Az Úr ezerháromszázharmincötödik évében, Szent Márton
ünnepe körül János cseh király és fia, Károly, meg a
lengyelek királya Magyarországra, Visegrád várába jött
Károly királyhoz, hogy ott örök békeegyezséget kössenek.
(Thuróczy János krónikájából)
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VISEGRÁD POLGÁRMESTERÉNEK A 8. OSZTÁLYOSOK BALLAGÁSÁN
ELHANGZOTT ÜNNEPI BESZÉDE

Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Kedves Diákok!
Tisztelt Szülők, Pedagógusok!
Kedves Vendégek!
Egy ünnepség mindig nagy öröm, ez különösen igaz a ballagásra.
Engedjék meg, hogy először a mai nap főszereplőihez, a 8. osztályos diákokhoz szóljak.

Kedves Ballagó Diákok!
Elérkezett a nap, melyet annyira vártatok, a ballagás napja. Számotokra nem csak a szokásos nyári szünet veszi kezdetét,
hanem az életetek egy új szakaszba is lép. Elbúcsúztok az általános iskolai évektől, a tanáraitoktól és a diáktársaitoktól.
A következő tanévet már középiskolában fogjátok megkezdeni.
Eddig is sokszor megtapasztalhattátok, hogy az élet folyamatos változás, és most is újabb célok és kihívások előtt
álltok. Az osztályközösségetek már számtalan változást élt át, ha lehetne értékelni az alkalmazkodásotokat, akkor jeles
osztályzatot érdemelnétek. Az első osztályt még a régi, kis épületben kezdtétek, majd néhány év után következett a konténer
tantermekben eltöltött időszak. A 7. osztályt már a felújított nagy épületben kezdhettétek meg, és az új épület is részben
otthonotokká válhatott. A tornaterem felújítását is türelemmel és kíváncsisággal vártátok. A rendkívüli helyzetekben, az
építkezések mellett a járványhelyzetben is szintén helytálltatok. Az osztályotok létszáma a kezdetekhez képest lecsökkent,
tanáraitok, nevelőitek is többször megváltoztak, de ti egy összetartó közösségként búcsúztok el.
Szeptembertől más-más irányt vesz utatok, legyen az Szentendre, Budapest, Vác vagy Esztergom. A busz, a komp innen
indul és ide is hoz vissza. Visegrád az otthonotok, legyetek büszkék e történelmi város értékeire, a csodálatos természeti
környezetre és gondoljatok szeretettel az itt töltött gyermekkori évekre.
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Elindultok a felnőtté válás útján. A ballagók tarisznyája a háztól elvándorló, szerencsét próbáló embert jelképezi.
A hamuban sült pogácsa, az érme, a névsor mellett vigyetek benne kedves emlékeket, barátságokat, bölcsességet, türelmet,
szeretetet és hálát.
Legyetek hálásak szüleiteknek, akik féltő gondoskodással és szeretettel támogatnak benneteket, a sikerben, örömben
osztoznak veletek, de a kudarcban, bánatban is számíthattok rájuk. Édesapaként én is tudom, – bár az is fontos – hogy
nem a teljesítményeitekért szeretnek benneteket. Nem egy-egy kevésbé jól sikerült dolgozat, felelet vagy házi feladat
hiánya miatt kapott értékelés határoz meg benneteket. Mindannyian különlegesek, értékesek és tehetségesek vagytok.
Az általános iskolában elsajátítottátok a legfontosabb alapismereteket, a következő években ezt a tudást fogjátok
gyarapítani. Az elmúlt nyolc évben szerzett tapasztalatok – talán még nem tudjátok – de segítik majd boldogulásotokat
a jövőben.
Kedves András, Fülöp, László, Lili, Máté, Zénó, Panna, Alíz, István és Zalán!
A mai nap a ti napotok. Ünnepeljetek, legyetek büszkék magatokra! Szívből gratulálok nektek és kívánom, hogy minden
útravaló, amit Visegrádról magatokkal visztek, erősítsen és bátorítson benneteket a következő években!
Sok sikert és minden jót kívánok nektek!
Tisztelt Szülők, Pedagógusok!
A mai nap az önök számára is örömteli, és büszkén tekinthetnek a diákokra. Köszönöm az önök munkáját és
támogatásukat, mely nélkül a diákok nem lehetnének ma itt.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az iskola és a város közötti jó kapcsolat és együttműködés tovább erősödjön. Visegrád
Város Önkormányzata erejéhez és lehetőségeihez mérten igyekszik minél több segítséget nyújtani. Az intézmény területén
az infrastrukturális fejlesztések nagyobb része befejeződött, de további terveink, céljaink természetesen még vannak.
Reményeink szerint az iskola és a tornacsarnok környezete is tovább fog szépülni.
Engedjék meg, hogy beszédemet Juhász Gyula gondolataival zárjam.

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk a szépet, jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

Mindenkinek további jó egészséget és sok sikert kívánok!
Egy utolsó gondolat útravalónak: ha a későbbiekben elbizonytalanodnátok valamiben, vagy csak nem éreznétek
magatokat biztosnak egy döntés előtt, ne feledjétek, hogy mi, mindig itt leszünk! Bármikor, bármilyen nehézséggel
nyugodtan fordulhattok hozzánk!
Isten áldjon Mindenkit!
Eőry Dénes
polgármester
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VÁROSHÁZI MOZAIK
BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT
HATÁROZATOKRÓL
törvény 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés
végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves
költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési
beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel
összehasonlítható módon, az év utolsó napján
érvényes szervezeti és besorolási rendnek megfelelően
zárszámadást kell készíteni. Ennek elfogadása a május
26-ai ülésen megtörtént.

Képviselő-testületi ülés – 2022. május 26.
1. Beszámolók elfogadásával kezdődött az ülés.
Elsőként a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi mérlegéről és
közhasznúsági jelentéséről tárgyaltak a képviselők, majd
a Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi beszámolójának
elfogadása következett.
2. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat ugyancsak elkészítette az elmúlt évben
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. A
szolgálat tevékenységének középpontjában a rászorulók
megsegítése és gyermekjóléti munka állt. Ebben
nehézséget okozott a koronavírus járvány, hiszen az esetek
többségében személyes kapcsolattartásra volt szükség
(környezettanulmány, családlátogatás stb.). Az elmúlt
évben összesen 13 családdal folytatott a családsegítő
közös munkát, továbbá az Áprily Lajos Általános
Iskolával is sikerült szorosabb szakami kapcsolatot
kialakítani. A köznevelési intézményekben 2021.
májusától óvodai és iskolai szociális segítő is dolgozik,
ennek eredményeképpen bővült a településen működő
szolgáltatások köre. A szolgálat tájékoztatása szerint a
jelzőrendszeri tagokkal az együttműködés megfelelő.
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

6. A képviselő-testület a 134/2021. (VII. 5.) számú
határozatával döntött arról, hogy Településrendezési
Szerződést köt a Jaka Trade Kft-vel a volt MNB üdülő
területére. Az ingatlantulajdonos képviselője levélben
jelezte, hogy a cég, mint a szerződésben szereplő
beruházó fél, átruházta leányvállalatára, a Fortress
Garden Kft-re az érintett ingatlanokat, és ezzel együtt
a 2021. júliusában megkötött szerződés is módosult.
7. Dr. Magyar Zsombor azzal a kéréssel kereste meg
a városvezetést, hogy a Tahitótfalui Ügyeletnek
biztosított önkormányzati hozzájárulást emelje
meg, mert a jelenlegi finanszírozási rendszerben
és az orvosok bérének emelkedése miatt nehéz az
ügyeletet működtetni. A környékbeli településekhez
hasonlóan Visegrád Város képviselő-testülete is pozitív
döntést hozott a kérelem vonatkozásában, így az eddigi
70 Ft/fő helyett 140 Ft/fő hozzájárulást fizet (a legutolsó
NEAK szerinti lakosságszám figyelembevételével) majd
önkormányzatunk havonta az ügyeleti ellátásért.

3. A helyi önkormányzat a Gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §
(6) bekezdése alapján minden év május 31-éig átfogó
értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról. A beszámoló a rendeletben
meghatározott tartalmi követelmények szerint épül fel,
felhasználva az összeállításnál a városi intézmények
és szervezetek tájékoztató információit. Visegrádon a
gyermekvédelmi rendszer jól működik, a nagyon alacsony
esetszám miatt nincs szükség különlegesebb cél vagy
javaslat meghatározására. Ugyanakkor a tervek között
szerepel a kapcsolat bővítése a jelzőrendszeri tagokkal. A
képviselő-testület az átfogó értékelést jóváhagyta.

8. Ez év nyarán testvértelepülésünkön, Parajdon
táborozik majd az Áprily Lajos Általános Iskola 15
tanulója és az őket kísérő felnőttek. A táborozási
költségeket teljes mértékben a fogadó partner állja.
Stefanich Klára megbízott intézményvezető támogatási
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz a ki- és
hazautazás költségének vonatkozásában, mivel a tanulók
között vannak, akik nagycsaládos szülők gyermekei, és
olyanok is, akik nehezebb anyagi körülmények között
élnek. Mivel a meghívás a vendégfogadók részéről az
önkormányzat által kiírt pályázatok beadási határidejét
követően érkezett, ezért nem volt lehetőség pályázni
a programra. A képviselő-testület úgy határozott,
hogy 10.000 Ft/fő összeggel hozzájárul az utazás
költségeihez.

4. Elkészült az összefoglaló jelentés a 2021. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról. A dokumentumban
foglaltakat a képviselő-testület elfogadta.
5. A továbbiakban az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének végrehajtásáról tárgyaltak a
képviselők. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV

9. Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis
maior pályázat Visegrád, Szent László utca 550 hrsz.
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önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs
munkái elnevezésű pályázat keretében döntött a
képviselő-testület a munka megrendeléséről.

A képviselő-testület döntése értelmében, erre a
szolgáltatásra a Nort Kft. biztosítja majd a felhő alapú
szervert, aminek köszönhetően az ügyfélszolgálati
feladatok ellátása nem lesz helyhez kötött (bárhonnan
elérhetővé válik a rendszer).

10. Döntés született arról, hogy a Csukavölgy utcai
vízelvezető árok helyreállításának kivitelezési munkáit
vis maior pályázatból és a költségvetésből finanszírozza
az önkormányzat.

13. Május hónapban jelent meg a kormany.hu oldalon
a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának
támogatása” pályázati kiírás. A pályázatot kizárólag
önkormányzatok nyújthatják be elektronikus hitelesítéssel
ellátva, elektronikus úton. Az Atlantis-Visegrád Club
Kft. ügyvezetőjével lezajlott egyeztetéseket követően a
képviselő-testület azt a határozatot hozta, mi szerint
a Sződ motoros komptovábbító hajó elektromos
motorjának beszerzésére irányuló pályázatot nyújt
be. Az előírt 20%-os önrészt, saját forrásként, az átkelést
üzemeltető cég, mint kötelezettségvállaló biztosítja.

11. A Magasköz utcában lévő ingatlan tulajdonosa azzal
a kérelemmel fordult a városvezetéshez, hogy járuljon
hozzá gázvezetékének az önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanon keresztüli átvezetéséhez és szolgalmi
jog bejegyzéséhez. A főépítész és a Városfejlesztési
Bizottság foglalkozott a kéréssel és nem látták akadályát
a teljesítésének. A képviselő-testület ugyancsak elfogadta
az erre vonatkozó határozati javaslatot.
12. A
Képviselő-testület
több
alkalommal
foglalkozott a fizetős parkolás bevezetésével. Döntött
a parkolóautomaták, és a szoftver beszerzésről (bérleti
konstrukcióban), továbbá megteremtette a lehetőségét
parkolóőr alkalmazásának, illetve megalkotta a város
parkolási rendeletét. A parkolóautomaták, valamint
a szükséges szoftver telepítése és az sms alapú fizetés
kialakítása
ugyancsak
megtörtént.
Ajánlatokat
kértünk be a parkoláshoz szükséges burkolati jelek
felfestésére (a legjobb ajánlatot adó Belfry ÚT Kft. fogja
elvégezni) és a fémpénz elszállítására, kezelésére (a
Criterion Készpénzlogisztikai Kft. kapott megbízást).
A parkolóautomaták üzemeltetésére szolgáló, felhő
alapú szerveren lévő szoftverrendszer ellátása szintén
szerződés keretén belüli, megoldandó feladat.

14. Ugyancsak döntés született arról, hogy az
önkormányzat és intézményeinek számlavezetése az
OTP Bank Zrt-nél történik.
15. Zárt ülés keretében tárgyaltak a képviselők
az
önkormányzati
bérlakásokkal
kapcsolatos
szerződésekről. A bérleti jogviszony két lakás esetében
ez év nyarán megszűnik, az ezekre vonatkozó pályázati
lehetőséget a Visegrádi Hírek hasábjain és a városi
honlapon tesszük közzé.

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

FEJLESZTÉSEINKRŐL
támogatásra érdemesnek ítélte a megvalósítást. Mostanra
a Kálvária felső szakaszának felújítása megvalósult,
biztonságosabbá tételével egyre többen választják –
visegrádiak és idelátogatók egyaránt – sétájuk, túrájuk
helyszínéül.

Városunk életében a visegrádi Kálvária nemcsak
elmélkedések, ájtatosságok, séták helyszíne, hanem egy
olyan közösséget összetartó, őseink hagyományát ápoló
hely, mely példaértékkel bír mindannyiunk számára. Az út
végén található barokk kápolnát a városba települő német
közösség építette az 1770-es években, a hozzá vezető
stációkat Szakál Ernő szobrászművész készítette a régiek
helyére, 1961-ben. Az itt húzódó turistaút a legrövidebb
útvonal, amely a városközpontot köti össze a Fellegvárral,
így nem csak nem csak nekünk, visegrádiaknak fontos,
hanem a hozzánk ellátogató turistáknak is. Mivel az út
állapota mára jelentősen leromlott, a stációk és a kápolna
megközelítése balesetveszélyessé vált, ezért polgármester
úr a felújítására tett javaslatot. Ezzel együtt támogatási
kérelemmel fordult Prof. Dr. Kásler Miklóshoz, az
emberi erőforrások miniszteréhez, aki nagy örömünkre

Ugyancsak
az
önkormányzati
fejlesztésekhez
kapcsolódó hír, hogy a Királyi palotával szemben
található, régóta nagyon rossz állapotban lévő járda
újjáépítése is befejeződött. A kivitelezéshez segítséget
kaptunk a Belügyminisztériumhoz benyújtott, és
pozitívan elbírált pályázatunk révén, de az önrészt –
amely ebben az esetben a teljes költség 50%-a volt – az
idegenforgalomból származó és a város költségvetésébe
befolyó iparűzési adóbevételből tettük hozzá.
A jelenleg zajló Egészségház felújításához szükséges önerőt
ugyancsak ezekből a forrásokból tudjuk biztosítani.
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FIZETŐS PARKOLÁSI RENDSZER VISEGRÁDON
Ahogyan arról a Visegrádi Hírek júniusi számában
(5. és 6. oldal) olvashattak, a Képviselő-testület 2022.
május 10-én tartott ülésén fogadta el a Visegrád Város
parkolási rendjéről szóló, 10/2022. (V. 10.) számú
önkormányzati rendeletet.

A gépjármű regisztrálásához az alábbiakra van
szükség:

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 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

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni a
polgármesteri hivatalban, családtagja is elvégezheti a
regisztrációt a szükséges okmányok, illetve az azokról
készült fotó vagy másolat felmutatásával.

A felsorolt városrészeken 2022. július 1-étől indítjuk
el a fizetős parkolást (kivéve a Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok három napját).
Június 8-ától folyamatosan várjuk a visegrádi lakcímmel
rendelkezőket és a díjmentes munkavállalói bérlet
kiváltására jogosultakat, akik a polgármesteri hivatalban
regisztrálhatnak (ügyfélfogadási időben) a parkolási
matrica átvételére. Kérjük, aki még nem regisztrált,
minél előbb tegye meg, ezzel segítve a rendszer
gördülékeny működtetését és a parkolóőr munkáját!

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

NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2022. július 25. napjától 2022. augusztus 5. napjáig
a Visegrádi Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Halaszthatatlan intézkedést igénylő, anyakönyvi ügyekben hívható telefonszámok:
2022. július 25-29. Variházy Orsolya, +36 20 599 9217
2022. augusztus 1-5. Herold Mária, +36 20 251 9672
A nyári igazgatási szünetet követő első munkanap:
2022. augusztus 8. hétfő
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A rovatot összeállította:
Grósz Gábor
kommunikációs referens
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DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN
Tisztelt Közgyűlési tagok!

3.) a Bundestagban bilaterális találkozón tárgyaltunk
Bärbel Bas asszonnyal, a Bundestag elnökével;

Tisztelt RegBüro Vezetők!

4.) végül Köztársasági elnök asszony a magyar
Nagykövetségen Wolfgang Schäuble részére a Magyar
Érdemrend nagykeresztjét adta át.

Tisztelt Megyei, regionális szövetségi Elnökök!
Tisztelt Német Nemzetiségi Önkormányzati Elnökök!
Tisztelt Átvett Nemzetiségi Intézmények vezetői!

Rendkívül sűrű, de nagyon sikeres program volt,
melyről az MTV1 részletes riportot közölt, melynek
videóját az alábbi linken csatolom:

Tisztelt Landesrat! Kedves GJU-sok és VUK-osok!
Liebe Landsleute!

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/06/03/novakberlinben-a-beke-lehet-a-kozos-europai-jovo-garanciaja

Tárgy: Novák Katalin köztársasági elnök delegációjával
berlini munkalátogatás

Külön öröm számomra, hogy a riportban kiemelték
a magyarországi nemzetiségek érdekképviseletének
fontosságát.

Nem kívántam megzavarni senkinek a pünkösdi
ünnepeket, ezért ezúton tájékoztatok Mindenkit, hogy
2022. június 2-3-án Novák Katalin, Magyarország
köztársasági elnökének kíséretében, a 6 fős hivatalos
delegáció tagjaként Berlinben voltunk munkalátogatáson.

Tisztelettel kérlek Benneteket, hogy - helyben szokásos
módon - juttassátok el ezt az e-mailt és a benne szereplő
riportot a magyarországi németség minél több tagjához.

Ennek keretében:

Előre is köszönettel,

1.) részt vettünk a 26. nemzetközi imareggeli
rendezvényen a Mariotte Hotelben, ahová az egész
világról több, mint 260 fő jött el, az ünnepi beszédet és
imádságot Novák Katalin köztársasági elnökünk mondta
német nyelven;

-MfG.:
Ritter Imre
Német nemzetiségi képviselő

2.) a Bellevue-ben találkoztunk és eszmecserét
folytattunk Frank Walter Steinmeyer német szövetségi
elnökkel;

NEB elnök

Bárányok az égen

Fotó: Szilvácska
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GYEREKKUCKÓ
KISCSOPORTOSOK VILÁGOT LÁTNAK
A jó időt kihasználva egésznapos kirándulásra indultunk
Nagymarosra. Izgalmas dolog a kicsiknek, hogy
kimozdultunk megszokott környezetünkből és felfedező
útra mentünk. Reggel már vidáman, várakozással
telve érkeztek a gyerekek, megmutatták egymásnak a
hátizsákjaikat, amibe az az egész napra való elemózsiát
csomagolták, hiszen ma nem alszunk az oviban.
Már a hajózás nagy élmény volt. A gyerekek sorban
állva, a komp korlátjába kapaszkodva tekintettek vissza
városunkra. A vízről egész más szögből láthatták Visegrád
nevezetes épületeit, amiket egymással versengve, ügyesen
ismertek fel.
A Dunán átérve (mivel „hosszú” utat tettünk meg), a
rév melletti játszótér padjaira telepedve tízóraiztunk.
A hátizsákokból előkerültek a hazai szendvicsek,
gyümölcsök és nasik. Jó volt látni, ahogy egymás mellett
ülve falatoznak gyerkőceink. A rövid pihenő után
birtokba vették a játékokat, amiken fáradhatatlanul
másztak, csúsztak fel és le. Az önfeledt játékot a déli
harangszó szakította félbe. Ebédeltünk, majd következett
az elmaradhatatlan fagyizás. Az erős napsütés és a
meleg elől a víz közelébe, az árnyékos, füves partra
húzódtunk, ahol a gyerekek mezítláb szaladgálhattak,
fogócskázhattak.

A gyerekeket nagyon megdicsértük, mert már szépen
tudnak a párjukkal sorba menni, és egy nyafogás sem
volt, hogy sétálni kell, vagy meleg van.
Mindenki nagyon jól érezte magát!
Szeretnénk megköszönni Jung Csabának, és az Atlantis
Club Kft.-nek, hogy utazásunkat biztosították, és ezzel
segítettek kirándulásunk lebonyolításában.

Gyorsan elérkezett a ½ 3, indulnunk kellett vissza az
oviba.

Schandlné Herr Margit
óvodapedagógus

OVI MAJÁLIS 2022.
meghatározza és segíti óvodai nevelésünket és a
szülőkkel való együttműködést, kommunikációt.
Emellett egy jó célt is szolgált a rendezvény, az óvodakert
fejlesztésére, szépítésére, valamint a Fellegvár Óvoda
Alapítvány támogatására gyűjtöttünk. Az idelátogató
családokat színes programok: ugrálóvár, arcfestés,
kézművesfoglalkozások várták. A délelőtt folyamán
az Ákom-Bákom bábcsoport ,,Kiskondás” című
meseelőadását nézhették meg a gyerekek és felnőttek,
majd a finom ebéd után, értékes nyereményekkel tombola
zárta a vidám, jó hangulatú napot.

Az idei nevelési év kiemelt céljai között szerepelt
külső kapcsolatrendszerünk ápolása, építése. Ezt az
általunk fontosnak tartott célt szolgálta tavaszi családi
eseményünk is.
2022. május 21-én tartottuk első és egyben
hagyományteremtő ,,Ovi majálisunkat”. Ez a nap jó
lehetőséget teremtett arra, hogy egy kellemes, vidám napot
töltsünk együtt a gyerekekkel, leendő óvodásainkkal,
szüleikkel és a testvérekkel. Hisszük, hogy az intézmény
és a családok közötti jó kapcsolat, nagymértékben
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Köszönet az óvoda Szülői Munkaközösségének a
rendezvény előkészítésében, megszervezésében és
lebonyolításában tett állhatatos munkájáért!

Heizerné Héder Kata – Fodrászat
Hotel Honti
Hotel Silvanus

Köszönet az óvoda dolgozóinak!

KÁOSZ üzletház

Valamint szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik munkájukkal, értékes felajánlásaikkal támogatták,
segítették a sikeres nap megvalósulását!

Koller Juli
Kovács- Kert Étterem – Kovács Gábor

Támogatóink:

Ördögmalom étterem – Szabó Gábor – Koncz Miklós
Papp Fotográfia

Abonyi Balázs

Patak Park Hotel

Anda Pincészet – Anda Bálint

Pócsi Renáta – Fodrászat

Bárka ételbár - Budenszky József

Polgár Zsolt

Bob pálya

Renaissance étterem

Budakeszi vadaspark

Salamon Alexandra - Nama Minerals ékszer

Canopy pálya

Schuszter Péter- Vár Gyógyszertár

CBA élelmiszerlánc

Szabó Julianna – Barkácsbolt

Dénes Margit

Szabó László - Hentesüzlet

Don Vito pizzeria

Székhelyi Fruzsina

Dohánybolt – Fejes Vazul

Szent György Lovagrend

Dudás Ancsa - Virágbolt

Thermál Hotel Visegrád

Duna Mozi

Visegrád Hotel

El-Tekerentyű – Müller Antal

Wackor tanya – Püspöki Borka

Ferbert Géza

Zeller Balázs

Fridrich Ivett Larina

Zellerné Kristóf Erika – Kozmetika

Gondűző Étterem - Visnyovszky András
Gerstmayer Angéla - Fodrászat
Papaneczné Papp Éva

Gyurján Zoltán – outdoor.maffia

intézményvezető
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SOMMERFEST A FELLEGVÁR ÓVODÁBAN
A nevelési évünk során mindennapjainkat különböző
programok, rendezvények szervezésével színesítjük. A
német nemzetiségi nevelés kiemelt feladat az óvodában.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék,
megszeressék a hagyományokat, régi szokásokat, és
ezek értékeit meg is őrizzék. Mint tudjuk a sváb kultúra
elsősorban a jellegzetes ételeken és a zenei világon
keresztül él tovább, igy a Sommerfest remek alkalmat
biztosít erre. Ilyenkor mindig közösen készítünk el
egy régi sváb süteményt, a gyerekek körjátékokat,
dalos játékokat tanulnak, előkerülnek a régi eszközök,
használati tárgyak, barkácsolás alkalmával is a jellegzetes
sváb anyagok, motívumok domborodnak ki, és a napot
egy hatalmas tánccal zárjuk. Ez az ünnep az óvoda
mindhárom csoportjának közös ünnepe, együtt vesz
részt benne kicsi és nagy. Idén június első hetében
sokadik alkalommal rendeztük meg ezt az évet lezáró,
nyarat köszöntő fesztivált. A délelőtt a nagymamáktól,
dédiktől felkutatott receptek alapján elkészített sütemény
megsütésével indult. Az elmúlt évek kedvencei a
Schupfnudeln, a Krisflute, a Reiskoch voltak, idén
egy igazán egyszerű, kevés alapanyagból elkészíthető,
„spórolós” receptre bukkantunk. Mindössze egyetlen
tojásból, egy kis cukorból, lisztből, kefírből (aludtejből),
kakaóból és természetesen disznózsírból „varázsoltuk”
össze a „Nagyi kakaós-kockáját”, amit a végén házi
baracklekvárral kentünk meg a gyerekek nagy örömére.

jellegzetes virágmotívumai díszítettek. Mozgásos
játékokat próbálhattak ki: előkerültek a falovak és farönk
görgetésben is összemérhették ügyességüket. Zengett
a kert a német „Kleiner Schelm bist du” és az „Es geht
nichts über die Gemütlichkeit…” dalos-játékoktól,
amiben sokan örömmel vettek részt.
Élménnyekkel
gazdagodva,
új
szokásokat,
hagyományokat megismerve zárult ez a jó hangulatú
délelőtt az óvodában, mely egyben tükrözi német
nemzetiségi nevelésünk mottóját is :
„Wer die
Vergangenheit liebt, der liebt eigentlich das Leben”.

A délelőtt további része a kertben folytatódott, ahol
különböző feladatok, játékok közül választhattak
a gyerekek. A barkácsasztalnál ügyességi játékot
készíthettek papírpohárból, amit a sváb kultúra

Kőhalmi Ágnes
német nemzetiségi óvodapedagógus

REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT LETTÜNK!
Örömmel értesültünk arról, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága elfogadta iskolánk
tehetségpont működési kérelmét, így hivatalosan is regisztrált TEHETSÉGPONT lettünk.
A kitüntetés az elmúlt években, a tehetséggondozás terén végzett pedagógiai munkánkat ismerte el.
Jogosultak vagyunk a Regisztrált Tehetségpont logó használatára is.
Reméljük, hogy ezzel a változással még hatékonyabban segíthetjük tehetséges diákjainkat.

További részletek a https://tehetseg.hu/tehetsegpont oldalon találhatók.
Bosnyák Endréné
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OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A BALATONNÁL
Június 7-én indultunk útnak a Balatonra. A kirándulás
alatt szerencsénk volt meglátogatni a balatonszárszói
József Attila emlékházat, a balatonboglári Xantus
János Gömbkilátót, és a Nádasdy-kastélyt. Úton a
szállásunk felé álltunk meg a József Attila emlékháznál
Balatonszárszón. A múzeum interaktívan mutatta be
nekünk a költő életét. A program nagyon élvezetes volt
számunkra. A szállásunk nem messze feküdt a parttól,
így aznap délután fürdésre is volt lehetőségünk.
Másnap reggel a rossz idő ellenére meglátogattuk a
balatonboglári gömbkilátót. Ahogy az idő egyre jobb lett,
elmentünk a balatonlellei gokartpályára. Aznap délután
az osztály egy része szabadidős programként sétált egyet
a Balaton parton.
Csütörtök reggel elhagyva a szállásunkat a Nádasdykastély felé indultunk útnak. A kastély elé érve
szerettünk volna körülnézni a kertben, azonban az
eső meggátolt minket ebben. A legendák és az örök
szerelem kastélyaként is emlegetett Nádasdy-kastélyt
egy idegenvezető kíséretében néztük végig. Ezután
elindultunk hazafelé. Június 14-én a Visegrádi Bobpálya
jóvoltából bobozni voltunk.
Szeretnénk köszönetet mondani Zeller Tibornak,
Szendrey Lajosnak, az Áprily Iskoláért Alapítványnak, a
Visegrád Bobpálya vezetőinek, dolgozóinak, valamint a
Herr cukrászdának az osztálykirándulás, a ballagás és a
bankett támogatásáért.

a búcsúzó 8. osztály

Nyári pillanatkép

Fotó: Regélő
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HISTÓRIA
KINCSET ÉRŐ KÖZÖSSÉG – VISEGRÁDON IS!
Március közepén nyílt meg a Magyar Nemzeti
Múzeumban a „Kincset érő közösség” című időszaki
kiállítás, amely az intézmény, illetve együttműködő
partnereinek 2017-ben indult Közösségi Régészeti
Programját mutatja be. A közösségi régészet célja, hogy
a történelem és régészet iránt érdeklődőket bevonja
a múzeumok terepi és tudományos munkájába. Bár
sokan úgy gondolják, hogy ez a fogalom csak egyszerű
fémkeresőzést jelent, azonban ennél sokkal többről van
szó. Az önkéntesek a műszeres lelőhely- és leletfelderítés
mellett legtöbbször a komoly fizikai megterhelést jelentő
ásatási terepmunkák során nyújtanak pótolhatatlan
segítséget. Amellett, hogy gazdagítják a területileg illetékes
múzeum gyűjteményét, részt vesznek az adatgyűjtésben,
-rögzítésben és a tárgyak rendszerezésében. Akadnak
olyanok is, akik egy-egy témában elmélyedve, a
„hivatásos” kutatókkal vetekedő jártasságot szereznek
és közreműködnek a tudományos feldolgozásban. A
tárlat és a hozzá kapcsolódó kiadvány bizonyítja az
együttműködés sikerét, a társadalmi összefogásban rejlő
lehetőségeket, és azt a tendenciát, hogy hogyan válik
egyre fontosabbá a múlt megismerése az egyes emberek
és a helyi közösségek számára (is).

került leletekből válogattunk. A tárlat megtekintését
mindenkinek meleg szívvel ajánljuk, kedvcsinálónak egy
tárgyat mutatunk be.

Habarcsrögbe ragadt, ép hagymafejes fibula
(ruhakapcsoló tű / biztosító tű)

A habarcsrögbe ragadt fibulát 2019-ben, az ásatási
munkák kezdetén, az újkori törmelék eltávolítása és a
terület tisztítása során találta egyik önkéntesünk. Ez
a fibulatípus a hagymafejes ruhakapcsoló tűk korai
változatához sorolható, amelyek használata a Kr. u. 280–
320 közötti években volt gyakori. A fibulához tapadt
nagyszemű kavicsokat tartalmazó habarcs a római kori
építkezésekre jellemző a Sibrik-dombi táborban, így
valószínű, hogy egy, az erőd emelésekor jelen lévő katona
veszítette el a köpenyét összetartó tűt. Az erőd építését a
korábbi kutatások alapján Kr.u. 325-330 közé keltezték,
de a fibula és az utóbbi években talált, 4. század elejéhez
köthető érmek alapján egy korábbi: 310-es évek körüli
datálás lehetősége is felmerül.

Az utóbbi években országszerte megnőtt a hasonló
kezdeményezések száma. Visegrádon az önkéntesség
hosszú múltra tekint vissza: már az 1980-as és 1990-es
években középiskolás diákok segítették a fellegvár, majd
a ferences kolostor feltárását. Közülük többen napjainkig
visszajárnak és aktív résztvevői a jelenlegi kutatásoknak
is, például a GPS rendszerrel támogatott szisztematikus
terepbejárásnak. Szerencsére évről évre egyre nagyobb
számban számíthatunk régészhallgatók, középiskolás
diákok és a környéken élő, a történelem és régészet
iránt elhivatottak támogatására. Az utóbbi években
a legnagyobb érdeklődést a visegrádi iskola udvarán
lokalizált középkori településrészlet és 18. századi temető
régészeti feltárása váltotta ki, ahol a munkálatokban
meghatározó részt vállaltak az önkéntesek. Mára már
a Mátyás Király Múzeum tervásatása, a Sibrik-dombi
római kori tábor és középkori ispáni vár kutatása sem
képzelhető el a múzeumbarát önkéntes munkatársak
támogatása nélkül.

Boruzs Katalin
régész,
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma

A Magyar Nemzeti Múzeum Pollack termében
2022 augusztusáig látható kiállításra a Sibrik-dombi,
illetve különböző városi lelőhelyekről napvilágra
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30 ÉVE VISEGRÁDON - VISEGRÁDÉRT

Művelődési Ház, 2020.

Talán többen emlékeznek a Visegrádi Hírek
„ősidőkben” stencilezett formában, majd fénymásolva
megjelent számaira. Az újság 1992. júniusi számában
egy rövid közlemény jelent meg: Visegrád Nagyközség
Képviselőtestületének 25/1992. (V. 27.) számú Határozata
a képviselőtestület: 1., Mikesy Tamást határozatlan időre
1992. június 15. napjától a Művelődési Ház vezetőjének
nevezi ki.

pályázati forrás mellett az önkormányzat támogatásával
valósult meg. Emlékezetes esemény volt 2012-ben
Visegrád bemutatkozása a budapesti Művészetek
Palotájában „Cifra palota” rendezvény, majd 2016-ban
Nagykőrösön az Arany Napok keretén belül. Mikesy
Tamás azon túl, hogy „hivatalból” támogatja a helyi
civil szervezetek rendezvényeit, mint a Soproni Sándor
Egyesület tagja, maga is fellépett a szervezet programjain.
Hol római pénzt vert a parajdi iskola udvarán, hol a
hetvenkedő katona szerepét játszotta a Quadriburgiumi
Játékok római hagyományőrző rendezvényén.

Mikesy Tamás 30 éve szolgálja Visegrád kulturális
életét. Már önmagában a három évtized is tiszteletre
méltó időszak, különösen, ha belegondolunk, mi minden
változott településünkön ez idő alatt. Lehetetlen lenne
mindent felsorolni, amihez Mikesy Tamásnak köze volt,
ill. amiben tevőlegesen részt vett az elmúlt 30 év alatt. A
Művelődési Ház szokásos programjaiban az előadásoktól,
változatos stílusú kiállításoktól a szakkörökig, családi
foglakozásokig terjed a korántsem teljes skála. A
hosszú éveken át nemzetközileg is sikeres batik szakkör
nem működhetett volna ilyen jól, ha nincs mögötte
Tamás támogatása. A város nagyrendezvényeiben - a
városnapok, a 2000. évi várossá avatási ünnepség, a 2009.
évi millenniumi programsorozat, a Görgei-emlékévek,
állami ünnepek stb. - mind meghatározó szerepe volt.
Egyik alapítója a Zoller-díjnak, évek óta szervezi a
Zoller Attila koncerteket, de általában elmondhatjuk a
város zenei programjainak is – a könnyűzenétől, jazz és
komolyzenei koncertekig – ő a főszervezője. Nagy szerepe
volt a visegrádi mozi újraindításában először 1993ban, és kezdeményezője és fő motorja volt a 2011-ben
bezárt mozi újranyitásának 2016 októberében is, amely a

Mikesy Tamás 1992 és 2019 között a Visegrádi Hírek
szerkesztője, 2010-ig felelős szerkesztője. Hosszú évek
óta, különböző posztokon vesz részt a palotajátékok
szervezésében, rendezésében, az utóbbi években az egyik
legfontosabb poszton, főpénztárosként. 2010 és 2019
között önkormányzati képviselő volt.
Azt hiszem, sokan, akik közéleti szerepet vállaltak,
bizonyíthatják, hogy a közügyek intézése során legjobb
szándékkal sem lehet elkerülni a konfliktusokat. Őszintén
remélem, hogy eljutunk oda, hogy ne az emberi sértettség,
irigység és félreértések befolyásoljanak bennünket
mások megítélésében és azt néznénk, ki milyen értéket
hozott létre egy közösség érdekében. Mikesy Tamás 30
éves visegrádi munkássága során maradandó művészi,
szakmai és főleg emberi értéket hozott létre, ill.
segédkezett ezek létrehozásában. Köszönjük Tamás!
Ad multos annos!
Gróf Péter
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1995-ben a lepencei római őrtorony feltárásánál

Batik kiállítás megnyitó, Esztergom 2005.

Mikesy Tamás Pro Urbe díjas, 2009.

Pege Aladár kiállítás a Művelődési Házban 2010.

Római pénzt ver a parajdi iskola udvaron, 2015.
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EMMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN!)
TE DEUM

Fotó: Danubia Televízió

Minden családnak jó pihenést, töltődést kívánunk
a nyárra. Azokat a gyerekeket, akik nem nyaralnak,
szeretettel várjuk nyáron is a szentmiséken és a közösségi
házban tartott programokon. Ősszel a Veni Sanctéval
folytatjuk.

Véget ért az iskolaév, közösségünk június 12-én tartotta
a Te Deumot, a tanévzáró szentmisét. Megtelt a templom
erre a szép ünnepre, sok család és rengeteg gyermek
adott hálát a Szentlélek egész éves ajándékaiért. Ezen a
szentmisén mondtunk köszönetet közösségünk aktív
gyermektagjainak, akik ősz óta rendszeresen jártak
ministrálni, fejtették a rejtvényeket, segítettek a plébániai
ünnepségek, rendezvények, táborok szervezésében,
lebonyolításában. A mise után jutalomfagylalt várta őket
a közösségi házban, amit el is tüntettek az utolsó kanálig.

Vaik Dóra

Köszönettel tartozunk a nagymarosi Deme házaspárnak,
Hajninak és Tominak, valamint Szabó Regőnek, hogy a
tanév során vállalták a zenei szolgálatot, így a fiatalokhoz
közelebb álló, őket jobban megszólító énekekkel gitáros
miséket tarthattunk. Tibor atya minden hónapban
fáradhatatlanul készült és ezeken a szentmiséken
közvetlenül a gyerekekhez, fiatalokhoz szóltak a
prédikációk. Köszönjük Lénárt Kitti hitoktató egész
éves háttérmunkáját, hogy buzdította a gyermekeket a
családi miséken való részvételre. Köszönjük az Atlantis
Kft-nek, hogy támogatta zenészeink egész éves kompos
közlekedését.
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KIKIÁLTÓ
XXXVII. VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 1985 óta állít
emléket a középkor egyik legjelesebb eseményének, az
1335-ös Visegrádi Kongresszusnak. A közép-európai
térség három meghatározó uralkodója, János cseh,
Kázmér lengyel és I. Károly magyar király, valamint a
német lovagrend találkozóján született megállapodások
a mai napig éreztetik hatásukat.

A Királyi Borudvar július 8-án pénteken és 9-én
szombaton, éjjel 2:00 óráig várja a látogatókat a
Palotaháznál, ahol fellépnek a Remdih, Szelindek, M.É.Z.,
Hollóének Hungarica és a Musici Amici zenekarok.
A lovagi torna pályán Csehországból, Szlovákiából,
Lengyelországból,
Szerbiából,
Németországból,
Ausztriából,
Szlovéniából,
Olaszországból
és
Magyarországról érkező fellépőket láthatunk. Ismét itt lesz
teljes létszámban a lancianoi delegáció és Montecassiano
zászlós csapata, valamint a toszkán lándzsás kompánia.
Magyarországról több fiatal csapat is bemutatkozik,
akik reményeink szerint a következő évtizedekben
meghatározó szereplői lesznek a rendezvénynek.

Nem véletlen, hogy 1991-ben a visegrádi királyi palota
falai között írták alá a Visegrádi Egyezményt, mely
jelenleg V4 elnevezéssel segíti a közép-európai országok
együttműködését. A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
Magyarország legrégebbi történelmi fesztiválja, mely a
Kárpát-medencei térségen kívül Európa tíz országából
fogad kiváló hagyományőrző csoportokat.

Az idei évben a Palotajátékok közel négy évtizedes
történetének második legnagyobb fejlesztése valósul
meg. Az év elején Eőry Dénes polgármester úr levelet
írt az Emberi Erőforrások Minisztériumának, melyben
kérte a nagy lelátó lefedését. Kérelmét támogatta dr.
Vitályos Eszter államtitkár asszony és a Külgazdasági és
Külügyminisztérium. Visegrád Város Önkormányzata
lehetőséget kapott a nagy lelátó lefedésére. Ez jelentősen
erősíti a fesztivál biztonságos megrendezését, hiszen

Velük együtt közel ezer kosztümös szereplő érkezik
minden év július második hétvégéjén Visegrádra, hogy
méltóképpen idézhessük fel az egykori királyi székváros
legfényesebb történelmi eseményét. Három napon
keresztül várjuk látogatóinkat programjainkra, melyek öt
helyszínen – a Lovagi torna pályán, a Királyi palotában,
a Királyi borudvarban, a Parkszínpadon és a Salamontoronyban – reggeltől a késő esti órákig zajlanak.
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ettől az évtől kezdve a látogatókat fedett lelátókon tudjuk
fogadni, amely védi őket az esőtől, illetve a kánikulától.
Ez a fejlesztés továbbá lehetőséget biztosít más kulturális
programok év közbeni megrendezésére.

A visegrádi állandó lakosok a 3 napra szóló ingyenes
napijegyet (karszalagot) a Fő utca és a Nagyparkoló
sarkán lévő információs pavilonnál vehetik át a
rendezvény ideje alatt. A 14 év alatti visegrádi
gyerekeknek a kiválasztott lovagi torna megtekintése
ingyenes, a felnőtt kísérő a jegypénztáraknál veheti
meg a belépőjegyet.

A rendezvény területe napi belépőjeggyel látogatható. A
napi belépőjegy megvásárlásával az alábbi programokon
vehet részt:

Belépőjegy árak a lovagi tornákra:

A királyi palota kiállításainak megtekintése,
kosztümös tárlatvezetések, királyi konyha működés
közben, középkori katonai tábor, középkori fegyver- és
orvostörténeti bemutatók, történelmi hagyományőrző
kézműves vásár, koncertek, középkori gyermekjátszóház
a Parkszínpad mellett.

Kázmér lengyel király tornája
•

fedett lelátó felnőtt: 3.000 Ft; gyermek (6-14 év):
1.000 Ft

I. Károly magyar király tornája
•

A Salamon-torony kiállításainak megtekintése,
kosztümös tárlatvezetések, koncertek, táncbemutatók,
fegyverbemutatók, lovagi ötpróba. A Királyi Borudvar
különleges bor– és ételkínálattal várja Önöket, valamint
színvonalas színpadi műsorokkal. Lakomázzon a
királyokkal és fényes kíséretükkel délben. Pénteken és
szombaton az esti fáklyás lovagi torna után régizene
koncertek és táncház éjjel 2 óráig új helyszínen,
a Palotaházban, a központi nagyparkolónál! A
Parkszínpadon a rendezvény mindhárom napján
koncertekkel és bábszínház előadásokkal várjuk Önöket.

fedett lelátó felnőtt: 4.000 Ft; gyermek (6-14 év):
1.000 Ft

János cseh király tornája
•

felnőtt: 3.000 Ft; gyermek (6-14 év): 1.000 Ft

Ez egy esti lovagi torna, mely a pénteki és szombati
napokon tekinthető meg 21 órától.
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Várunk mindenkit sok szeretettel!

A napi belépőjegy 14 év alatt ingyenes, 14 év felett 1.500 Ft.

Cseke László

V4 ORSZÁGOKBÓL ÉRKEZŐ DIÁKCSOPORTOK VISEGRÁDON
A
Külgazdasági
és
Külügyminisztérium
támogatásával a magyar soros elnökség lezárásának
programjaként városunk lehetőséget kapott arra,
hogy május 26-án, június 1-jén, 2-án, 7-én és 8-án
háromszáz gyermeket fogadhattunk Csehországból,
Szlovákiából és Lengyelországból. A diákcsoportok
részt vettek a Kispalotajátékok programján, láthattak
solymászbemutatót, lovas párviadalt, lovagi tornát,
kipróbálhatták az íjászatot és a hajítófegyvereket, részt
vettek kézműves foglalkozásokon és reneszánsz tánc
tanításon. Mindemellett megismerkedtek Visegrád
történelmi nevezetességeivel, a királyi palotával, a
Fellegvárral és az Alsóvárral. Minden V4 országból
érkező csoport rendkívül hálás volt a lehetőségért, hogy
megismerkedhettek a Visegrádi Együttműködés névadó

városával és gazdag programokon vehettek részt. A
lebonyolítást a visegrádi TDM szervezet végezte. Ezúton
is köszönjük a Külgazdasági és Külügyminisztérium
támogatását.
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környezetnek köszönhetően a gyermekek örömmel
járnak bölcsődénkbe. Napirendünket úgy alakítjuk ki,
hogy felépítésében igazodjon az óvodai napirendhez,
ezzel is megkönnyítve és lerövidítve a későbbi óvodai
beszoktatás időszakát. Mivel minden gyermek más,
kisgyermeknevelőink számára fontos az egyéni bánásmód
és a szülőkkel való jó kapcsolat, hogy a gyermekek érzelmi
biztonságban, egészségesen fejlődjenek. Folyamatosan
fejlődő bölcsődénkben rengeteg logikai és ügyességi
játék, homokozó, csúszda, hinta és kismotorok várják a
gyermekeket. Az épületet rendszeresen karbantartjuk,
szépítjük, a kertben az örökzöldek és a virágok
pompájukkal még kellemesebbé teszik a napokat.

Dunabogdányban működő Egyesületünk 2005-ben
alakult meg fogyatékos gyermekeket nevelő szülők és
fogyatékkal élő személyek összefogásával. Az akkor
még lelkes kis csapat mára egy összetetten működő,
több szolgáltatást biztosító szervezetté nőtte ki magát.
A térség önkormányzataival szoros együttműködésben
dolgozunk, a számukra kötelezően ellátandó házi
segítségnyújtási feladatokat intézményünk munkatársai
végzik el. Szeretnénk azonban egyesületünk további
tevékenységeivel is megismertetni Önöket.
A Támogató Szolgálat azoknak jelenthet megoldást,
akik valamilyen testi vagy értelmi fogyatékossággal élnek,
de kis segítséggel saját otthonukban, szeretteik körében
vagy akár egyedül is önállóan tudják élni életüket. Szükség
szerint nyújtunk segítséget a fürdetésben, pelenkázásban,
öltöztetésben, felfekvéses sebek kezelésében, vérnyomásés vércukorszint mérésében, tornáztatásban. Ezeken kívül
az étel előkészítését, bevásárlást, gyógyszer kiváltását
és adagolását, kisebb takarítási munkákat, ügyintézési
feladatokat is végzünk. Segédeszköz kölcsönzésre is van
nálunk lehetőség, kerekesszéket, fürdetőszéket, szoba
wc-t, mankókat stb. tudunk átmeneti időre biztosítani.

Munkánk sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a mai napig közel 140 kisgyermek mindennapi
életének lehettünk részesei. Végig követhettük amint
az őket körülvevő világgal, a kezdődő közösségi élet
szabályaival ismerkedtek, ahogyan barátságok és
szerelmek szövődtek. Visegrádról a mai napig már
közel 40 gyermek látogatta bölcsődénket, sőt van olyan
család is, aki már negyedik gyermekét járatja hozzánk
bizalommal.
A Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
a szívünknek nagyon kedves és társadalmilag nagyon
fontos építőköve Egyesületünknek. Munkalehetőséget,
megbecsülést, anyagi segítséget tudunk biztosítani olyan
embereknek, akik betegség vagy baleset következtében
átmenetileg, vagy tartósan, de nem tudnak a normál
munkahelyeken helytállni. Azzal, hogy nálunk
dolgozhatnak segítjük nem csak testi felépülésüket,
hanem lelkileg is erősítjük őket, hiszen újra hasznosnak
érezhetik magukat. Munkájukat egy számukra minden
tekintetben megfelelő modern, akadálymentesített
foglalkoztató házban végezhetik. Az új munkavállalóknál
a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt a munkafázist, ami
az egészségi állapotuknak megfelelő és sikerélményhez
juttatja őket. A megmaradt képességek, készségek
megfelelő fejlesztésére törekszünk, és nagy öröm
számunkra amikor lehetőség nyílik egy-egy dolgozónk
számára, hogy megerősödve akár teljes munkaidőben
is a munkapiacon elhelyezkedhessen.
Jelenleg
fűszercsomagolási és egyszerű betanított feladatokat
végeznek a csoportvezetőjük és mentoruk segítségével.

Gondozónőink
amellett,
hogy
természetesen
szakképzettek, nagyon kedvesek, segítőkészek és
empatikusak is. Munkánk során mindig odafigyelünk
az egyéni igényekre, képességekre, feladatunkat nem a
fogyatékos ember helyett, hanem lehetőség szerint vele
együtt, őt segítve végezzük.
A Támogató szolgálat szállító szolgáltatást is
nyújt annak érdekében, hogy az idős/fogyatékkal
élő emberek eljussanak a számukra fontos orvosi
vizsgálatokra, programokra, de napi szinten iskolákba is
szállítunk gyermekeket. Ezt a célt szolgálja az Egyesület
tulajdonában álló, speciálisan átalakított 9 személyes
kisbusz, mely lehetővé teszi a biztonságos kerekesszékkel
történő szállítást is.
Az egyesület irodájában információnyújtással is
tudunk segíteni, az ellátottat megillető jogokkal, az
általa igénybe vehető támogatásokkal kapcsolatban, az
ügyintézés menetében.
A CsereMatyi Családi Bölcsőde Európai Uniós
pályázaton nyert támogatásból 2013-ban valósulhatott
meg. Jelenleg 3 csoportban tudjuk a gyermekeket
fogadni, ők főleg helyi és környékbeli településekről
érkeznek hozzánk. Csoportjainkban 1-től 3 éves korig
tudjuk fogadni a csöppségeket, összesen 20 kisgyermek
gondozását végezzük.

A Fejlesztő foglalkoztatásunk elindítását az motiválta,
hogy a látókörünkbe került értelmi fogyatékossággal élő
fiatalok számára napi elfoglaltságot, munkalehetőséget
biztosíthassunk. Ezáltal segítjük őket abban, hogy az oktatási
rendszerből kikerülve védett helyen tapasztalhassák meg
a munka világát, ahonnan megerősödve akár önállóan is
képesek lehetnek a teljes életre.

A kis létszámú csoportoknak, a családias hangulatnak,
a képzett munkatársaknak, a szép és biztonságos
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Rendezvényeken,
ünnepségeken
különböző
műsorszámokkal, bábelőadásokkal, színpadi jelenetekkel
lépnek fel. 2022. május 21-én Dunabogdányban az
Esélyegyenlőségi Nap alkalmából a szemléletformálás
jegyében került megrendezésre egész napos programunk,
melyre fogyatékossággal élőket, segítő szervezeteket
hívtunk meg. Ez a nap alkalmas volt arra, hogy a
sorstársak, illetve a szakmabeli intézmények munkatársai
találkozhassanak egymással, illetve az ép emberek is
közelebbről megismerkedjenek a sérültek világával,
ezáltal elfogadóbbá váljanak irántuk.

A jelenleg foglalkoztatásban dolgozó – zömében értelmi
sérült – emberekkel és családtagjaikkal az Egyesület
szállító szolgáltatásán keresztül kerültünk kapcsolatba,
mivel a kisegítő iskolába mi szállítottuk őket éveken
keresztül.
Ezen családok legnagyobb félelme, hogy gyermekeiknek
az iskola elvégzése után nem lesz lehetősége arra, hogy
közösségben élhessenek és képességeiknek megfelelő
foglalkoztatásban részesülhessenek. Sok esetben
tapasztaljuk, hogy azok a sérült emberek, akiknek az
egészségi állapota nem engedi meg az önálló életet,
legtöbbször cél nélküli, monoton tevékenységekkel,
ingerszegény környezetben töltik napjaikat (tévé, telefon,
internet), ami a mentális állapot rosszabbodásához is
vezethet.

Hatalmas sikerrel szerepeltek a mi cserebogaraink, akik
az újrahasznosítás fényében saját készítésű ruháikkal
divatbemutatóval készültek. Változatos alapanyagokból
készültek a ruhaköltemények, mint pl. újságpapír,
pelenkazsák, chipses zacskó, szemeteszsák, hagymaháló,
műanyagflakon. A színpadon a ruhák életre keltek, a
zenére mozgó, vidám modellek igazán jó hangulatot
teremtettek, nagy magabiztossággal vonultak végig a
vastaps és az éljenzések között. A képen látható két
visegrádi hölgy modellünk profi mozdulatokkal keltette
éltre a színpadon a rajtuk lévő különleges ruhát.

Üzemünkben a foglalkoztatottjaink örömmel végzik
munkájukat, a mindennapok hasznossága mellett
barátokra is leltek, szabadidejüket is gyakran töltik
együtt.
Jelenleg papírfonási technikával gyönyörű
használati és dísztárgyakat készítenek, melyeket már
különböző kézműves vásárokon is bemutattunk. Ezen
kívül a dísznövények, virágok, paprika, paradicsom
gondozásában is szívesen vesznek részt.

Házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat külön cikkben
szeretnénk bemutatni!

A napi foglalkozásokon túl szabadidős programokat
is szervezünk számukra, mint pl. színházi előadás,
bábelőadás, hajókirándulások, séták, túrázások.
Júniusban minden évben eseménydús tábor is
megrendezésre kerül, amelyre lelkesen készülnek.
Házi segítségnyújtás
Támogató szolgálat
)HMOHV]WĘIRJODONR]WDWiV
Rehabilitációs foglalkoztatás
&VHUH0DW\L%|OFVĘGH

Amennyiben bármely szolgáltatásunkat kapcsolatban
kérdésük lenne, kérem keressenek bennünket bizalommal
az alábbi elérhetőségek egyikén.

Teklovics-Fodor Mónika
Orosz Zita
Orosz Zita
Németh Zsuzsanna
Kránicz- Barta Henrietta

Végezetül szeretném megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak, annak a több száz magányszemélynek
és családnak, akik megtiszteltek bennünket bizalmukkal
és igénybe vették szolgáltatásainkat.

figyeljmoni@gmail.com
zita.figyeljram@gmail.com
zita.figyeljram@gmail.com
figyeljramzsuzsi@gmail.com
cserematyi.pafrany@gmail.com

70/337-52-17
70/430-54-83
70/430-54-83
70/331-13-68
20/448-52-53

Kívánunk Önöknek nagyon jó egészséget, sok boldog
pillanatot családjuk körében!
Spáth Gottfriedné Jutka
a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület elnöke

Köszönjük, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel!
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KEDVES OLVASÓ!
vérnyomás- és vércukorszint rendszeres mérésében,
bevásárlásban, postai és egyéb ügyintézésekben, de
kisebb takarítási munkákat is elvégeznek. A mozgásában
korlátozott emberek gondozásában is részt vesznek,
mint például pelenkázás, fürdetés, öltöztetés, sebkezelés,
tornáztatás. A kórházból való kikerülés esetén
információnyújtással is tudnak szolgálni. Emellett
mentálisan is támogatják az idős/beteg embert és a
családtagokat, hiszen tudjuk, hogy sok esetben egy
segítő beszélgetés akár többet is jelenthet a tényleges
gondozásnál. Az egyesület munkatársai segédeszközök
beszerzésében, kölcsönzésében, majd azok használatának
betanításában is tudnak segíteni.

Előző cikkünkben bemutattuk az Egyesületünk
feladatkörébe tartozó különböző tevékenységeinket,
programjainkat, intézményünk segítő küldetését.
A Házi segítségnyújtásnak azért szeretnénk külön
figyelmet szentelni, mert ez a segítésnek egy olyan
formája, amire előbb vagy utóbb, de szinte minden
családnak szüksége lesz, mégis kevesen tudnak róla.
Ennek a szolgáltatásnak a működtetése minden
önkormányzatnak a kötelező feladatai közé tartozik,
melyet a környező településeken, így Visegrádon is
egyesületünk munkatársai végeznek.
Mindenkinek az életében eljön egyszer az a pillanat,
amikor egy hozzátartozóról gondoskodni kell, akár idős
kora miatt, akár egy hirtelen betegség következtében. Az
ilyen helyzetek megoldása elsősorban a család feladata.
Ilyenkor két lehetőség merül fel: az egyik az idősotthoni
elhelyezés, amely manapság több szempontból is nehézkes,
ugyanis a bekerülési idő nagyon hosszú, a költségek
magasak, illetve sok esetben az idős/beteg emberek nem
szeretnének elhagyni megszokott környezetüket, arra
vágynak, hogy szeretteik közelében maradhassanak.
A házi segítségnyújtás igénybevételével az idős/beteg
ember segítséget kap ahhoz, hogy otthonában élhessen
tovább, méltósággal viselje korát és betegségét, még ha
önmaga ellátására teljesen nem is képes.

A házi segítségnyújtásban a hivatásuk magas fokán
álló, szakképzett gondozónők látják el a feladatokat. A
napi gondozási időt és a látogatások számát a klienssel
és családjával, illetve a háziorvossal közösen alakítjuk ki,
figyelemmel az egészségi állapotra, illetve gondozónőink
szabad kapacitására is.
Ez egy térítési díjas szolgáltatás, melyet a havi jövedelem
összege alapján határozunk meg.
A 15 év alatt összesen közel 600 családnak nyújtottunk
segítséget, ebből több mint 30 visegrádi család életét
könnyítettük meg gondozónőink munkájával.
A 2007-es indulásunk óta az ellátást igénybevevőktől és
hozzátartozóiktól számtalan pozitív visszajelzés kaptunk,
mely erősít bennünket abban, hogy egy nagyon fontos és
hálás feladatot látunk el a szociális ellátórendszerben.

A klienseinknél nagyon fontos a folyamatos egészségügyi
kontroll, ezért a háziorvosokkal, asszisztensekkel
rendszeres kapcsolatot tartunk, így a gondozónők az
egészségi állapotban fellépő változást azonnal tudják
jelezni a háziorvosnak és a hozzátartozóknak is, ennek
köszönhetően az idős/beteg ember biztonságban érezheti
magát. A kielégítő fizikai és mentális egészségi állapot
gondozónőink segítségével hosszabb ideig fenntartható,
hiszen rendszeresen látogatásaikkal az ehhez szükséges
feladatokat ellátják. Segítséget tudnak nyújtani többek
között a gyógyszerek felíratásában, adagolásában, a

Amennyiben szükség merül fel segítségünkre keressenek
minket bizalommal hétköznapokon 8-16 óráig az
egyesület irodájában, vagy más elérhetőségeinken!
Vezető gondozónő: Teklovics-Fodor Mónika
Telefonszám: 06-70/ 337-5217
E-mail: figyeljram@gmail.com

Fotó: Regélő

Visegrád
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ÖKO-AGORA
NAGYSZABÁSÚ ERDEI KERÉKPÁRÚT-FELÚJÍTÁSBA KEZD A PILISI PARKERDŐ
A Pilisi Parkerdő Zrt. az elmúlt években 350 kilométer
erdei kerékpárutat jelölt ki a Budai- és a Visegrádihegységben, illetve a Pilisben. Ez a Pilis Bike hálózat,
melyet évente több tízezren használnak, és útvonalai
az ország leglátogatottabb erdei kerékpárútjai közé
tartoznak. Június közepén a Pilis Bike közel tizenöt
százalékát, 44,3 kilométert érintő felújítás kezdődik.
A Pilisi Parkerdő és az Aktív- és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ partnerségében megvalósuló,
több mint egymilliárd forintos beruházás eredménye
biztonságosabb, bringásbarát úthálózat lesz. A
helyenként és szakaszosan teljes útzárral járó
munkálatok várhatóan négy hónapig tartanak.

a fejlesztési szakasz 2022 tavaszáig tartott – ebben
az időszakban lezajlott a tervezési és közbeszerzési
szakasz, így az eredeti ütemezésnek megfelelően
indulhat a kivitelezés. Mindehhez a projektben részt
vevő intézmények – többek között az AÖFK, az
erdészeti hatóság, a tervező, a Pilisi Parkerdő – hatékony
és konstruktív együttműködésére volt szükség. Így
határidőre, 2022 decemberére megvalósulhat az utóbbi
idők erdei kerékpáros és aktív turisztikai fejlesztéseinek
egyik legnagyobb szabású, több mint egymilliárd forintos
beruházása.
A felújítások által érintett hat útszakasz
1. Pilismarót, Mózer-parkoló–Királykúti-nyereg
2. Pilismarót, Mózer-parkoló–Pilisszentlélek (Kétbükkfa-nyereg)
3. „Delta”
csomópont–Királykúti-nyereg–
Pilisszentkereszt, Kakashegyi-parkoló
4. Kesztölc–Pilisszántó–Csobánka
5. Pilisszentlászló,
Kisrigó
étterem–„Delta”
csomópont–Dömörkapui-parkoló
6. Piliscsaba–Pilisszentiván
Lezárások a Pilis Bike hálózaton
A munkálatok jellegéből adódóan az érintett erdei
kerékpárutakon 2022 nyarán és kora őszén a felújítás
időtartama alatt szakaszos lezárások várhatók. Ezekről
a Pilisi Parkerdő folyamatosan és az aktuális helyzetnek
megfelelően tájékoztatja a kerékpárosokat. Az erdei
kerékpárutak sajátosságaiból adódóan alternatív
útvonalakat nem lehetséges kijelölni. Az átmeneti
kényelmetlenségért kárpótol majd a felújított erdei
kerékpárutak biztonságosabb útburkolata és jobb
kerékpározhatósága. A munkálatok időtartama alatt –
2022. június 15. és október 15. között – a Pilisi Parkerdő
kéri a kerékpáros-társadalom türelmét, együttműködését
és megértését.

Megújuló úthálózat
A Pilisi Parkerdő Zrt. több mint egymilliárd forint hazai
forrásból valósítja meg a felújítást. A 64 kilométernyi
erdei kerékpárút nagy része új aszfalt-, illetve
zúzottköves burkolatot kap. A felújítás összesen több
mint nyolcvanezer négyzetméternyi burkolatot érint. A
burkolat mellett számos helyen megoldódik a több helyen
alámosott, és ezért megcsúszott útpálya vízelvezetése, az
útalap és a földművek megerősítése.
A beruházásnak különös jelentőséget ad, hogy szinte
teljes egészében természetvédelmi, nemzeti parki, Natura
2000-, illetve helyi védettségű területet érint. Éppen ezért
fontos, hogy a munkálatok során fakivágásra nem kerül
sor, és azok védett növények élőhelyét nem háborítják.

Megújul a Parkerdő
Az
erdei
kerékpárút-felújítás
egy
nagyobb
beruházássorozat része. Az erdei kerékpárutakat érintő
következő lépés az erdei infrastruktúra – parkolók,
pihenők – megújítása és bővítése, kerékpárosbaráttá
tétele lesz. Ezeken túl a Pilisi Parkerdő az elkövetkező két
évben nagyszabású ökoturisztikai fejlesztést valósít meg
Visegrád környékén. A Fellegpark elnevezésű projekt

A beruházás a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Aktív- és
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ konzorciumi
partnerségében valósul meg. A projekt 2021-ben indult,
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célja, hogy a Parkerdő kezelésében álló turisztikai kínálatot
– így a Fellegvárat, a Bertényi Miklós Füvészkertet,
a Nagyvillám Sípályát, a hamarosan megépülő
Mogyoróhegyi Élményparkot, és természetesen az
ezekhez kapcsolódó gyalogos és kerékpáros útvonalakat
– egységes keretben kezelje.

látogatót regisztráltak a Pilisi Parkerdő mintegy 65
ezer hektárnyi erdőterületén. A Parkerdő mint felelős
erdőgazdálkodó és fenntartó egyik legfontosabb feladata
és küldetése, hogy biztosítsa a megfelelő infrastruktúrát, a
természetkárosítástól mentes, biztonságos erdőlátogatás
lehetőségét az ide látogatók számára.

Minderre azért van szükség, mert a Pilisi Parkerdő
látogatottsága,
turisztikai
jelentősége
hatalmas
ütemben nőtt az elmúlt két évben. Tavaly már 32 millió

Bővebb információ
Pilisi Parkerdő Zrt.

JÚLIUSI PROGRAMOK
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

2022. július 31-én, vasárnap 20.00 óra
királyi palota

2022. július 23-án, szombaton 20.00 órára
a királyi palotába

V. EtnoGrád koncert

Papa Jazz Seven

Babcsán Projekt koncert

zenekar
koncertjére

A Babcsán Projekt kiváló zenészekből verbuvált, friss
és kreatív formáció, tagjai a magyar és nemzetközi világzenei, valamint jazz szcéna aktív szereplői. A sokoldalú fúvós, Babcsán Bence régóta érlelődő, izgalmasan szerteágazó zeneisége köré épülő csapat, műfajokon átívelő muzsikát játszik, magyar költők verseivel
és népzenei hatásokkal gazdagon fűszerezett saját
kompozíciókkal. Organikus és vibráló zeneiségüket a
magyar és balkáni népzenék dinamizmusa, ritmikai
összetettsége és akusztikus hangzásvilága határozza
meg. A zenekar szervesen épülő zenei folyamatai nagy
érzelmi íveket járnak be, a bensőségességtől a kirobbanó életörömig, megszólalásukat feszes és koncentrált együttjáték jellemzi.

A Papa Jazz Seven együttes annak a csodálatos zenei
világnak a képviselője, melyet egyszóval jazzkorszaknak nevezünk. A '20-as, '30-as, '40-es évek, a
korai jazz, a szving és a tradicionális dixieland kel életre tolmácsolásukban. Repertoárjukon magyar nyelven
előadott dalok szerepelnek, de természetesen megtalálhatók benne az ugyanebből a korszakból származó
magyar szerzemények is. A hét főből álló zenekar egyaránt játszik akusztikus módon, és koncert jelleggel is.
Az est egy igazán kellemes nyáresti szórakozásnak
ígérkezik.

A programok ingyenesek!
Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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JÚLIUSI 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!

Július 6. szerda, 19:00

Július 15. péntek, 19:15

THOR: SZERELEM ÉS MENNYDÖRGÉS

BADMAN – A NAGYON SÖTÉT LOVAG

szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 119’, 2022
Rendező: Taika Waititi
Főszereplők: Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa
Thompson, Taika Waititi

szinkronizált, francia akció-vígjáték, 82’, 2022
Rendező: Philippe Lacheau
Főszereplők: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali

A Marvel Studios új filmjében a mennydörgés istene az
eddigiekhez nem fogható utazásra indul: a belső békét
kutatja. A szuperhősködéstől való visszavonulása azonban
rövidre sikerül, mivel a galaktikus gyilkos, Gorr az
Istenölő, az istenek kiirtását tűzi ki céljául. A reá váró
küzdelemhez Thor segítségül hívja Valkűr királyt, Korgot
és volt barátnőjét, Jane Fostert, aki – Thor legnagyobb
meglepetésére – képes használni a mágikus pörölyt,
Mjölnirt. Ők együtt embert és istent próbáló kozmikus
kalandra indulnak, hogy kiderítsék az Istenölő bosszújának
rejtélyes okát, s megállítsák, amíg még nem késő.
Július 7. csütörtök, 19:15

THOR: SZERELEM ÉS MENNYDÖRGÉS
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 119’, 2022
Rendező: Taika Waititi
Főszereplők: Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa
Thompson, Taika Waititi

Július 14. csütörtök, 18:00

FEKETE TELEFON
szinkronizált, amerikai horror, 102’, 2021
Rendező: Scott Derrickson
Főszereplők: Ethan Hawke, Jeremy Davies, Madeleine McGraw

A telefon ki van húzva. És csörög. Finney Shaw-t, a félénk,
de eszes 13 éves fiút elrabolta egy szadista gyilkos, és egy
hangszigetelt pincében tartja, ahol a sikításnak nincs sok
haszna. Amikor a falon egy kihúzott telefon csörögni kezd,
Finney rájön, hogy a gyilkos előző áldozatainak hangját
hallja. Akik eltökélték, hogy nem fogják hagyni, hogy ami
velük történt, az megtörténjen Finneyvel is.
Július 15. péntek, 17:00

MINYONOK: GRU SZÍNRE LÉP
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2022
Rendező: Brad Ableson, Kyle Balda, Jonathan del Val

A borzas hajú, trapézgatyás Gru kertvárosi kamasz a 70-es
években. Az Álnok Hatos nevű szupergonosz
szupercsoport 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
csúcsgonoszok halálos ellensége. Menekülés közben Gru
magától Willám Kéztől kér segítséget, és rájön, hogy
olykor még a rosszfiúknak is elkél egy kis baráti segítség.

Cédric, a hányattatott sorsú filmszínész bárhogy
próbálkozik, nem sikerül elérnie a várt áttörést
karrierjében, egészen addig, amíg egy véletlennek hála
ölébe nem pottyan egy álomlehetőség: felkínálják neki
Badman, az első francia szuperhős szerepét. Öröme
azonban nem tart sokáig, mert beüt a krach – az első
forgatási napról hazafelé tartva balesetet szenved, elveszíti
az emlékezetét és zavarodottságában azt hiszi, tényleg ő
Badman. Így hát felölti a szuperhőshacukát és beleveti
magát az éjszakába, hogy nekilásson az igazságosztásnak.
Július 16. szombat, 15:00

MINYONOK: GRU SZÍNRE LÉP
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2022
Rendező: Brad Ableson, Kyle Balda, Jonathan del Val

Július 16. szombat, 17:00

BADMAN – A NAGYON SÖTÉT LOVAG
szinkronizált, francia akció-vígjáték, 82’, 2022
Rendező: Philippe Lacheau
Főszereplők: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali

Július 16. szombat, 19:15

FEKETE TELEFON
szinkronizált, amerikai horror, 102’, 2021
Rendező: Scott Derrickson
Főszereplők: Ethan Hawke, Jeremy Davies, Madeleine McGraw

Július 20. szerda, 18:00

ELVIS
szinkronizált, amerikai-ausztrál életrajzi zenés film, 159’, 2022
Rendező: Baz Luhrmann
Főszereplők: Austin Butler, Olivia DeJonge, Tom Hanks

A legendás Elvis Presley élete, ahogy még sosem láttuk:
titokzatos menedzsere, a magát csak „ezredesnek”
szólíttató Tom Parker szemén keresztül. A két férfi közti
különös, sokat változó kapcsolat több mint 20 évig tartott.
Akkor kezdődött, amikor Elvis még a pályája elején állt,
nem múlt el akkor sem, amikor az énekes addig példátlan
hírnevű sztárrá emelkedett, és akkor is megmaradt, amikor
megismerte élete legfontosabb nőjét, Priscillát. Közben
Amerika háborúba ment, elveszítette az ártatlanságát, és
megváltozott az egész világ. De a két férfi között mindig
megmaradt valami furcsa kapcsolat.
Július 21. csütörtök, 18:00

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 először egyesül ebben a
lélegzetelállító kalandban, mely felöleli az egész világot,
eddig sosem látott dinoszauruszokkal és effektekkel.
Július 22. péntek, 17:00

FŐZŐTANFOLYAM (ÚJRA)KEZDŐKNEK
szinkronizált, svéd romantikus film, vígjáték, 102’, 2022
Rendező: Annika Appelin
Főszereplők: Marie Richardson, Peter Stormare, Ida Engvoll

Karin és Stan a 40. házassági évfordulójuk alkalmából
hatalmas ünnepséget szerveztek. Miközben a barátaik a
boldogságukra koccintanak, Karin rájön, hogy Sten hűtlen
volt hozzá. A nő egész életében a férjéről és a lányukról
gondoskodott, most pedig az egész élete egyszeriben
széthullott. Egy barátnője rábeszéli, hogy terápiás célból
csatlakozzon egy főzőtanfolyamhoz, amelyet a híres
szakács, Henrik vezet. A konyhában, a fűszeres és az
ínycsiklandozó ételek között Karinnak nem csupán az
életkedve tér vissza, de a főzést, rég elfeledett szenvedélyét
is újra felfedezi, és talán még a szerelem is újra rátalál.
Július 22. péntek, 19:15

THOR: SZERELEM ÉS MENNYDÖRGÉS
szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm, 119’, 2022
Rendező: Taika Waititi
Főszereplők: Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa
Thompson, Taika Waititi

készülő színdarabban. Egy tinédzser lánynak senki sem
akar eljönni a születésnapi bulijába, de egy nap megjelenik
az ajtóban titkos szerelme. Minden szereplőt a szerelem
vágya mozgat ebben az abszurd humorú komédiában,
amely óda a költészethez, a színházhoz és a művészethez.
Július 28. csütörtök, 18:00

A KELTETÉS
szinkronizált, finn-svéd horror, 86’, 2022
Rendező: Hanna Bergholm
Főszereplők: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Reino Nordin

Tinja és családja élete látszólag tökéletes. A fiatal lány
tehetséges tornász és kitűnő tanuló, amiről édesanyja
rózsaszínbe csomagolt vlog bejegyzései is tanúskodnak.
Egy nap Tinja egy különös tojást fedez fel a házuk
közelében, melyet hazavisz, hogy segítse a fióka keltetését.
Nem telik el sok idő, míg a tojásból előbukkan egy lény,
ami azonban nem hasonlít egyetlen ismert fajra sem.
Július 29. péntek, 17:00

SZERELMES MEHÉZFIÚK
feliratos, francia filmdráma, 107’, 2021
Rendező: Samuel Benchetrit
Főszereplők: Ramzy Bedia, François Damiens, Vanessa Paradis

Július 29. péntek, 19:15

KUNG-FU ZOHRA
szinkronizált, francia akciófilm, filmdráma, 100’, 2021
Rendező: Mabrouk El Mechri
Főszereplők: Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haidara

szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2022
Rendező: Brad Ableson, Kyle Balda, Jonathan del Val

Zohra imádja az életet, ám a férje gyűlöli a sajátját, és
pokollá teszi a házasságukat. A nő képtelen kilépni a
kapcsolatból, mert bár Omar borzasztó férj, de szerető apa,
és Zohra nem szeretné kitenni a kislányukat a válás okozta
megrázkódtatásnak, így némán tűri férje kegyetlenkedését.
Egy szép napon a nő megismerkedik Chang Sue-val, aki
megtanít neki egyet s mást a kung fu művészetéről,
innentől pedig a házasságukban gyökeres változás áll be.

Július 23. szombat, 17:00

Július 30. szombat, 15:00

Július 23. szombat, 15:00

MINYONOK: GRU SZÍNRE LÉP

FŐZŐTANFOLYAM (ÚJRA)KEZDŐKNEK
szinkronizált, svéd romantikus film, vígjáték, 102’, 2022
Rendező: Annika Appelin
Főszereplők: Marie Richardson, Peter Stormare, Ida Engvoll

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

Július 27. szerda, 18:00

Charlie régóta ábrándozott arról, milyen klassz is lesz a
szülinapi bulija, ám kishúga éppen aznap betegedik meg,
így a buli elmarad. Charlie úgy dönt, ha nincs buli, akkor
elindul a nagyihoz és ott is marad örökre. Bár a
nagymamája közel lakik, jó ötletnek tűnik átvágni az
erdőn. Útközben pedig találkozik barátaival, akik segítik a
kalandban, így lesz ez a nap a legeslegjobb szülinap!

SZERELMES MEHÉZFIÚK

Július 30. szombat, 17:00

Július 23. szombat, 19:15

ELVIS
szinkronizált, amerikai-ausztrál életrajzi zenés film, 159’, 2022
Rendező: Baz Luhrmann
Főszereplők: Austin Butler, Olivia DeJonge, Tom Hanks

feliratos, francia filmdráma, 107’, 2021
Rendező: Samuel Benchetrit
Főszereplők: Ramzy Bedia, François Damiens, Vanessa Paradis

A szerelem a legváratlanabb helyeket bukkan fel. Az
észak-franciaországi kikötővárosban élő maffiavezér
beleszeret egy pénztárosnőbe. Versírásra adja fejét, hogy
így vallhassa meg érzelmeit, de az alexandrinusok jobban
kifognak rajta, mint a drogszállítmányok szétosztása.
Egyik verőlegénye fejszével indul gyilkolni, de egy csábos
amatőr színésznő felborítja a terveit, ezért szokásos
programjai helyett inkább Sartre szerepét kezdi próbálni a

KUNG-FU ZOHRA
szinkronizált, francia akciófilm, filmdráma, 100’, 2021
Rendező: Mabrouk El Mechri

Július 30. szombat, 19:15

A KELTETÉS
szinkronizált, finn-svéd horror, 86’, 2022
Rendező: Hanna Bergholm
Főszereplők: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Reino Nordin

Támogatóink:

