddigi 9 óra helyett
11 órakor kezdődik.
- A szombati előesti és vasárnap esti misék változatlanul
18 órakor kezdődnek.
- Hétköznap csak kedden és szerdán lesz szentmise
Visegrádon,
ugyancsak
18
órakor,
valamint
elsőpéntekenként 19 órától (téli időszakban talán majd
17 órától).
Pilismaróton vasárnap de. ½ 10-kor, hétfőn és pénteken
este 6 órakor, valamint szerdán reggel 8 órakor lesz mise.
Dömösön vasárnap reggel 8 órakor, szombaton este 7
órakor, valamint elsőpéntekenként reggel 8 órakor lesz
szentmise.
Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én,
hétfőn, a kötelező ünnep miatt mindhárom településen
lesz szentmise: reggel 8 órakor Dömösön, 17:30-kor
Pilismaróton, 19 órakor Visegrádon.
Augusztus 20-a, Szent István király napja idén
szombatra esik. A szombati miserend szerint Visegrádon
18, Dömösön 19 órakor lesz ünnepi mise. Azért, hogy
Pilismarót se maradjon Eucharisztia nélkül, ott de. ½
11-kor lesz szentmise kenyérszenteléssel. Visegrádon
augusztus 20-án délelőtt nem szentmise lesz, hanem csak
egy rövidebb litánia Szent István király tiszteletére,
amelyet a szokásos módon kenyérszentelés és ünnepi
műsor követ. A templomi szertartás a litániával kezdődik
de. 9 órakor. Az aktuális híreket, esetleges változásokat a
templomi hirdetőtáblán, valamint a plébánia honlapján
és Facebook oldalán találhatjuk meg.
Tibor atya
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VIRÁGSZŐNYEG
Isten dicsőségére a közösség összefogásával idén is
elkészítettük az úrnapi virágszőnyeget, amely egy hónapon
át díszítette templomunkat. Köszönjük mindazoknak az
adományait és munkáját, segítségét, ami lehetővé tette,
hogy ebben az évben nemcsak bent a templomban a

padok teljes hosszában, hanem a körmenet útvonalán a
templom körül is tudtunk készíteni virágszőnyeget.
Isten fizesse meg az adományokat!
A fotót Kalotai Árpád készítette.
Szabóné Mayer Katalin
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2022. AUGUSZTUS

GYEREKKUCKÓ
SZAKMAI KIRÁNDULÁS BAJON
A Visegrádi Fellegvár Óvoda 2022 tavaszán
eredményesen pályázott a német nemzetiségi intézmények
számára, a BMI által meghirdetett ,,Überregionaler
Erfahrungsaustasch” elnevezésű pályázaton.

után, kötetlen szakmai beszélgetés keretében cseréltünk
tapasztalatot nemzetiségi nevelésünkkel kapcsolatosan
és megismerhettük egymás ,,jógyakorlatait”.
A nap programja a Közösségi Házban folytatódott, ahol
a kedves vendéglátás mellett, a baji német nemzetiség
történelmével, a helyi hagyományokkal és kulturális
emlékekkel ismerkedhettünk meg, valamint ízelítőt
kaptunk zenei kincsestárukból.

A pályázat célja lehetőséget biztosítani német
nemzetiségi nevelést-oktatás folytató óvodáknak,
iskoláknak személyes kapcsolatfelvételre, szakmai
tapasztalatcserére, saját megyéjükön kívül működő
más intézményekkel. Mivel kiemelt helyen szerepel az
óvodánk nevelési programjában a német nemzetiségi
nevelés, valamint a külső kapcsolatok ápolása, kiépítése
új partnerekkel, egyértelmű volt jelentkezésünk e
pályázatra.

A nap második részében Schunder Tibor Polgármester
Úr vendégei voltunk, aki a közelmúltban csodálatosan
felújított Eszterházy ,,kis pincébe” invitált minket. Nem is
történhetett volna másként a Neszmélyi borvidék kellős
közepén.

Szakmai napunkon utunk a Baji Német Nemzetiségi
Óvodába és Bölcsődébe vezetett.

A délutáni órákban Bajtól búcsút intve egy rövid
séta erejéig még Tatán időztünk, majd a késő délutáni
órákban rengeteg élménnyel és tapasztalttal gazdagodva
érkeztünk haza.

Látogatásunk fő célja a helyi német nemzetiségi
szokások, hagyományok és még élő kulturális emlékek
megismerése, illetve új szakmai kapcsolat kiépítése volt.
A napot a baji óvodában kezdtük, ahol nagy szeretettel
fogadtak minket a kollégák. Az óvoda megtekintése

Papaneczné Papp Éva
intézményvezető
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Rigoletto cukrászda tulajdonosainak Fábián Zsanettnek és Horváth Andrásnak,
hogy minden évben több alkalommal is vendégül látják kis óvodásainkat egy finom fagylaltra, nagy örömet okozva ezzel
a gyerekeknek!
Köszönjük továbbá, hogy támogatták májusi családi rendezvényünket!
Köszönettel az óvoda dolgozói

VISEGRÁD, KÖSZÖNJÜK A SZURKOLÁST!
A 2022. május 27- én megrendezésre kerülő országos német versenyen nagyon szép eredmények születtek. A 200 fős
mezőnyben Hochdeutsch kategóriában Tóth Lili 9. helyezett, Németh Alíz 10. lett! Mundart kategóriában Gerstmayer
Ilona 17., Ruda Helka a 20. helyezést vívta ki magának.
Bene Éva
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ÖKO-AGORA
FUSS AZ ERDÉSZ SZEMÉVEL –
INSTANT TEREPFUTÓ-KIHÍVÁS A PILISI PARKERDŐBEN
Az Országos Erdészeti Egyesület „Sportolj tudatosan
az erdőben!” nevű programsorozatának célja, hogy az
outdoor tevékenységek kedvelői sportolás közben olyan
érdekességeket figyeljenek meg és összefüggéseket
vegyenek észre, amelyek révén jobban elmerülhetnek
az erdei ökoszisztémában. A program része a „Fuss
az erdész szemével” című terepfutó-kihívássorozat.
Ennek ötödik, nyári állomása visszatér a Pilis és
Visegrádi-hegység erdeibe, és a Pilisi Parkerdő által
gondozott területen mutatja be a nyári erdő titkos
összefüggéseit. A kihívás június 27. és augusztus 31.
között teljesíthető.

A völgy végén a Mária-pad pihenőhelyénél szusszanhat
egyet a futó, mielőtt nekivág a Dobogókőre visszavezető
kaptatónak. Innen pár méter a Két-bükkfa-nyeregbe
vezető zöld sáv bal oldalán a környék különlegessége, a
Szopláki-ördöglyuk. A viszonylag nagyméretű, 430 méter
hosszú és száz méternél mélyebb barlang jelenleg inaktív
víznyelője a Pilis legnagyobb denevér-élőhelye, éppen
ezért a barlangászok is csak szezonálisan látogathatják.
Az útvonal később jobbra rátér a sárga + jelzésre, amely
visszakanyarodik a Visegrádi-hegységbe, és egészen a
Zsivány-sziklákig vezeti a futót. E hatalmas kőtömbök
szürkés-omlékony andezitje élesen elkülönül a Vaskapu
korábban látott, vakítóan fehér mészkövétől. A monda
szerint IV. Béla rejtette itt el kincseinek egy részét, illetve
a várszerű, barlangokkal és bevágásokkal keresztül-kasul
tagolt sziklarendszer ideális búvóhelyül szolgálhatott a
törvényen kívülieknek.

Az elmúlt években kiugróan megnőtt az erdei sportok
és outdoor tevékenységek népszerűsége. A terepfutás
is igen elterjedt sportággá vált. Az Országos Erdészeti
Egyesület az Agrárminisztérium támogatásával éppen
ezért indította útjára a „Sportolj tudatosan az erdőben!”
sorozatot, melynek keretében minden évszakban egyegy erdei útvonal, track követhető végig, bármikor
teljesíthető, úgynevezett „instant” kihívás formájában.
Az előre megadott útvonalon végigfutva, a kiegészítő
információkat elolvasva egy ismeretterjesztő erdei
futókalandban vehetnek részt a vállalkozó kedvű
sportolók.

A Zsivány-szikláktól már csak pár száz méter, és az
utunk visszatér Dobogókőre.
Feladatok
A kihívás a nyári időszakban, 2022. június 27-től
augusztus 31. éjfélig él, egyrészt a táv teljesítésével,
másrészt az útvonalhoz tartozó feladat megoldásával. A
feladat: a kör teljesítése közben fényképet kell készíteni
egy bükkfa „kínai bajuszáról”. Ezt a fényképet az Országos
Erdészeti Egyesületnek (erdeisportok@oee.hu) elküldve
a megfejtők nyereményjátékban vehetnek részt, melyen a
szervező három ajándékcsomagot sorsol ki.

„Fuss az erdész szemével” 5. kihívás
A sorozat aktuális, ötödik kihívása a két előzőhöz
hasonlóan a Pilisbe (és részben a Visegrádi-hegységbe)
invitálja a futókat. A 11,5 kilométer hosszú, 380
méter szintemelkedést tartalmazó körút a hegység
legnépszerűbb turisztikai központjából, Dobogókőről,
a Sri Chinmoy szobor elől indul. (A kizárólag jelzett
turistautakon haladó útvonalat innen lehet letölteni.)
Innen a sokak által járt zöld + jelzésen ereszkedik alá Kétbükkfa-nyeregbe, amely a vulkanikus eredetű Visegrádihegység és az üledékes, dachsteini mészkőből felépülő
Pilis határa.

Bővebb információ
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu

Az útvonal ezután nagy félkörrel öleli körbe a NagySzoplák tömbjét, gyönyörű egykorú bükkösben haladva,
majd az egykori rakétabázisra vezető aszfaltutat elérve éles
balkanyarral ereszkedik alá a Vaskapu-völgybe. Ez a rész
a hegység fokozottan védett területei közé tartozik, ezért
ügyeljünk arra, hogy ne hagyjuk el a kijelölt turistautakat,
ez ugyanis tilos. A mészkőbe mélyen bevágódott,
szurdokszerű völgy különleges mikroklímával és ennek
megfelelően egyedi élővilággal bír.
Zsivány-sziklák
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OLVASÓINK KÜLDTÉK
KOMATÁLAZÁS VISEGRÁDON
2016-ban fogalmazódott meg bennünk, hogy
újjáélesszük a komatálazás hagyományát. Az elmúlt
időszakban már 16 kismamát láttunk el ételekkel a szülés
utáni első 6 hétben.

Kicsit korábbról kezdeném a választ.
2018
szeptemberében,
amikor
ideköltöztünk
Visegrádra, akkor született meg Zsigmond fiúnk. Abban
az időben még nem igazán ismertük az oviba vagy
iskolába járó családokat, de az utcában lakóktól akkor is
kaptunk komatálat, igaz nem ilyen szervezett formában.
Nagyon jól esett a gondoskodás.

De miről is van szó. Mi az a komatál?
Eredeti formájában kétféleképpen is megtaláljuk a
néprajzi kutatásokban. Egyrészt barátsági kapcsolat
megerősítésére szolgált, másrészt a gyermekágyas
időszakban a gyermekáldás kapcsán nyújtott segítség volt
az édesanyának. Mi ezen szokásokat saját igényeinknek
megfelelően formáltuk, és mindkettő hagyományt
felélesztettük, hiszen amikor az első adagokat főztük, még
épp csak köszönőviszonyban voltunk, alig-alig ismertük
egymást, nehezen ment a kapcsolódás, ugyanis többen is
akkor költöztünk Visegrádra.

2021. áprilisában, amikor hazaértünk a kórházból igazi
ünnepi étel fogadott minket, amit a szomszédunktól
kaptunk. Aztán hétről hétre érkeztek a családok
finomabbnál finomabb ételekkel. Titkos családi receptek,
ősmagyar ételek, tejtermelést segítő finomságok és
még sorolhatnám. Ahogy megérkeztek hozzánk a
komatállal, mindenkiben ott volt a kíváncsiság és az
öröm, hogy megszületett Károlyunk. Talán ezt megélni
volt a legfelemelőbb, legmeghatóbb érzés, hogy fontosok
vagyunk, figyelnek ránk és a közösséghez tartozhatunk.”

De hogyan is működik ez a gyakorlatban?
Mikor megszületik egy kisbaba, zárt Facebook
csoportunkban egyenként jelentkeznek a komaasszonyok
főzésre. A családnak legalább 6 hétig főzünk 2-3 napos
váltásban tartalmas, tápláló ételeket. Mindannyian
jól tudjuk, hogy mennyire jól esik ilyenkor a törődés,
az a pár perces látogatás és gondoskodás. Sokszor a
komaasszonyok akár fél napon át sütnek főznek, mert
mindenki érzi, ez most egy nagyon komoly feladat. Ebben
a helyzetben kicsit mindenki fontosnak érezheti magát,
az édesanya megkönnyebbül, hogy a főzés terhét leveszik
a válláról, a komaasszony pedig hasznos segítséget tud
nyújtani.

A nagyobb testvérek hogyan fogadták az új ízeket?
„Kíváncsian várták, hogy melyik csoporttársuk főzött
nekünk. Izgatottan segítettek teríteni és bontogatták a
csomagokat, hogy milyen finomság lehet benne. Milyen
az illata, milyen az íze? Voltak kedvencek, amiknek a
receptjét el is kellett kérnem.”

Te is főztél már azóta többször is komatálat,
mennyiben volt más adni, mint kapni? Részt vett-e a
család többi tagja is valamilyen módon a főzésben?
„Igen, ebbe mindig próbáltam a gyerekeimet is
belevonni, sőt még a férjem is volt, hogy segített.
Hatalmas öröm, amikor újabb baba érkezik közénk, és
jó érzés, amikor beengednek minket a visegrádi családok
az otthonukba.

2021-ben Szabóné Mayer Kati benevezett minket a
Nemzeti Művelődési Intézet pályázatára, amely arra
hivatott, hogy támogassa a hagyományok fenntartását,
a közösségek megerősítését vagy akár új szokásként újra
felelevenedjen a Komatál szokása. A pályázat feltételéhez
kötött 12 ebéd menüsorát étlapokkal, fotókkal ellátva
benyújtotta, amely kedvező elbírálásban részesült, és egy
népművészeti ajándékcsomagot nyertünk. Erre a sikerre
nagyon büszkék vagyunk. Bíztatását és támogatását
ezúton is köszönjük neki!

Talán öt babánál voltunk így látogatóban. Volt, ahol
csak gyorsan odaadtuk az ételt és gratuláltunk, volt, ahol
a babát is megcsodálhattuk, sőt még beszélgetésre is
nyílt lehetőség. Volt, ahol egyedül voltam, volt, ahova a
gyerekek is elkísértek és volt, hogy Peti vitte az ellátmányt.
Bárhogy is történt, minden egyes készülődés emlékezetes
maradt számomra.”

Mészárosné Kiss Boglárkát kérdeztem arról, milyen
érzés volt, mikor ötödik gyermeke, Károly születésekor
komatálat kapott:

Hogyan viszonyultak a gyerekek ahhoz, hogy az ovis
vagy osztálytárs családjába új baba született?
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„Szeretik a gyerekek, hogy többen vannak testvérek
és a példa a nyolc, hiszen van ilyen osztálytársuk is! :)
Megdöbbentem azért, hogy milyen jó érzés, amikor
babát vártam és a gyerekeim osztálytársai is olyan nyílt
kíváncsisággal sereglettek körém és kérdezgettek a
baba felől. Sőt szavaztak az osztályban, hogy fiú lesz-e
vagy lány, aztán amikor először mentünk Karesszal
az iskolába, úgy gyűltek a babakocsi köré a gyerekek,
mintha csokoládéval töltöttem volna meg. Hihetetlen
élmény volt, ahogy a nagy 10 éves fiúk úgy gügyögtek és
mosolyogtak az újszülöttnek.

aki megkérdezi, hogy vagyunk, mesél arról, hogy ő hogy
van. Ha szükség van rá, tudunk egymásnak segíteni, vagy
csak nevetünk egyet és máris vidámabb lesz a napunk.”

A saját gyerekeim is mindig örömmel mesélik, hogy
kinél született baba és milyen CUKI!”

„Úgy érzem ezzel egy összetartó közösség tagjai
lehetünk.

A komatálat ezen vers kíséretében adták át őseink,
mi ezt a szokást már ugyan nem tartjuk, de a főzéshez
ragaszkodunk. Szeretnénk még hosszú évekig ápolni e
hagyományt, hogy minél több család megtapasztalhassa
azt az érzést, hogy egy igazán érzékeny és nehéz
időszakban milyen egy kis közösség önzetlen, támogató
ereje itt Visegrádon.

Azt szeretem itt Visegrádon, hogy amikor megyünk
az iskolába vagy az oviba, mindig találkozok valakivel,

Schüszterlné Elek Edina

,,Komatálat hoztam
Meg is aranyoztam
Koma küldi komának
Koma váltsa magának.”

Miért tartod fontosnak, hogy egy ilyen
kezdeményezésben részt vegyetek a családoddal?

A kosár tartalma: raguleves és rizskoch házi baracklekvárral

A pályázaton nyert terítő, kendő, baba és komatál
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NYÍLT LEVÉL VISEGRÁD VÁROS VEZETŐIHEZ
Tisztelt Polgármester Úr!

megszületett rendelet toldozgatásáról. Szinte minden
panasz a még hatályba sem lépett rendelet módosítását
eredményezte (ebben a rendeletalkotó egyértelmű
motivációja az volt, hogy mentsük, ami menthető, és
kerüljük a konfrontációt azzal, akivel eddig még nem
ütköztünk össze). Aztán a hónapos késéssel július
elsején üzembe helyezett parkoló órák – miután nem
működtek megfelelően – öt nap után zsákot kaptak a
fejükre. De azóta is hetente ülésezik a bizottság, hogy
kedvezményeket adjon, vagy ne adjon a rendelet alól. Ez
a tragikomikus paródia, már-már túlszárnyal minden
korábbi önkormányzati fiaskót.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt két és fél évben tudatosan távol tartottam
magam Visegrád város közügyeitől. Nyilvánosan helyen
soha nem mondtam véleményt, magánbeszélgetéseken is
csak szűk körben. Most azonban úgy gondolom, meg kell
szólalnom.
2009. augusztus 29-én, amikor a város megtisztelt, és
Pro Urbe kitüntetéssel jutalmazott, egyben jogokkal és
kötelezettségekkel is felruházott, amit én a kitüntetéssel
együtt elfogadtam. Jogaimat a kitüntetésekről szóló
rendelet
részletesen
taglalja,
kötelezettségeimet
legfrappánsabban az egyik díszes kitüntető oklevél egy
mondata foglalja össze. Idézem: "és abbéli reményünket
fejezzük ki, hogy Visegrád városának pártfogója és hírének
terjesztője lesz." Tehát a város vezetői abbéli szándékukat
fejezik ki, hogy a kitüntetett a város jó hírének terjesztője,
és ilyen formán logikusan védelmezője is lesz.

Úgy tűnik azonban a város lakossága mindezeket
nem tarja aggályosnak, hiszen csak elvétve hallani egykét embertől ellenvéleményt, ezt én szomorúan, de
tudomásul veszem.
A fentiek mellett az elmúlt időben azonban történt több
olyan esemény, melyek ellen lelkiismeretem szerint szót
kell emelnem.
A parkoló-engedélyek kiadásakor több intézmény,
cég megkapta az ingyenes parkolás lehetőségét. A Fő
utcában irodát fenntartó Utilis Kft.-nek is alanyi jogon
járt volna az ilyen kedvezmény (lásd Visegrádi Hírek
2022. júniusi szám 6. oldal 1. bekezdés első alpont),
azonban nem kapták meg azt. Ezt követően kérelmet
nyújtottak be a kedvezményre, melyet az önkormányzat
nem szavazott meg nekik. Az a hír is elterjedt, hogy volt,
aki megjegyezte, van a cégnek pénze, ki tudja fizetni a
bérletet. Nyilván így is van. Csakhogy itt elsősorban nem
a pénzről van szó. Nem feledhetjük el, hogy arról az Utilis
Kft-ről beszélünk, mely évtizedeken keresztül komoly
összegekkel támogatta a várost minden ellenszolgáltatás
nélkül. Mecénása volt a város kulturális életének, az
egyháznak, a civil csoportoknak és nem is tudom
felsorolni, mi mindennek. Maga az önkormányzat
is többször részesült komoly támogatásban az Utilis
Kft részéről. Csak egyetlen példa a sok közül: 2009ben a millennium évében, hogy a város méltó módon
tudja megvalósítani rendezvénysorozatát, a cég Máthé
Gáborral közösen sok-sok millió forintért felépítette a
rendezvények színhelyéül szolgáló faszerkezetes lelátóés színpad komplexumot a város központjában. Ezzel az
Utilis Kft-vel szemben nem volt képes az önkormányzat
gesztust gyakorolni, úgy, hogy hangsúlyozom, alanyi
jogon járt volna a kedvezmény. De tovább megyek.
Véleményem szerint az önkormányzat kicsinyességében
egyúttal megsértette Bánó László emlékét is, aki méltán
kapta meg anno a város Díszpolgári címét. Ha így bánunk
a díszpolgárainkkal, mit érdemelnek a többiek?

Bár figyelemmel kísérem a testület munkáját, soha nem
adtam hangot a véleményemnek, amikor úgy éreztem,
hogy erkölcsileg megkérdőjelezhető testületi döntések
sokasága születik, melyek nem Visegrád város érdekeit
szolgálják. Véleményem szerint stratégiai kérdésekben
sok esetben átgondolatlan, hibás döntések születtek.
A kardinális kérdésekben nemhogy nem kéri ki senki a
város lakosainak a véleményét, de még tájékoztatást sem
adnak ezekről. Sőt mintha kifejezetten titkolnák azokat,
„jobb, ha nem tud róla a lakosság” címszóval. Akkor
sem szóltam, amikor úgy éreztem, hogy egyes döntések
hátterében pusztán egyéni érdekek, ambíciók állnak a
város érdekei helyett.
Hallgattam akkor is, amikor azt láttam, hogy a korábban
megspórolt sok százmillió forint - mely új óvodára,
egészségházra és gamesz épületre volt félretéve - hogy
olvad el, hogy folynak el a milliók jutalmakra, tanácsnoki
és egyéb tiszteletdíjakra, reprezentációs ajándékokra,
etetésére és itatására, tiszteletjegyre és miazmásra.
Milyen rengeteg pénzt emészt fel az át nem gondolt,
sehová sem vezető és rosszul kivitelezett egyéni ötletek
megvalósítására, vagy egyéb haszontalan dolgokra való
költés. Sőt véleményem szerint mindeközben sokszor
sérül a törvényesség is.
Mindez aztán persze a város érdekében végzett áldásos
tevékenység köntösében reklámozva kap nyilvánosságot.
Nem részletezem, mit gondolok az új parkolási rend
átgondolatlanságáról, az előkészítés hiányosságairól, a
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A közelmúltban többször szembesültem azzal,
hogy a város egyes vezetői Visegrád lakosairól sértő
módon, beszélnek. Előfordult, hogy egyes emberekről
nyomdafestéket nem tűrő módon mondtak véleményt
– sok esetben az illető háta mögött. Az önkormányzat
alkalmazásában
álló
dolgozókról
lekicsinylően
nyilatkoztak. Ez a retorika, ahogy a lenti példa igazolja,
lassan beépült az önkormányzati munkába is.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselők!
Ha fent leírt példák pusztán egyediek lennének, és
csak korlátolt szűklátókörűségből és kicsinyességből
fakadnának, ha a hatalmi gőg csak alkalmi jelenség lenne,
akkor is felháborító, elítélendő és végtelenül szánalmas.
Azonban immár rendszeresen előforduló esetekről
beszélhetünk. Több alkalommal és sokan vannak az
érintettek.

Július elején immár nem először fordult elő, hogy az
önkormányzat hivatalos bizottsági ülésén egy érdeklődő
állampolgárt, aki az elnök engedélyével kapott szót,
kigúnyoltak, kinevettek és megaláztak. Most egy bizottsági
tag kezdte ezt, akinek viselkedéséhez a polgármester, az
alpolgármester a bizottsági elnök és a jegyző is nevetve,
„beszólongatva” társultak. Más képviselők és bizottsági
tagok pedig szótlanul tűrték mindezt. Tették ez úgy, hogy
ráadásul az illető egy hölgy volt.

Azt gondolom, hogy az önkormányzat vezetőinek egy
része nemcsak elindult, de jó pár lépést is megtett azon a
morális lejtőn, melyre rálépni sem szabadott volna.
Levelemet egy hatalmas felkiáltójelnek számon,
hogy aki érintett, az bizton meghallja azt. Ne tovább!
Szálljanak magukba, forduljanak vissza erről az útról, és
munkájukat a közösség szolgálatának méltó alázatával és
erkölcsiségével végezzék!

Tisztelt Önkormányzat, hol élünk?
Aki ilyet megenged magának, annak azonnal le kell
mondania, vagy ha nem teszi meg, a város vezetőinek
azonnal vissza kell hívniuk a mandátumából. De a
hozzá nevetve társulóknak is el kellene gondolkodniuk
azon, vajon nem váltak-e maguk is méltatlanná a város
vezetésére? Akik pedig szó nélkül hagyták mindezt, ők is
gondoljanak bele, hogy gyávaságuk, vagy érzéketlenségük
milyen helyzetbe hozott egy embert. Véleményem szerint
az a legkevesebb, hogy mindannyian az illető szemébe
nézve bocsánatot kérnek Tőle. Amikor ezeket a sorokat
írom, már több mint két hét telt el az eset óta, de ez még
nem történt meg.

Kívánom a megújulás örömét.

Mikesy Tamás
Pro Urbe díjas

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2022. június 9-én az özönvízszerű felhőszakadás
városunk több pontján komoly károkat okozott, többek
között a Salamon-torony utca 2. számú telken is, ahol
a heves esőzés nyomán a Várhegyről (az elmúlt évek
alatt már sokadik alkalommal) lezúduló sár-és kőlavina
megrongálta az ingatlan kerítését és kapuját, valamint
20-30 cm vastagságban elborította a kert jelentős
részét, teljesen eltömve az ide épített hordalékfogót. A
természeti csapás következményeinek elhárításában
azonnal segítséget kaptunk a város önkéntes tűzoltóitól
és a Városgazdálkodási csoport munkatársaitól,
hosszabb távon pedig a polgármester és a képviselő-

testület intézkedett a tereprendezésben és az igen nagy
mennyiségű kő-és sár jelentős részének elhordásában.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Eőry Dénes
polgármesternek, Schüszterl Károly alpolgármesternek
és a képviselőtestület minden tagjának, továbbá Visegrád
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének, és a Gamesz
dolgozóinak a gyors és határozott segítségért.
A ház lakóinak nevében tisztelettel:
Boruzs Katalin és Kováts István
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AUGUSZTUSI PROGRAMOK
2022. augusztus 6. szombat 20.00 óra
Királyi palota

2022. augusztus 13. szombat 20.00 óra
Királyi palota

AROUND THE WORLD

DIRTY SLIPPERS

Barokk utazás a 16-17. századi
Európában és az Újvilágban

- VÁRSZ VALAHOL TURNÉ 2022

Bacchus Consort
koncertje
Tagok:
Andrejszki Judit – szoprán, csembaló
Molnár Andrea – furulyák,
Lackó-Pető Balázs – ütőhangszerek,
Szabó Zsolt – viola da gamba,
Schallinger-Foidl Artúr – viola da gamba
A koncert műsorán a 16-18. századi Európa és az újonnan felfedezett kontinens zenei világát mutatja be az
együttes. Különös figyelemmel fordulnak azokra a zenei forrásokra, amelyekben a barokk zene népi hatásokkal ötvöződik. A Földet körbeutazva ízelítőt kapunk az
adott korszak különböző régióinak egyedülálló hangzásvilágából. Hallhatunk vokális és instrumentális műveket a korabeli Italia, Francia Királyság, Ibéria, az Újvilág, Britannia és a Kárpát-medence területéről.
A Republic együttes egykori vendégzenekarából az
elmúlt évek alatt könnyűzene egyik sikercsapataként
felfutott és számon tartott Dirty Slippers 2005-ben alakult. A 2012-ben megjelent a Közel Hozzád című
nagylemezük, melyet USA-ban, Mike Oldfield és az
Oasis producerével, George Shilling-gel készítettek el,
már az első héten feljutott a MAHASZ albumeladási
toplistára. Ezt követte számos hazai és nemzetközi siker, majd 2021 augusztusában a Dirty Slippers első
magyar zenekarként kapott meghívást és rögzíthette
angol nyelvű dalait a Beatles által ikonidussá vált, londoni Abbey Road stúdióban. A Vársz Valahol című
album felvételeit természetesen most is a sztár producer George Shilling vezette. A két nő, két férfi tagú
zenekar minden tagja díjazott, sikeres turnékon kipróbált zenész. A koncerten a saját dalok mellett ezúttal is
fontos helyet kap a Republic-blokk, mellyel Bódi
László "Cipő"-nek állítanak emléket.
A koncert minden korosztály számára befogadható,
táncolós, slágerekkel teletűzdelt estének ígérkezik, a
közönség minden tagjának bizton kiváló szórakozást nyújt!

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit
a család és a barátok nevében

Vertel József
bélyegtervező grafikus művész
születésének 100. évfordulója alkalmából
rendezendő szabadtéri életműkiállítás
megnyitójára

2022. augusztus 13. szombat 16 órára
a művelődési házba
A kiállítás 2022. szeptember 30-ig lesz megtekinthető.
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2022. AUGUSZTUS
Államalapító Szent István királyunk ünnepén
szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát az alábbi programokra:
Augusztus 19. péntek, 20 óra Palotaház:

CODA NOSTRA BIG BAND ÜNNEPI GÁLAKONCERTJE
21.15 óra:

ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK A DUNA FELETT
Visegrád és Nagymaros közös rendezésében

21.30 óra, Palotaház:

Utcabál
a MADARAK Házibuli zenekarral
Augusztus 20. szombat 9 óra, Keresztelő Szent János plébániatemplom:

Litánia Szent István király tiszteletére,
majd kenyérszentelés és ünnepi műsor
Közreműködik a Kaméleon színtársulat
A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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2022. AUGUSZTUS

55 ÉVE, 1967. AUGUSZTUS 6-ÁN HUNYT EL ÁPRILY LAJOS.
A KÖVETKEZŐ IDÉZETTEL ÉS VERSSEL RÁ EMLÉKEZÜNK.
„Egyszer megint meglátogatott minket Visegrádon, az
íróházban. Ezúttal különös felszereléssel érkezett. Ovális
gyékényszatyor volt nála, a szatyor két füle spárgával
összekötve, hogy több legyen benne a hely. Erre a több
helyre szükség is volt, mert a szatyorban egy jókora
kakas üldögélt, bizalmatlanul méricskélve a külvilágot.
Csodálkozva rohantuk meg Áprilyt.

Áprily bement a tetthelyre. Sokáig maradt, gyanúsan
sokáig. Aztán mégis kijött, kezében a szatyor, szatyorban
a kakas.
– Hát nem vették át – közölte felhősen. – És nemcsak
azért, mert nem tyúk. Talán abba belenyugodtak volna.
De az átvevő megbillegtette a sarkantyúját, és azt mondta,
hogy öreg ez, mint az országút. – Áprily eltartotta magától
az állatot, úgy szemlélte alaposan, figyelmes lemondással.
Az meg idegesen pislogott vissza rá. Akkor meghallottuk
az autóbuszt.

– Honnan való a kakas, Lajos bácsi? Hova viszed a
kakast, Lajos bátyám? – De őt láthatólag nem vigasztalta
heves érdeklődésünk.

– Futnom kell – mondta Áprily, gyorsan búcsúzott, és
futott is. Csakugyan futott, hosszú, nyújtott léptekkel,
sportszerűen; futott hetvenévesen, jobb kezében a
kakasos szatyorral, viharkabátban. Mire mi odaértünk, ő
már fel is lendült a buszra, az ajtó be is csapódott mögötte.
Visszanézett ránk, akkor már a hóna alatt tartotta a
szatyrot. Öreg atléta, kakassal. Még integetett is.”

– Beszolgáltatás – válaszolta borúsan.
Kiderült,
hogy
Visegráddal
szomszédos,
szentgyörgypusztai,
erdőbe
bújt
lakóházáért
természetben is adóznia kell, ezzel-azzal, időközönként
egy-egy eleven tyúkkal. És ez nehéz, nehéz. Mert ők
nem tartanak baromfit, a környéken nem kapható, ezt
a kakasállatot nagy keservesen, súlyos pénzért szerezték
Vácról.

Nemes Nagy Ágnes Szó és szótlanság (részlet)

– De hátha nem veszik be? – tűnődött Áprily. – Hiszen
nem tyúk. Letagadni se lehet, hogy kakas.

ÁPRILY LAJOS: Dísztelenül I.
Nem versenyeztem s nem nyertem soha,

Aztán beszélgettünk Anyeginról, anapesztusokról,
s társalkodásunkat kellemesen központozta a kakas
helyeslő kotyogása. De nem volt maradásunk a házban,
hamarosan együtt vonultunk a visegrádi tyúkátvevő
központ felé.

hagytam, hogy a díszt más futók keressék.
Síromnak is elég a föld moha.
Az én díszem a teljes dísztelenség.

VI SEGRÁDI HÍ REK
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 850 példányban
Felelős szerkesztő: Schandl Lóránt
A szerkesztőbizottság tagjai: Grósz Gábor,
Gróf Boglárka, Jónás Péter
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
visegradihirek@gmail.com
ISSN 1587-7477 (nyomtatott);
ISSN 2416-0350 (online)
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
A Visegrádi Hírek szerkesztősége felhívja a figyelmet arra, hogy a megjelent
cikkek tartalma, megfogalmazása nem sérthetik a közerkölcsöt, illetve
tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat.
Azokat az írásokat, amik fentieknek nem felelnek meg, módosításra
visszaküldjük a cikk írójának.
Szerkesztőség: 2025. Visegrád, Fő u. 81.
Tipográfia, tördelés: Fagyas Róbert
Nyomdai munkák: Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Budapest

Fotó: Ladjánszki Veronika
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AUGUSZTUSI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel; Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Augusztus 4. csütörtök, 17:00

MINYONOK: GRU SZÍNRE LÉP
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2022
Rendező: Brad Ableson, Kyle Balda, Jonathan del Val
A borzas, trapézgatyás Gru kertvárosi kamasz a 70-es években.
Az Álnok Hatos nevű szupergonosz csoport rajongójaként tervet
kovácsol, hogy elég gonosz legyen ahhoz, hogy beállhasson
közéjük. Szerencsére segítsége is akad az állandóan galibát
okozó minyonok személyében. Amikor az Álnok Hatos elkergeti
főnöküket, Willám Kezet, Gru jelentkezik tagnak. A dolog nem
megy jól, és még rosszabbra fordul, amikor Gru túljár az
eszükön, és azon kapja magát, hogy ő lett a gonoszok halálos
ellensége. Menekülés közben Willám Kéztől kér segítséget, és
rájön, hogy olykor a rosszfiúknak is elkél egy kis baráti segítség.
Augusztus 4. csütörtök, 19:00

VÖRÖS RAKÉTA
feliratos, amerikai vígjáték, filmdráma, 130’, 2021
Rendező: Sean Baker
Főszereplők: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son
Sean Baker a "Floridai álom" és a "Tangerine" után ezúttal egy
ex-pornós kudarcos útkeresésén keresztül varázsol filmre
kívánkozó atmoszférát egy isten háta mögötti olajfinomító
kisvárosból, ahol a munkanélküli céltalanság mindennapos,
legális a fű és Donald Trumpra szavazni a legtermészetesebb
dolog a világon. Az élet pedig itt is kuporgatás, guberálás,
stratégiázás – és árulása annak, ami maradt: a testnek, a
„legősibb szakma” örök munkaeszközének. Története egyszerre
vicces és szomorú, mint egy naptól kifakult, a hátsó kertben
megtalált pornómagazin címlapja.
Augusztus 5. péntek, 17:00

A HÓNAP DOLGOZÓJA
szinkronizált, francia vígjáték, 83’, 2022
Rendező: Jérôme Commandeur
Főszereplők: Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot
A meglehetősen laza munkamoráljához és kellemes életéhez
hozzászokott Vincent élete fenekestől felfordul, mikor váratlanul
el kívánják távolítani állásából. Tervei szerint a nyugdíjazásig
hátralévő „néhány” évet mindenképpen kibekkelné kényelmes
munkahelyén és ezt az álmát akkor sem adja fel, mikor főnökei
az Északi-sarkra, egy börtönbe vagy éppen egy bűnözőktől
hemzsegő külvárosba száműzik.
Augusztus 5. péntek, 19:15

GYILKOS PARTY
szinkronizált, francia misztikus film, vígjáték, 103’, 2021
Rendező: Nicolas Pleskof
Főszereplők: Miou-Miou, Eddy Mitchell, Alice Pol
Jeanne egy briliáns építész, aki megtisztelő felkérést kap: fel kell
újítania a lenyűgöző Daguerre-kastélyt, mely a különc milliárdos
és társasjáték mogul César Daguerre és családja tulajdona. Alig,
hogy megérkezik a helyszínre felmérni a szebb napokat látott
kúriát, a ház urát meggyilkolják, ezzel pedig egy őrült nyomozás
veszi kezdetét, ahol mindenki gyanús.
Augusztus 6. szombat, 15:00

A LEGESLEGJOBB SZÜLINAP
szinkronizált, német-holland-svéd animációs film, 74’, 2021
Rendező: Michael Ekbladh

Charlie régóta ábrándozott arról, milyen klassz is lesz a szülinapi
bulija, ám sajnálatos módon kishúga éppen a születésnapján
betegedik meg, így a buli elmarad. A kis szülinapos úgy dönt, ha
nincs buli, akkor elindul a nagyihoz és ott is marad örökre. Bár a
nagymamája viszonylag közel lakik, jó ötletnek tűnik átvágni az
erdőn. Szerencséjére útközben találkozik barátaival, akik segítik
az ünnepi kalandban, így lesz ez a nap a legeslegjobb szülinap!
Augusztus 6. szombat, 17:00

A HÓNAP DOLGOZÓJA
szinkronizált, francia vígjáték, 83’, 2022
Augusztus 6. szombat, 19:15

GYILKOS PARTY
szinkronizált, francia misztikus film, vígjáték, 103’, 2021
Augusztus 11. csütörtök, 17:00

A LEGESLEGJOBB SZÜLINAP
szinkronizált, német-holland-svéd animációs film, 74’, 2021
Augusztus 11. csütörtök, 19:00

VÖRÖS RAKÉTA
feliratos, amerikai vígjáték, filmdráma, 130’, 2021
Augusztus 12. péntek, 17:00

DC SZUPERÁLLATOK LIGÁJA
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 100’, 2022
Rendező: Sam Levine, Jared Stern
Krypto szuperkutya: tud repülni, és csak egy egészen kicsit
nagyképű – de hát melyik kutya maradna szerény, ha Superman
a gazdája, és együtt harcol Metropolis elvetemült bűnözői ellen?
Csakhogy az Igazság Ligájának összes tagját, így Supermant is
elrabolja egy legfőbb főgonosz, és a kutya magára marad. Mit
tehetne mást, mancsába veszi az irányítást. Mentőakciójához
különös társaságot terel össze: egy bamba vérebet, egy pocakos
malacot, egy nem túl gyors teknőcöt és egy nagyszájú mókust.
Augusztus 12. péntek, 19:15

CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK 2.
IRÁNY PORTUGÁLIA!
szinkronizált, francia vígjáték, 92’, 2022
Rendező: Fabrice Bracq
Főszereplők: Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Constance Labb
Marilou és Philippe végre nyugdíjas, és a hírek szerint a portugál
álomház is kész. A család elindul, ám amikor megérkeznek a
lakóparkba, az álmok helyett egy félkész épület és az udvaron
egy szamár várja őket. A befejezetlen ingatlant egy lelkes, de
franciául alig tudó kivitelező csinálgatja, miközben a család
megtakarításának elúszását, álmaik szertefoszlását látja a csacsi
árnyékában. A kalandok azonban ezzel még nem érnek véget:
Marilou és Philippe egyszerre igyekszik vigyázni az unokákra és
a csacsira, befejezni a házat és megbirkózni a portugál kultúra és
társadalom sajátosságaival.
Augusztus 13. szombat, 15:00

DC SZUPERÁLLATOK LIGÁJA
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 100’, 2022
Augusztus 13. szombat, 17:00

CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK 2.
IRÁNY PORTUGÁLIA!
szinkronizált, francia vígjáték, 92’, 2022

Augusztus 13. szombat, 19:15

Augusztus 20. szombat, 19:15

AZ ARTHUR-ÁTOK

A GYILKOS JÁRAT

szinkronizált, francia horrorfilm, 88’, 2022
Rendező: Barthélémy Grossmann
Főszereplők: Mathieu Berger, Thalia Besson, Lola Andreoni
Alex gyerekkori kedvenc mesefilmje az Arthur és a villangók.
Amikor barátai rátalálnak arra a házra, ahol a filmet forgatták,
elindulnak, hogy felfedezzék a környéket. Ám a kirándulás
rémálomba fordul, amikor különös és félelmetes dolgok
kezdenek történni, majd egyiküket váratlanul meggyilkolják.
Hamarosan a többiek is az életükért menekülnek, miközben
fogalmuk sincs, hogy mivel is állnak szemben.

szinkronizált, amerikai akciófilm, 152’, 2022

Augusztus 18. csütörtök, 17:00

NEVEM ZLATAN
szinkronizált, svéd életrajzi film, 100’, 2021
Rendező: Jens Sjögren
Főszereplők: David S. Lindgren, Emmanuele Aita, Cedomir Glisovic
Zlatan Ibrahimovic balkáni bevándorlók gyermekeként született
Svédországban. Nehéz gyerekkora ellenére az ország egyik
legsikeresebb focistájává vált. A sikerek eléréséhez Zlatannak
sok kihívással kellett szembenéznie, a focipályán és a
magánéletében egyaránt. A világhírű focista karrierjének fontos
állomásait érinti az alkotás a svéd indulástól az Ajaxon át az
olasz sikerekig.
Augusztus 18. csütörtök, 19:00

A GYILKOS JÁRAT
szinkronizált, amerikai akciófilm, 152’, 2022
Rendező: David Letich
Főszereplők: Brad Pitt, Sandra Bullock, Zazie Beetz
Katica, a peches bérgyilkos, csak békességre és egyszerű
feladatokra vágyik. Főnöke ezért valami egyszerűt bíz rá. Fel
kell szállnia a Tokió-Kiotó szuperexpresszre, elemelni egy
táskát, és leszállni. Ehhez még fegyver sem kell. Vagy mégis?
Mert miközben Katica csak a munkáját végzi, rájön, hogy a
vonaton robognak még néhányan, akik a) a táskával b) vele c)
valami egészen mással akarnak valamit, ami őrült, és
kiszámíthatatlan. Bérgyilkosok, bosszúállók, simlisek, rablók
küzdenek egymással először óvatosan azután egyre vadabbul.
Augusztus 19. péntek, 17:00

MIA ÉS ÉN: SZINTÓPIA HŐSE
szinkronizált, német-ausztrál-belga-indiai fantasy, 82’, 2022
Rendező: Adam Gunn, Matthias Temmermans
Mia varázskönyve egy csodálatos világot rejt. Egy nap a lány
Szintópiában találja magát, ahol különleges lényekkel találkozik.
Mia is tündérré változik és barátaival összefog, hogy
megmentsék Szintópiát a gonosz uralma alól. Minden reményük
a nagy és erős Vihar Unikornis.
Augusztus 19. péntek, 19:15

SZÜLETETT HAZUDOZÓ
szinkronizált, francia vígjáték, 95’, 2022
Rendező: Olivier Baroux
Főszereplők: Artus, Tarek Boudali, Pauline Clément
Jérome megrögzött hazudozó. Nem kímél senkit a füllentéseivel,
nem érdekli, milyen zűröket hagy maga után. Egy napon
azonban gyökeres fordulatot vesz az élete. Minden hazugsága
valósággá válik és ezzel kezdetét veszi egy igazán őrületes nap.

Augusztus 24. szerda, 18:00

NEVEM ZLATAN
szinkronizált, svéd életrajzi film, 100’, 2021
Augusztus 25. csütörtök, 17:00

EGYÜTT KEZDTÜK
magyar játékfilm, vígjáték, 100’, 2022
Rendező: Kerékgyártó Yvonne
Főszereplők: Mészöly Anna, Jakab Balázs, Jordán Tamás
A 12. c tagjai közt voltak, akik jártak egymással, akadtak köztük
jó haverok is, de tíz éven át alig találkoztak. Aztán az egyikük
esküvőjének alkalmából a régi spanok, ellenségek és szerelmek
újra együtt töltenek egy hétvégét egy balatoni panzióban. Persze
semmi sem úgy sikerül, ahogy tervezték. Mert egy ilyen nagy
újratalálkozás pont arra jó, hogy kitörjön pár botrány,
elcsábítsanak néhány hű szerelmest, elsüssenek egy csomó jó
poént, hazudjanak, őszinték legyenek, igyanak, dumáljanak…
Augusztus 25. csütörtök, 19:00

FENEVAD
szinkronizált, amerikai thriller, 95’, 2022
Rendező: Baltasar Kormákur
Főszereplők: Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley
Dr. Nate Samuels, a nemrég megözvegyült férj visszatér DélAfrikába, ahol megismerte feleségét. Ezt az utat régóta tervezték,
ám Nate most feleség nélkül, a lányaival megy a
vadrezervátumba. Ám ami lélekgyógyító utazásnak indult, a
túlélésért folytatott félelmetes küzdelemmé válik, amikor egy
oroszlán, vérszomjas orvvadászok portyázása elől menekülve
minden embert ellenségnek tekint, és vadászni kezd rájuk.
Augusztus 26. péntek, 17:00

TOMBOLÓ BLÖKI
szinkronizált, amerikai-kínai-angol animációs film, 97’, 2021
Rendező: Chris Bailey, Mark Koetsier, Rob Minkoff
Vacak, az ebadta szamurájnak áll, méghozzá egy macskákkal teli
távoli vidéken. És mint mindannyian tudjuk, a cicák nagyon nem
bírják a kutyákat. Oltári kalandok, fantasztikus látvány,
megannyi nevetés, és sok-sok izgalom várja az egész családot.
Augusztus 26. péntek, 19:15

SZIA, ÉLETEM!
magyar vígjáték, 115’, 2022
Rendező: Rohonyi Gábor, Vékes Csaba
Főszereplők: Thuróczy Szabolcs, Pásztor-Várady Mór, Básti
Juli, Mucsi Zoltán
A fantasy elemekkel dúsított, egyedi vígjáték egy népszerű, de
ihlethiányos írónak és sosem látott kisfiának nem várt
találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt, kényszerű
együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a fiú
fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit is.
Augusztus 27. szombat, 15:00

TOMBOLÓ BLÖKI
szinkronizált, amerikai-kínai-angol animációs film, 97’, 2021
Augusztus 27. szombat, 17:00

EGYÜTT KEZDTÜK

Augusztus 20. szombat, 15:00

magyar játékfilm, vígjáték, 100’, 2022

MIA ÉS ÉN: SZINTÓPIA HŐSE

Augusztus 27. szombat, 19:15

szinkronizált, német-ausztrál-belga-indiai fantasy, 82’, 2022

FENEVAD

Augusztus 20. szombat, 17:00

szinkronizált, amerikai thriller, 95’, 2022

SZÜLETETT HAZUDOZÓ

Támogatóink:

szinkronizált, francia vígjáték, 95’, 2022

