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"Visegrád, Visegrád! hol hajdani fényed?
Magas föllegvárad? parti épitményed?
Dunapart hosszában kerti ékességed?
Mérföldekre nyuló, párduclakta nyéked?"
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KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK! TISZTELT SZÜLŐK, 
PEDAGÓGUSOK! KEDVES VENDÉGEK!

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 
Csak álom volt a régi jó világ, 
És mint a fecske alkonyati szélnek, 
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”

   (Wass Albert)

Ismét eltelt egy hagyományosnak nem mondható év, és 
újra búcsúzunk egy „sereg”, pontosan húsz nyolcadikos 
diáktól. A mai nap ünnepnap, hiszen a ballagás különleges 
és fontos esemény. 

Kedves Diákok!

Életetek egy új szakaszba lép, búcsút vesztek társaitoktól, 
tanáraitoktól, az iskolától. Rengeteg élménnyel 
gazdagodtatok, az elmúlt nyolc év emlék lesz. Egy emlék, 
amely lassan elhalványul, megkopik, de nem tűnik el 
nyom nélkül. 

Az általános iskolában elsajátítottátok a legfontosabb 
alapismereteket, erre a tudásra kell építenetek a 
jövőtöket. Új célok és kihívások előtt álltok, de nem 
egyedül. Továbbra is számíthattok szüleitekre, akik féltő 
gondoskodással és szeretettel támogatnak álmaitok 
megvalósításában, de számíthattok volt tanáraitokra 
is, akik oktató-nevelő munkájukkal felkészítettek 
benneteket a továbbtanulásra, és természetesen 
számíthattok a barátokra, osztálytársakra és Visegrád 
Város közösségére is. 

Külön szeretném megköszönni türelmeteket, 
kitartásotokat, amelyet nemcsak a járványhelyzet, 
hanem az iskolai építkezések miatt kialakult nehézségek 
elviselésében tanúsítottatok. Nyugodtan kijelenthetjük, 
ezzel Ti is hozzájárultatok ahhoz, hogy Visegrádnak 
rangjához méltó új, korszerű iskolája legyen. Remélem, 
ha a későbbiekben régi alma materetek felé jártok, Ti is 
büszkén néztek majd a megújult visegrádi iskolára.

Itt vagyunk a Királyi Palota díszudvarában, ennél 
ünnepélyesebb helyszínen nem is lehetne búcsút vennetek 
egymástól és részben a településtől.  A fényes királyi 
székhelyen egykoron élt és sokfajta tudást, képességet 
megszerzett leendő ifj ú lovagokhoz hasonlóan, most Ti is 

útra keltek, átlépitek a város határait, és soha ne feledjétek 
honnan indultatok. Legyetek büszkék e történelmi város 
értékeire, a csodálatos természeti környezetre, és mindig 
gondoljatok szeretettel az itt töltött gyermekkori évekre. 

Valósítsátok meg vágyaitokat, terveiteket, az új 
iskoláitokban tanuljatok kitartóan és alázattal, hiszen 
csak így érhettek el eredményt. Merjetek nagyot álmodni 
és küzdjetek, mert kellő szorgalommal, elszántsággal 
eléritek a céljaitokat és megtaláljátok helyetek a világban, 
de Visegrád mindig visszavár Benneteket!

Kedves Vanda, Bíborka, Debóra, Noémi, Boglárka, 
Anna, Lara, Lili és Patrik, Roland, Mátyás, Milán, 
Krisztián, Ervin, Olivér, Bence, Norbert, Zsigmond, 
Márk, Ádám.

A mai nap a Ti napotok. Szívből gratulálok Nektek 
és kívánom, hogy minden útravaló, amit Visegrádról 
magatokkal visztek, erősítsen, bátorítson Benneteket a 
következő években! Sok sikert és minden jót kívánok 
Nektek! 

Áprily Lajos költő szavaival búcsúzom tőletek: 

„Ámulni még, ameddig lehet, 
amíg a szíved jó ütemre dobban, 
megőrizni a táguló szemet, 

mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.”

Tisztelt Szülők, Pedagógusok!

A mai nap az Önök számára is örömteli és büszkén 
tekinthetnek a diákokra, gyermekeikre. Városunk 
nevében köszönöm Önöknek munkájukat, támogatásukat 
– különösen az utóbbi nehéz években - és nem utolsó 
sorban szerető, féltő gondoskodásukat, mellyel sokat 
tettek a gyerekek fejlődéséért, boldogulásáért.  A 
következő években egyre önállóbban kell helytállniuk, 
az akadályokat leküzdeniük. A biztos háttér ehhez 
elengedhetetlen, és ha támogatásra szorulnak Önöknek 
és a városnak is segítő kezet kell nyújtani. Közös a 
felelősségünk, hogy a most szárnyukat bontó fi atalokból 
boldog, sikeres, elégedett visegrádi polgárok váljanak!

Eöry Dénes
polgármester

VISEGRÁD POLGÁRMESTERÉNEK A 8. OSZTÁLYOSOK 
BALLAGÁSÁN ELHANGZOTT ÜNNEPI BESZÉDE
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A katasztrófavédelmi törvény rendelkezése a 
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet 2020. 
november 3-ai kihirdetésével (478/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendelet) az önkormányzatok esetében a képviselő-
testületek hatáskörét a polgármesterek kezébe adta. 
Vagyis minden döntést, amit eddig a testület, valamint 
a bizottságok hoztak meg, azt a veszélyhelyzet ideje 
alatt a polgármester hozza meg. (Kivételt képez az 
intézmények átszervezése, megszüntetése, azok ellátási, 
szolgáltatási körzeteinek megváltoztatása.) Visegrádon 
a határozatok meghozatala előtt a polgármester és a 
jegyző egyeztetést tart a Képviselő-testület tagjaival, akik 
megkapják az adott témával kapcsolatos információkat, 
javaslataik, észrevételeik fi gyelembevételével születnek a 
döntések. Az elmúlt időszakban hozott határozatokról az 
alábbiakban tájékoztatunk:

1. A Képviselő-testület által 2021. január     6-án 
egyhangúlag, írásban megfogalmazott 
ingatlangazdálkodási javaslatnak megfelelően kiírt 
és lebonyolított pályázat alapján, az Ügyrendi és 
Népjóléti Bizottság bontását követően, a bizottság 
és a képviselők egyhangú javaslatát fi gyelembe véve, 
értékesítésre került a Visegrád, Fő utca 44. szám alatti 
ingatlan – bruttó 28.500.000 Ft áron – (gyógyszertár) 
dr. Schuszter Péter részére.

2. Döntés született arról, hogy az Önkormányzat 
indulni kíván a Magyar Falu programon belül az 
„Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda 
építése” pályázaton:

3. Ugyancsak a Magyar Falu programon belül nyújtotta 
be a városvezetés az „Orvosi rendelők fejlesztése, 
építése” című pályázatát, melynek keretében 
125.000.000 Ft támogatási összeg igényelhető. A 
pályázat célja az Egészségház felújítása.

4. Közös megegyezéssel, két szerződés megszüntetésére 
került sor „A Duna-menti árvízvédelmi beruházások 
Visegrádon” című projekt vonatkozásában. Erre azért 
volt szükség, mert a Ferenczy Múzeummal – a régészeti 

feladatok ellátására – valamint a Dunakanyar Film 
Műsorkészítő Betéti Társasággal – kommunikációs 
feladatok ellátására – kötött szereződések okafogyottá 
váltak.

5. Polgármesteri határozat született a Szent Kozma és 
Damján Rehabilitációs Szakkórházzal 2018. április 
27-én megkötött termálvíz értékesítési szerződés, 1 
év határozott idejű szerződés meghosszabbításáról. A 
megállapodás értelmében az egészségügyi intézmény 
az elmúlt évekhez hasonlóan, 2021-22-ben is 
térítésmentesen hirdeti meg a visegrádi lakosok 
részére egészségügyi szűrőprogramját.

6. A Visegrád belterület, 1288/1 helyrajzi számú 
ingatlan korábban közös tulajdonban volt, de a 
tulajdonviszonyok rendezése céljából, valamint az 
egyes ingatlanrészek fölött önállóan gyakorolható 
döntési joggal kapcsolatban felmerült igény miatt 
polgármesteri határozat született az ingatlan 
megosztásáról.

7. Szükségessé vált a vállalkozási szerződés módosítása 
„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” 
című projekt vonatkozásában, mert az elmúlt év 
augusztusában megkezdett kivitelezési munkálatok 
során jelentős mértékű és nagyságú, előre nem 
látható, a szerkezeti állékonyságot veszélyeztető 
tartószerkezeti faanyagromlás került napvilágra, ami 
jelentős pótmunkák elvégzését eredményezte. 

8. A 11-es számú főút és a Rév utca kereszteződésében 
található korlátok cseréjével kapcsolatban árajánlatok 
bekérése fog történni, a kivitelezés a főépítész 
szakmai iránymutatásával zajlik majd.

9. Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a MOL 
benzinkút és a rév kikötő közötti partszakaszon 
okleveles táj- és kertépítész bevonásával, 
környezetrendezési feladatok előkészítése zajlik annak 
érdekében, hogy a terület esztétikai és funkcionális 
szempontból is megfeleljen azoknak az igényeknek, 
amelyeket városunk lakói és az idelátogatók is jogosan 
támasztanak Visegráddal szemben. A kertépítészeti 
kiviteli tervet Buella Mónika egyéni vállalkozó 
az önkormányzat megbízásából elkészítette, ezek 
elfogadásáról polgármesteri határozat született.

VÁROSHÁZI MOZAIK

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN HOZOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

- pályázati cél: óvodaépület felújítása férőhelybővítéssel

- igényelhető támogatási összeg: 100.000.000 Ft

- önerő: 15.783.360 Ft
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10. A Képviselő-testület teljes körű egyetértésével 
nyílt közbeszerzési eljárás megindítására került 
sor a gátelem tároló kiviteli terveinek elkészítésére 
és a gátelem tároló kivitelezésére „A Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című projekt 
vonatkozásában.

11. A megépült gát és a 11-es főút közötti, jól körül 
határolható területen fekvő sportközpont és a 
felépítendő gátelem tároló környezetének kezelését, 
gondozását, a tulajdonba kerülést követően Visegrád 
Város Önkormányzata vállalja, a 2001-es tulajdonba 
adási szerződésnek megfelelően.

12. Rajnák László az idei évben is megszervezte a 
Kispalotajátékok elnevezésű rendezvény-sorozatot, 
amelyhez a városi Nagypark és a Platánsor területére 
kért közterületi használati engedélyt. Mivel az 
országos járványügyi szabályok lehetővé tették a 
programok megtartását, az engedélyt az egyéni 
vállalkozó megkapta.

13. Közművelődési megállapodást kötött az 
önkormányzat a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft -vel egyes 
helyi közművelődési feladatok ellátására (pl. amatőr 
művészeti tevékenység, helyi közösségi és ifj úsági élet 
segítése, V4 kulturális örökség megismertetése a helyi 
lakossággal, stb.). A megállapodás értelmében a 
„Zöld házban” kialakítandó közösségi térben lehet 
majd a különböző programokat lebonyolítani és a 
Kft  ezekhez kapcsolódó tevékenységét ellátni.

14. A pályázó visszalépése miatt eredménytelenül 
zárult a Visegrád, Fő utca 30. száma alatti 78 hrsz-ú 
belterületi ingatlan vonatkozásában kiírt pályázat. 

15. Megtörtént a közbeszerzési eljárás kiírása a Lang-ház 
felújításához kapcsolódóan.

16. A továbbiakban négy beszámoló elfogadására is 
sor került; az egyik a 2020. évi belső ellenőrzésre 
vonatkozott, a másik a Dunakanyari Család és 
Gyermekjóléti Intézmény által összeállított, éves 
tevékenységet bemutató dokumentum, a harmadik 
és negyedik pedig a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft . és a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft . 2020. évi mérlegének és pénzügyi 
beszámolójának elfogadása volt.

17. Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az 
Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 
rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. 
(VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel Visegrád 
Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat. A 2021-2026. közötti időszakra 
elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 
polgármester elfogadta.

18. Visegrádon a közművesítés következő lépéseként a 
csapadékvizek elvezetésének rendezése, és az ehhez 
szükséges eszközök kiépítése időszerűvé vált. A 
település egyes részein zárt csatornák, más részein 
nyílt árkok, folyókák épültek, több helyen pedig 
hiányzik a csapadékvíz elvezetés kiépítése. Most egy 
olyan Tanulmányterv készült, mely megalapozza a 
megoldási lehetőségeket. 

19. A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola kérésére, B. D. visegrádi tanulónak 
másik általános iskolába történő utaztatását, az 
általános iskolai tanulmányainak befejezéséig, 
a 2021/2022-es tanév kezdetétől biztosítja az 
Önkormányzat azzal a feltétellel, hogy minden tanév 
elején a költségek felülvizsgálatára sor kerül.

20. Vis maior pályázat benyújtásáról döntött a 
polgármester miután a májusi esőzések hatására 
Visegrád belterületén, a Tamás-hegyen a Szent 
László utcai 525. hrsz. ingatlan és az önkormányzati 
tulajdonú (550 hrsz) határán lévő természetes 
partfal ~15-20 fm szakaszon suvadásnak indult. A 
lakóingatlan udvarán süllyedés alakult ki a kerítés 
kibillent. A káresemény veszélyezteti a partfal 
alatti és fölötti lakóépületek-, ingatlanok épségét a 
lakosok biztonságát. Ugyancsak a májusi esőzések 
hatására a nagy mennyiségű csapadék felszaggatta 
a Csukavölgy utcai árok burkolatát, a mederlapok 
az árokba fordultak, összecsúsztak. A káresemény 
veszélyezteti a felszíni vizek biztonságos elvezetését 
és a csatlakozó műtárgyak, közművek biztonságát. 

21. A Visegrád belterület 146 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában az elővásárlási jogról való 
lemondásról született döntés.

22. A Magyar László Tornacsarnok harmadik üteméhez 
kapcsolódóan megindult a nyílt közbeszerzési eljárás.

23. A Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által hozott 135/2020. (IX. 11.) számú határozat alapján 
2020. november 10-én megkötött településrendezési 
szerződés és megállapodás végrehajtása érdekében, 
a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft -vel (1022 
Budapest, Bimbó út 7. fszt. A02.) ajándékozási és 
telekalakítási szerződés megkötéséről született döntés.
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24. A Fellegvár Óvodában az eredetileg tervezett négy 
helyett két hét karbantartási szünet lesz, amiről a 
gyermekek szülei tájékoztatva lettek.

25. Elfogadta a polgármester Visegrád Város 
Közlekedésfejlesztési koncepcióját, amivel 
kapcsolatban a Visegrádi Hírek következő számaiban 
részletesen is foglalkozunk.

26. A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a 
pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben – pályázatot írt ki a 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban 
Kvtv.) alapján "A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti 
„Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására”. 
Visegrád Város Önkormányzata az önerő nélküli 
pályázaton a DMRV Zrt-vel együttműködve indul.

27. Egy korábbi hírben számoltunk be arról, hogy 
a Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
hatályba lépése óta eltelt másfél évben számos 
lakossági kérelem érkezett az Önkormányzathoz a 
településrendezési eszközök elemeinek módosítására, 
melyek hatósági egyeztetések után jogos 
módosításként értelmezhetőek. Mindezek mellett 
az Önkormányzati fejlesztések előkészítése miatt 
is módosításokra volt szükség. Ezek elkészítésére a 
polgármesteri hivatal árajánlatokat kért be, melyek 
közül a legkedvezőbbet, az Eko Építész Kft  . által 
beadottat fogadta el a Képviselő-testület. A cég 
tervezési feladata most kibővül azzal, hogy a Duna 
V-jelű övezetében a kikötőépítmények és úszóművek 
elhelyezésére vonatkozó jelöléseket pontosítja a 
Szabályozási Terven. Az új szabályozás kidolgozásáig 
és az új rendelet hatályba lépéséig változtatási tilalom 
elrendelésére került sor a Duna-parton.

TÁJÉKOZTATÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete Visegrád 
Város Önkormányzatával együttműködve vállalja, hogy 
gondoskodik a magán ingatlanokkal határos, városi 
területek rendben tartásáról, amelyek gondozását az 
ingatlan tulajdonosa objektív okoknál fogva nem képes 
elvégezni.

Ennek értelmében kisebb közterületi, fűnyírási, 
takarítási munkákat – amelyről egyébként az ingatlan 

tulajdonosa köteles gondoskodni – az Egyesület elvégzi, 
annak érdekében, hogy a város lehetőleg minden 
részletében tiszta és gondozott legyen.

Az Egyesület képviselői felkeresik az érintett ingatlanok 
tulajdonosait egyeztetés céljából.

Visegrád Város Önkormányzata
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete

Fotó: Kangas RóbertKilátás a bányától
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PÉLDÁT MUTATNAK

A közterületek rendbetételének és tisztán tartásának 
megszervezése a mindenkori városvezetés alapvető 
feladata, de mindig nagy örömmel vesszük, ha ehhez 
mások is csatlakoznak, mert szívügyüknek érzik az 
igényes és ápolt lakókörnyezet kialakítását. Az elmúlt 
év nyarán indítottunk új sorozatot a Visegrádi Hírekben 
azzal a céllal, hogy néhány szép példán keresztül 
mutassuk be az olvasóknak azt, hogy a pozitív városkép 
kialakításában bárki részt vehet, legyenek idősebbek, 
fi atalabbak, civil szervezet tagjai vagy a településünkön 
vállalkozást működtető személyek. 

A hosszú téli időszakot és a hűvösebb tavaszi időjárást 
magunk mögött hagyva, a város számos pontján 
látható – az önkormányzat által szervezett virágosítási 
programmal párhuzamosan – ahogyan egyre színesebbé 
válnak az utcafrontok, a balkonok és a teraszok. Ennek 
köszönhetően folytatódhat „Példát mutatnak” című 
sorozatunk.

Elsőként a Bányatelep utcába, Oláh Sándornéhoz 
látogattunk el, akinek már az édesapja is rengeteget 
dolgozott azon, hogy rendben és tisztán tartsa 
lakóingatlanának környezetét. Később Julika néni 
„örökölte meg” a feladatokat, amiket több évtizede végez. 
Ezek közé tartozik a fűnyírás, a vizesárok tisztítása, a 
virágok kiültetése a virágtartókba, valamint a növények 
folyamatos gondozása. 

Julika néni örömmel végzi ezt a tevékenységet, 
elmondása szerint nagyon szereti a kertészkedést, még 
ha a kor előrehaladtával bizonyos munkafolyamatok 
nehezebben is mennek. Mottója: „Amíg bírom erővel, 
addig csinálom!” Ahogyan a fotók is bizonyítják, a gondos 
kezek munkáját meghálálják a növények, a kapu melletti 
virágok szép díszei a bejáratnak. Ezúton is köszönjük 

Julika néni odaadó munkáját, amivel szép példát mutat 
mindannyiunknak! 

Vállalkozásként a Visegrádon működő benzinkutat 
hozhatjuk példának, ahová ízlésesen kialakított asztalok 
és ülőhelyek kerültek ki, néhány muskátli „társaságában”. 
A működtető célja, hogy ápolt és kulturált környezetben 
várja a betérőket. 

A következő hónapban újabb helyszínekre látogatunk 
el, sorozatunk folytatódik.

A rovatot összeállította: Grósz Gábor
kommunikációs referens,

Visegrád Város Önkormányzata
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Jeles Katolikus Napok:  

Július 2.:  Sarlós  Boldogasszony  -  Szűz Mária  
látogatása Erzsébetnél 

    „    18:  Árpád-Házi Szent Hedvig

     „    22.: Szent Mária Magdolna

     „    24.: Árpád-Házi Szent Kinga

     „    29.: Szent Márta, Mária és Lázár az Úr vendéglátói

     „    31.: Loyolai Szent Ignác

Áprilisi számunkban már írtunk Nicola Paolini 
haláláról,  a pandémia miatt februári temetésére nem 
tudtunk elmenni. ifj . Zeller Márton június 7-én a 
Visegrádi Német Önkormányzat és a Visegrádi Dunai 
Svábok Egyesület, valamint visegrádi barátai nevében a 
kempteni temetőben lerótta tiszteletünket és koszorút 
helyezett Nicola barátunk sírjára.

A nehéz pandémiás év- tanév után csak eljött a nyár, 
a szabadság, az önfeledt kikapcsolódás ideje! Ehhez 
kapcsolódóan adunk egy kis ötletet, hogy gyakorold és 
ne feledd amit a németórán tanultál..

Bauernregeln für Juli

Was der Juli nicht siedet, kann der August nicht braten. 
Soll gedeihen Obst und Wein muss der Juli trocken sein.

Was der Juli verbricht, rettet der September nicht.
Wenn Alexius verregnet heuer, werden Korn und Früchte 
teuer. (17.Juli)

Jakobi klar und rein, wird das Christfest frostig sein. 
(25.Juli)

Lach mit!

Der Gast betrachtet die Speisekarte. „So ein Wahnsinn” 
ruft  er, „ein Brathähnchen für zehntausend Forint!?” – 
Fragt der Wirt: „Wieso ist das denn Wahnsinn”?  -  Der 
Gast: „Aber ich bitte Sie, so ein wertvolles Tier muss man 
doch am Leben lassen!”

Die Mutter sagt zum Sohn: „ Der Papi bastelt wieder 
im Hobbykeller. Schau mal nach, welcher Artzt heute 
Notdienst hat!”

Der Chef fragt den Hans: warum zucken Sie immer so 
zusammen, wenn ich Ihnen Ihr Gehalt auszahle?”  „Ach 
mich regen Kleinigkeiten so auf!”

Zu welchen Monaten passen die Aussagen?

Fasching ist im ___________________                                                                     
Mit dem Monat____________ beginnt der Frühling

Im ____________ bekommen 
die Schulkinder die Zeugnisse.
Im______________ ist Schulbeginn. 
Der Nikolaus kommt im_________ .
______________ ist der zweite Herbstmonat.
Im__________endet der Sommer. 
Im________beginnt immer ein neues Jahr. 
Tag der Allerheiligen ist im__________.
Am 1._________feiern wir den Tag der Arbeit

Viel Spaß im Sommer!                    /Neue Zeitung nyomán/

Kékessy-Herendi Ida

JÚLIUSI MOZAIK

DONAUSCHWÄBISCHE NACHRICHTEN

MEGHÍVÓ - EINLADUNG
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat közös 

rendezésében 2021. július 3-án du. 5 órai kezdettel nemzetiségi találkozóra hívunk minden kedves érdeklődőt a Schatzi-
vendéglőbe, Scheili Paliékhoz. Fellép a Bogdaner Singkreis, a vörösvári Bőrnadrágos Banda, a Visegrádi Fúvósok és az 
első osztályosok, Bene Éva vezetésével.

Helyszín: a Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébániatemplom előtti tér

SEID UNSERE GÄSTE!
A RENDEZVÉNY KIZÁRÓLAG VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LÁTOGATHATÓ!
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Úrnapja ünnepének alkalmából az Oltáriszentség tiszteletére idén is elkészítettük a templomi 
virágszőnyeget, amely a szeptemberben Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus 
Kongresszus jelvényét ábrázolja. A világtalálkozó mottója: „Minden forrásom belőled fakad.” 
/ Zsolt. 87,7/.

Köszönjük a virág-és pénzadományokat, a szervezést, a segítséget és az imákat, hogy 
elkészíthettük a virágszőnyeget, ha rövidebb formában is. Reméljük, hogy jövőre már újra a 
hagyományos, hosszabb változat díszítheti templomunkat.
    

Szabóné Mayer Katalin

EMÁNUEL (VELÜNK AZ ISTEN)

VIRÁGSZŐNYEG 2021.

MILLENNIUMI KÁPOLNA BÚCSÚ

Fotó: Fimik Attila

Fotó: Kalotai Árpád
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ÖKO-AGORA

A klímaváltozás egyik velejárója a szélsőséges 
csapadékeloszlás. Erre példák az idei tavasz és nyárelő 
hatalmas esőzései, valamint az előrejelzések szerint 
rekorddöntő, forró és száraz nyár. Egyenletesebb 
eloszlás híján az esőzések során lehulló csapadék 
nem tud hasznosulni, aszály idején pedig nincsenek 
tartalékok. Az Elsivatagosodás és aszály elleni 
küzdelem világnapja alkalmából a Pilisi Parkerdő 
által kezelt erdőkben alkalmazott, a víz visszatartását 
és a klímaváltozás szélsőséges hatásait ellensúlyozó 
vízgazdálkodás néhány példáját mutatjuk be. 

Az erdők többféle értelemben is fontosak akkor, amikor 
az elsivatagosodás és az aszály elleni globális küzdelem 
lehetőségeiről beszélünk, ma, az Elsivatagosodás és 
aszály elleni küzdelem világnapján. Egyrészt, az erdők 
maguk víztározó funkcióval rendelkeznek, ami nem csak 
az erdő talajában és az élő növényekben elraktározott, 
majd kipárologtatott nedvességet, hanem többek között a 
szivacsként működő erdei holtfakészletben visszatartott, 
az erdei vizes élőhelyek által őrzött, valamint a fák 
lombozatának árnyékolása miatt lassabban elpárolgó 
csapadékot jelenti. Másrészt a csapadék hiánya magukat 
az erdőket is érinti. 

A klímaváltozás hatása az erdők természetes 
vízháztartására a Pilisi Parkerdő által kezelt területeken 
is érzékelhető. A szélsőséges csapadékeloszlás egyfelől 
rövid idő alatt olyan nagy mennyiségű csapadékot 
eredményez, amit a talaj nem képes azonnal befogadni 
és a lezúduló víz nem csak eróziót okoz, hanem az ilyen 
extrém időjárási körülményeknek ellenállni képtelen erdei 
infrastruktúrában is kárt tesz. A csapadékban gazdag, 
intenzív, ugyanakkor rövid időszakokat pedig hosszú 
aszályok és kánikula váltja fel – ez pedig egyre növekvő 
kihívást jelent az erdei ökoszisztéma élővilága számára.

„Az erdőgazdálkodásnak ma már egyre inkább része a 
fenntartható vízgazdálkodás fejlesztése, amely egyfelől a 
csapadék minél hatékonyabb megtartását és víztartalékok 
kialakítását jelenti a nyári forró, aszályos időszakokra, 
másfelől pedig az erdei infrastruktúra fejlesztését és 
megerősítését igényli” – hangsúlyozta a jelenséggel 
kapcsolatban Dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-

helyettese. Mint mondta, a klímaváltozás miatt egyre 
több fi gyelmet kell fordítani az erdők vízvisszatartási, 
víztárolási kapacitásának növelésére. 

A klímavédelem szempontjából kulcsfontosságú az 
erdők vízvisszatartási képessége. Mivel a fák a talajban 
összegyűlő víz, csapadék egy részét elpárologtatják és 
visszajuttatják a levegőbe, így javul a minősége, csökken 
a hőmérséklete. Az erdők nem csak szűrik és tisztítják a 
vizet, de szerepet játszanak a víz körforgási folyamatának 
fenntartásában is. Ezen túlmenően, a víz visszatartásával 
növények és állatok számára hasznosíthatóvá teszik a 
csapadékot.

„Az erdők a Föld vízgazdálkodásának stratégiai szereplői: 
a világon hozzáférhető víz 75 százalékát az erdősült 
vízgyűjtő területek adják. Beszédes tény az is, hogy a 
világ nagyvárosainak egyharmada erdőterületekről nyeri 
ivóvízkészletei jelentős részét” – mondta a Pilisi Parkerdő 
vezérigazgató-helyettese.

Dr. Csépányi Péter az előremutató víztározás jó 
példájaként említette a Pilisben és Visegrádi-hegységben 
található erdei kistavak rehabilitációs munkálatait, 
mert a vízvisszatartásban – ezért a klímavédelemben – 
ezek a vizes élőhelyek is szerepet játszanak, azonkívül 
kétéltűek és hüllők kedvelt lakóhelyei. A Pilisi Parkerdő 
területén több mint száz, rendkívüli értéket képviselő, 
100 négyzetmétert meghaladó vízfelületű tó található. 
Állapotmegőrzésüket vízgazdálkodási szempontokon túl 
igen gazdag állatviláguk is indokolja. 

A Miklós-deák-völgyi, országos védettségű területen 
lévő tavaknál a munkálatok célja a vízfelület létesítése, 
a vízvisszatartás, azaz a tározó szerep és a vízfolyás 
átjárhatóságának biztosítása volt. Megtisztították az 
árhullámok miatt eliszaposodott, a tavakat tápláló patak 
medrét, az egykor három tóból álló vizes élőhely új, 
a tájba illeszkedő és folyóvízi fajok számára átjárható, 
életkörülményeikre tekintettel lévő és a vízfolyás egységét 
biztosító műtárgyakkal egészült ki. 

Nemrég fejeződött be a Visegrádi-hegység Apátkúti-
völgyében lévő, a kirándulók által közkedvelt tó 
rekonstrukciója is. A Bertényi Miklós Fűvészkert 
tavánál szintén a szélsőséges időjárás okozta 

LOKÁLIS MEGOLDÁSOK GLOBÁLIS PROBLÉMÁKRA A PILISI PARKERDŐBEN
A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN VÍZVISSZATARTÁSSAL ÉS 

VÍZGAZDÁLKODÁSSAL TEHETNEK AZ ERDŐGAZDASÁGOK
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problémákat kellett megoldani: a tápláló patak jelentős 
mennyiségű hordalékot hozott az elmúlt években, ami 
lassuló vízáramlást, így feltöltődést és ezzel csökkenő 
vízvisszatartást, valamint a helyi élővilágot veszélyeztető 
eutrofi zációt eredményezett. A helyreállításhoz több mint 
800 köbméter iszap kikotrására volt szükség, ezt követte 
a köves partvédelem kialakítása, valamint a patak és a 
tó kapcsolatát biztosító vasbeton zsilip kijavítása.  Ezzel 

helyreállt az élőhely biológiai egyensúlya, miközben 
javult a vízvisszatartási képessége is. 

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

sajto@pprt.hu

Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.
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KIKIÁLTÓ

XXXVI. VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 1985 óta állít emléket a középkor egyik legjelesebb eseményének: az 1335-ös 
Visegrádi Kongresszusnak. 2020-ig minden évben július második hétvégéjén megszólaltak a harsonák, feldübörögtek a 
dobok, és kezdetét vette a Palotajátékok. 

A COVID-19 járvány miatt az elmúlt esztendőben elmaradt a történelmi fesztivál, de akkor ígéretet tettünk arra, hogy 
a következő évben még nagyobb látványosságot szervezünk Magyarország legrégebbi történelmi fesztiváljára. Az év 
elején úgy tűnt, a járvány harmadik hullámának tombolásakor, hogy idén sem lesz Palotajátékok, de ettől függetlenül 
folyamatosan készültünk és reménykedtünk, hogy talán mégis sikerül megrendeznünk. 

Minden nehézség és probléma ellenére örömmel jelenthetjük, hogy 2021. július 9-11. között lesznek Palotajátékok. 
Három napon keresztül várjuk látogatóinkat programjainkra, melyek öt helyszínen: a lovagi torna pályán, a királyi 
palotában, a Királyi Borudvarban, a Parkszínpadon és a Salamon-toronyban reggeltől a késő esti órákig zajlanak. A lovagi 
tornákon egy részben megújult programmal várjuk az érdeklődőket. A MNM Mátyás Király Múzeuma szervezésében a 
történelmi hagyományőrző kézműves vásár mellett kosztümös tárlatvezetés, középkori harcművészeti és orvostörténeti 
bemutató, életmód és mesterségek bemutatója is várja a vendégeinket a palota impozáns épületében és kertjében, és 
természetesen idén is megtelik élettel és íncsiklandozó illatokkal a Mátyás-kori konyha is. 

Nagyon sok külföldi csoport a lassú európai oltási program miatt kénytelen volt lemondani részvételét, így biztos, 
hogy nem lesz itt Lanciano delegációja, és a szlovén csapat Bledből egy fővel képviselteti magát. Érkeznek viszont újabb 
fellépők Olaszországból (Toszkánából), Lengyelországból, Szerbiából, Szlovákiából, Csehországból. Várjuk a csehországi 
Remdih együttest, és a Lusatia Consort gyermek zenekart, valamint a lengyel Zespólt. Magyarországról pedig a következő 
zenekarok érkeznek: a Susato, a Szelindek, a Hollóének Hungarica, az Aranyalma és Balog Péter. Természetesen nem 
maradnak el a bábszínházi előadások sem, és kedvenc komédiásaink is újra itt lesznek, hogy megnevettessenek bennünket. 
A legkisebbeket középkori játszóházzal és kézműves foglalkozásokkal is várjuk a Parkszínpad kertjében, ahol próbára 
tehetik ügyességüket és kitartásukat. 

A Királyi Borudvar a Palotaház előtti nagyparkolóba költözik, és a parkoló túlsó oldalán egy hatalmas középkori 
katonai tábor kerül felépítésre. A lovagi torna csatajelentében több mint száz páncélos küzd meg egymással és a csatában 
lovasok is részt vesznek. Mindhárom nap lesz nemzetközi vívóverseny a palota előkertjében. A lovagi torna pálya péntek-
szombaton 22 órakor, míg a Királyi Borudvar 24 órakor zár. 

A fesztiválról és a helyszín programjairól bővebb információt a www.palotajatekok.hu oldalon és a rendezvény facebook 
oldalán találnak.

A fesztivál felnőttek számára csak védettségi igazolvánnyal látogatható, 18 éven aluliak védettségi igazolvánnyal, 
vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében látogathatják a rendezvényt!

Napi belépőjegy:

• 14 éves kortól: 1500 Ft.-

• 14 év alatt: ingyenes

A napi jeggyel a vásáron kívül a palota és programjai, a Királyi Borudvar és az ott zajló koncertek, a Parkszínpad zenés 
és gyermek előadásai, a Salamon-torony kiállításai és a toronynál lévő küzdőtér programjai tekinthetők meg. 

A védettségi igazolvánnyal rendelkező visegrádi állandó lakosok a három napra szóló ingyenes napi jegyet (karszalagot) 
a Fő utca és a nagyparkoló sarkán lévő információs pavilonnál vehetik át a rendezvény ideje alatt. 14 év alatti visegrádi 
gyerekeknek a kiválasztott lovagi torna megtekintése ingyenes, a felnőtt kísérő a jegypénztáraknál veheti meg a 
belépőjegyet. 
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BELÉPŐJEGY ÁRAK A LOVAGI TORNÁKRA: 
 
Kázmér lengyel király lovagi tornája 
 nyitott lelátó 
  felnőtt: 2.000 Ft.- 
  gyermek (6-14 év): 500 Ft.- 
 fedett lelátó: 
  felnőtt: 3.000 Ft.- 
  gyermek (6-14 év): 1.000 Ft.- 
 
I. Károly magyar király lovagi tornája 
 nyitott lelátó 
  felnőtt: 2.500 Ft.- 
  gyermek (6-14 év): 500 Ft.- 
 fedett lelátó: 
  felnőtt: 3.500 Ft.- 
  gyermek (6-14 év): 1.000 Ft.- 
 
János cseh király lovagi tornája 
 
  felnőtt: 2.000 Ft.- 
  gyermek (6-14 év): 500 Ft.- 
 
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 
 
Várunk mindenkit szeretettel. Cseke László

Fotó: Greguss Tamás
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FORGALMI REND VÁLTOZÁS A PALOTAJÁTÉKOK IDEJÉN
Tisztelt Visegrádiak!

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok ideje alatt 
– 2021. július 9-10-11-én – a megnövekedett 
gépjárműforgalom kezelhetősége érdekében, az alábbi 
forgalmi rend változás lesz érvényben:

• lezárásra kerül a Fő utca Keresztelő Szent János 
Plébánia Templomtól Mátyás szoborig tartó 
szakasza;

• lezárásra kerül a Zách Klára utca;

• egyirányú lesz a Fő utca Keresztelő Szent János 
Plébánia Templom Polgár boltig tartó szakasza;

• egyirányú lesz a Széchenyi utca a '48-as emlékmű és 
az Áprily-park közötti szakaszon (behajtás kizárólag 
a '48-as emlékmű irányából).

A Zách Klára utcába, illetve a Fő utca lezárt szakaszára 
kizárólag a behajtási engedéllyel rendelkezők (az ott 
lakók és a hozzájuk érkező családtagok, vendégek) 
hajthatnak be. Kérjük, hogy – amennyiben lehetőségük 
van rá – a fent jelzett utcákban ne az ingatlanok előtt, 
hanem azokon belül szíveskedjenek parkolni. A Fő utcán 
a rendőrségtől a Mátyás Király Történelmi Játszóparkig 
terjedő szakaszon lévő ingatlanok lakói külön karszalagot 
kapnak a Palotajátékok idejére, hogy szabad mozgásukat 
biztosítsuk. A karszalaggal csak az ingatlanukba való 
bejutás lehetséges, a Palotajátékok egyetlen helyszínére 
sem léphetnek be vele. Visegrádi állandó lakosok is csak 
védettségi igazolvánnyal vehetik át a kedvezményes 
belépőt az információs ponton.

Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket 
köszönjük!

Visegrád Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY
A Visegrádi Hírek júniusi számában közöltem egy 

írást egy régi-új emlékmű helyreállításáról, és ígértem, 
hogy ebben a hónapban folytatjuk a cikket az emlékmű 
felállításáról és múltjáról szóló, jelen állás szerint 
rendelkezésre álló tudás közzétételével. Sajnos néhány 
technikai nehézség miatt arra kell kérnem Önöket, 

Tisztelt Olvasókat, hogy még egy hónapig legyenek 
türelemmel, de ígérem, hogy az augusztusi számban 
mindenképpen folytatjuk a megkezdett beszámolót.

Megértésüket köszönve.
Mikesy Tamás

PILLANGÓS-HÁZ
A HÁZ TÖRTÉNETE

A Pillangós-ház egy majd 200 éves múltra visszatekintő 
emblematikus ház Visegrád szívében, mely az elmúlt évek 
alatt számos feladatot látott el. Egykoron egy szabóságnak 
adott otthont, majd később kedves nővéreknek biztosított 
szállást.

Jelenlegi nevét azonban előző tulajdonosának 
köszönheti, ki közel 20 éven át működtette a helyet 
zarándok- és elvonulóhelyként, a ház adottságaira 
alapozva, mely egy Szent György vonal* felett helyezkedik 
el, segítve ezzel a lelki- és fi zikális megújulást az erre járó 
zarándokoknak.

AZ ÚJ TULAJDONOSOK ÉS A MEGÚJULÓ HÁZ

Michelin Zsófi a és családja, 2021 elején vásárolta meg 
a házat azzal a céllal, hogy a régi királyi székhely egyik 

értékes szálláshelyévé tegye, visszaállítva régi patináját, 
megtöltve ónémet és barokk bútorokkal, melyek mind 
Visegrád, mind a 200 éves ház emblematikus elemei 
lesznek újra. 

Zsófi a életének nagy részét külföldön töltötte, 
Olaszországon kívül kiemelkedően nagy hatással 
voltak rá Franciaországban töltött egyetemi évei, ahol 
Cordon Blue Culinary Institute falai között folytatta 
tanulmányait.  Ez az időszak nagyban hozzájárult 
jelenlegi színes látásmódjához, mind belsőépítészetben, 
mind étel költeményeiben.

Aaron Michelin, Zsófi a fi nn-olasz férje pedig az északi 
életmód elemeivel gazdagítja a ház vendégeinek kényelmét, 
legyen az akár egy hamisítatlan fi nn szauna, mely ősztől 
üzemel majd vagy épp egy pár hegymászó bot, melyek 
állandóan rendelkezésre állnak a vendégek számára. 
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A ház Bed&Breakfast szálláshelyként üzemel majd, 
ahol a környékbeli termelők alapanyagaiból, Zsófi a chef-
somelier receptjeit a la carte fogyaszthatják a vendégek.

A ház egyik különlegessége egy valódi, élő Pillangós-
ház lesz, amit a Team Motobutterly csapatával közösen 
keltenek életre a tulajdonosok. A pillangókban teljes 
valójukban gyönyörködhetünk már a megnyitó 
ünnepségen is, a számukra kialakított reptetőben.

A HÁZ SZELLEMISÉGE

A ház 20 évig működött, mint spirituális elvonuló hely, 
sokak életében fontos szerepet töltve be ezzel. Számos 
elvonulásnak, kineziológia és Reiki tréningnek adott 
otthont hosszú éveken át. 

Az új tulajdonosoknak is méltán fontos a Pillangó névvel 
azonosuló megújulás, átalakulás. Megújulni, átalakulni, 
megfrissülni impulzusok által is lehet. S az új Pillangós-
ház mindezt elsődlegesen az érzékeken keresztül 
szeretné a vendégekben megmozgatni. Egy különleges 
reggeli, egy elgondolkodtató műalkotás a falon, egy 
verses kötet az ágy mellett, egy komolyzenei dallam a 
hangszórón. A művészetek különböző megnyilvánulásai 
inspirálják majd a vendégeket a felfrissülésre vagy épp az 
elmélyülésre. Az idő megáll a Pillangós-ház falai között 
és a „Nyugalom titkos kertje” megnyitja kapuit.

AZ ARTCAMP MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNYRÓL

Zsófi a és Aaron 2020-ban egy művészeti alapítványt 
hozott létre 11 éves lányuk Sara ihletésére. Az alapítvány 
célja az volt, hogy a pandémia utáni időszakban a 
gyermekek részére olyan nyári táborokat szervezzenek, 
ahol a digitális világot hátra hagyva befelé és egymásra 
fi gyelve tudják kifejezni önmagukat. Ezen indíttatáshoz 
kapcsolódott, a szívvel-lélekkel együttműködő, 
tanári és színházi tapasztalatokkal rendelkező Tóth 
Krisztina is, mint az alapítvány kurátora. A viszonylag 

kislétszámú táborok, egyik célja az „érzékenyítő” 
jellegű együttműködés és egymásra fi gyelés művészeti 
tevékenységeken keresztül.

2021-ben két táborhét kerül megszervezésre a 
Pillangós-házban – július 25-30 és augusztus 22-
27 között - és a felette lévő Soroksári önkormányzat 
csodálatos épületében. A táborban a gyerekek a néma 
színház készítésen keresztül fejlesztik készségeiket, ki-ki 
külön művészeti ágban – jelmez, maszk, tánc, mozgás – 
csapatban dolgozva, empátiával az önkifejezésért. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS 
A PILLANGÓS HÁZBAN

Az Alapítvánnyal együttműködve került kiírásra a 
Pillangós képzőművészeti pályázat. Olyan műalkotásokat 
vártak a szervezők, ami a pillangó-természet, pillangó-
hatás, átalakulás, fejlődés témákba illeszkedik. A kiírásra 
több mint 90 pályamű érkezett. 

A nyertes fődíja 250.000 Ft, mely az ünnepélyes 
megnyitón kerül kihirdetésre és átadásra, továbbá a 
legjobb 25 pályázat megvásárolható lesz házon belül az 
ünnepség keretein belül majd azt követően is.

Sajtó referens és az ArtCamp Hungary Kurátora: 
Tóth Krisztina
toth.christa@gmail.com
mob.: 06204345000

*Az ősi elképzelés szerint Szent György-vonalak vagy más 
néven sárkányvonalak hálózzák be a Földet. Kialakulásuk 
a Föld mágnesességére vezethető vissza. Ezek egyfajta 
rezgések, energiarendszerek. Ahol a vonalak keresztezik 
egymást, azok az akupunktúrás pontok, hasonlóan 
az emberi test akupunktúrás pontjaihoz. A töbszörös 
metszetek egyben szakrális, szentnek tekintett helyek. 

Fotó: SzilvácskaPünkösdi rózsa
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JÚLIUSI PROGRAMOK
Július 3. szombat 19:00, Királyi palota

ZENÉS NYÁRI ESTÉK 

A BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
bemutatja

COL LEGNO: A DUNA 

című big band kompozícióját

A Budapest Jazz Orchestra Magyarország első 
professzionális big bandje. A zenekar dinamikus 
fejlődésének eredményeként mára a kortárs zene 
világszinten is elismert zenekarává nőtte ki magát.

A Budapest Jazz Orchestra repertoárjában a ’20-as évek 
elejétől napjainkig találhatók művek, a Glenn Millerrel 
és Benny Goodmannal nevével fémjelzett swing művek 
mellett hasonlóan nagyszerű, de általában kisebb 
nyilvánosságot kapott zenekarok és szerzők műveit is 
műsoron tartják.

A zenekar több kortárs magyar szerző - pl.: Szakcsi 
Lakatos Béla, Tommy Víg, Vukán György - művét vitte 
színpadra ősbemutatóként. A Budapest Jazz Orchestra 
célja a magyar művészeti értékek magas szinten történő 
képviselete. 

A zenekar 2019 nyarán mutatta be Col Legno: A Duna 
című művét. A zeneszerző a Duna szerelmeseként 
befogadható, ugyanakkor igényes zenén keresztül 
mutatja be legnagyobb folyamunkat. Az eklektikus 
zenéjű alkotásban gyönyörű hidak, jégtörő hajók, 
vízparti padok, tragikus áldozatok, jellegzetes állatok, 
egykori hajómalmok, pusztító árvizek, érdekes legendák, 
sorsdöntő csaták, szennyező anyagok, szent helyek, vízi 
növények, természeti jelenségek, ókori maradványok és 
lenyűgöző panorámák elevenednek meg. 

Július 31. szombat 20:00, Királyi palota

IV. ETNOGRÁD KONCERT

A GÓBÉ ZENEKAR KONCERTJE

A 2007-ben alakult Góbé zenekar merészen, kí-
sérletező kedvvel nyúl az autentikus zenéhez. Akusztikus 
hangszereken népdalokat játszanak, megkötések nélkül, 
könnyűzenei stílusok között kalandozva. Olyan “népi 
popzenét” alkotnak, amely szórakoztató és kortárs, de 
megőrzi tradicionális gyökereit. Céljuk, hogy közelebb 
hozzák a népzenét, valamint hidat építsenek a különböző 
zenei színterek közé. Formabontó koncertjeikkel, 
eklektikus lemezeikkel rendhagyó színfoltjai a világzenei 
szcénának.

2011-ben, az A38-on rendezett Talentométer te-
hetségkutató verseny népzene/világzene kategóriájának 
megnyerésével elkészíthették első saját lemezüket, ettől 
fogva végérvényesen elhatároz-ták, hogy az autentikus 
népzene folyamatos művelése mellett megpróbálnak 
megalkotni egy olyan folklór alapú populáris zenét, 
amely a Kodály és Bartók hagyatékát követve a felhasznált 
népdalokat és népi táncdallamokat meghagyja eredeti 
formájukban, csak más körítést kölcsönöz hozzájuk 
különböző könnyűzenei stílusok-ból és kísérettípusokból.

A fi delio.hu így fogalmazott róluk: ”… eredetileg 
csak autentikus népzenét játszó együttes, amely aztán 
hirtelen felindulástól vezérelve egyszer csak egyfajta 
univerzális magyar szórakoztató zenei stílus felé kezdett 
el kacsingatni … ”

Koncertjeik lüktetőek, pörgősek, lendületesek. Játszottak 
már a Zeneakadémián, az A38 hajón, az Akváriumban és 
minden jelentősebb klubban. Nagy sikerrel koncerteznek 
itthon, és Európa számos országában.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, fi gyeljék és tartsák be az aktuális előírásokat!
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SZIRÉNA

Visegrád és a Dunakanyar védelmében hamarosan 
szolgálatba állhat az a Mercedes 1120 gépjárműfecskendő 
melyet a Magyar Falu program fi nanszírozásával, 
Dunabogdány testvérvárosától, Leutenbachból 
szereztünk be. A vírushelyzet miatt csak idén tavasszal 
tudták behozni önkénteseink az autót, de ma már 
magyar feliratokkal és a legtöbb szükséges engedéllyel 
rendelkezik. Érdekesség, hogy Budapesten a hatóság 
emberei az erre rendszeresített műszerekkel bemérték a 
tűzoltóautó szirénáját és a Németországban használatos 
szirénahang megfelelt a magyar előírásoknak. Az 
összkerékhajtásos gépjármű 1200 literes víztartállyal, 
beépített szivattyúval és gyorsbeavatkozóval is el van 
látva. Ezen kívül helyet kapott rajta minden olyan 
felszerelés, ami egy tűzesetnél, műszaki mentésnél, vagy 
viharkárok felszámolásánál nélkülözhetetlen. Reméljük, 
hogy csak ritkán kell használni! Hosszú évek óta vártunk 
egy ilyen  tűzoltó autóra. 

Köszönjük, hogy Eőry Dènes polgármester úr és 
a képviselő-testület  támogatja a visegrádi tűzoltó 
egyesületet!

Meggyesi Balázs, parancsnok, VÖTE

HADRENDBE ÁLL VÁROSUNK ÚJ TŰZOLTÓAUTÓJA

Minden év július elseje a Magyar Egészségügy 
Napja, másik nevén Semmelweis-nap. 1818-ban 

ezen a napon született Semmelweis Ignác magyar orvos, 
az „Anyák megmentője”. A tudós kiemelkedő szerepet 
játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, felfedezte okát, 
és a fertőzés megelőzésének módszereit is. Egy barátja 
elvesztése okán jött rá arra, hogy maguk az orvosok 
fertőzik meg a várandós nőket. A betegség, amely barátja 
halálát okozta és az, amelyet gyermekágyi láz néven 
ismertek, azonos. Felismerte, hogy a gyermekágyi láz nem 
önálló kór, hanem fertőzés következménye. Az orvosok, 
a boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át a 
fertőzést a vizsgálat során a várandós nőknek, ugyanis a 
boncolás után nem fertőtlenítették kezüket. Megoldásként 
Semmelweis a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés 
bevezetését kezdeményezte, de korszakalkotó felfedezését 
csak halála után ismerték el. A vírusok ellen az egyik 
legfőbb védekezésként a gyakori és alapos kézmosást 
javasolják ma is az egészségügyi szakemberek. A magyar 
orvostudomány egyik legkiemelkedőbb alakjáról klinikát, 
egyetemet, múzeumot neveztek el, a világon több helyen 
szobrot állítottak róla, a gyermekágyi lázzal kapcsolatos 
felfedezésének dokumentumait 2013-ban az UNESCO 

A világ emlékezete program részének nyilvánította. 
Semmelweis munkássága és felfedezése megalapozta a 
mai egészségügyet, elhivatottsága példaértékű nemcsak 
az orvostársadalom, de mindannyiunk számára. 

E jeles nap a köszönet, megbecsülés és hála napja. A 
magyar egészségügy legnagyobb ünnepén tisztelettel 
köszöntöm az egészségügyben dolgozókat, akik egész 
évben és az ünnepek alatt is áldozatosan dolgoznak a 
betegek ellátásában és a betegségek megelőzésében. Ez 
különösen igaz az elmúlt időszakra, hiszen a járvány 
nagy terhet ró az egészségügyi dolgozókra, élvonalban 
küzdenek a vírus ellen. Embertársaink ápolása, védelme 
és gyógyítása az egyik legnemesebb feladat. Köszönöm 
áldozatos és felelősségteljes munkájukat!

Eöry Dénes
polgármester

SEMMELWEIS-NAP
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OLVASS, HOGY LÁSS

Könyves sorozatunk következő részében újra egy 
már jópár éve megjelent, és valószínűleg, vagy 

még inkább remélhetőleg sokak által ismert művet 
ajánlok olvasásra. A vírushelyzet kapcsán merült fel 
bennem is a kérdés, hogy az elmúlt évszázadok járványai 
vajon hogyan érintették Visegrádot és a Dunakanyar 
településeit. A pandémiák különböző formákban végig 
velünk voltak a történelem folyamán, így városunkat 
sem kerülhették el újra és újra fellobbanó pusztításaik. 
Ismert és rettegett betegsége volt mind a középkornak 
és az újkornak a tífusz, a vérhas, vagy a pestis, majd a 
kolera. Általában háborúk, hadjáratok után ütötte fel fejét 
a ragály, hiszen akárcsak a temetetlen holttestek miatt a 
higiéniát nélkülöző, zsúfolt katonai táborokban gyorsan 
terjedt bármilyen fertőzés.   

Visegrádon leginkább a többször előforduló pestisről 
vannak forrásaink. A fekete halálnak is nevezett 
pestis 1347-ben terjedt el először járványszerűen 
Magyarországon.  1360-ban a velencei követ jelentése 
szerint Budán és Visegrádon 16 ezer áldozata volt, 
azonban mivel ennyi lakosa összesen sem lehetett ekkor 
a két királyi városnak, ez az adat bizonyára jelentősen 
túlzó. A következő századok során rendszeresen 
visszatértek a fertőzések. Jánokiné Dr. Újváry Zsuzsanna 
Pestisjárványok Magyarországon című tanulmánya 
szerint „a 17. században 29 (!) pestises évvel kell 
számolnunk, majd a 18. század első felében hosszabb, több 
évig elhúzódó epidémia tizedelte az embereket. Különösen 
súlyos volt az 1708-ban jelentkező, majd 1709–10-ben 
kicsúcsosodó járvány – ez II. Rákóczi Ferenc kuruc seregét 
is megroppantotta. A becslések szerint ezekben az években 
300 ezer ember halt meg a pestis nyomán, de ilyen súlyos 
volt még az 1739. évi is.”

Arról, hogy miként érintette városunkat a 18. század 
eme két súlyos járványa, Magyar Eszter Visegrád 
története 1684—1756 című könyvében találunk 
részletes leírást. Ebben az időszakban, ahogy a szerző 
fogalmaz, „előfordultak a község életében szomorú, 
a népességgyarapodással ellentétes hatású események 
is. 1717-ben egy közelebbről sajnos meg nem nevezett 
járvány söpört végig a falun, amelynek főleg az öt éven 
aluli gyermekek és a csecsemők estek áldozatául. Volt olyan 
család, pl. az összeírásokban nem szereplő Tót Mihályé, 
amely négy, Draxler Mihályé pedig három gyermeket 
temetett el rövid idő leforgása alatt 1717-ben. Egész 
Magyarországon, így a visegrádi uradalom falvaiban is 
súlyosan éreztette hatását az 1738-39. évi pestisjárvány. 
A betegség pusztítása olyan gyors volt, hogy a pestisben 
elhaltakat külön nem is anyakönyvezték (Nagymaroson 
a járvány alatt egyáltalán nem vezettek anyakönyvet) és 
csak a baj elmúltával jegyezték fel, hogy Visegrádon az 
anyakönyvezetteken kívül 108, Nagymaroson összesen 270 
ember halt meg a kórban.” 

Az elhunytak magas száma feltehetőleg az akkori 
lakosságszám közel felét is jelenthette.  Visegrádon bár 
volt orvos, a fertőzés terjedését csupán lezárásokkal, 
karanténnal tudták valamelyest mérsékelni. Egy 1739. 
június 4-én kelt forrást idézve: „Pest bézáratott és 

KÖNYVAJÁNLÓ
RÉGI JÁRVÁNYOK VISEGRÁDON
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strázsákkal körül vétetődött […] senki a lénián által ne 
menjen, mert ha meg tudatik avagy meg kapattatik valaki, 
az olyan ember minden kegyelem nélkül felakasztatik, 
avagy meglövöldöztetik, akár Férfi ú, akár Asszony személy 
lészen.” A szigorú szabályok ellenére például Budakeszin 
is 354-en haltak meg, Budaörsön pedig tavasz végére a 
lakosság fele elhunyt. 

Nyilván az általánosan rossz higiénia és egyáltalán 
a megfelelő gyógyszerek hiánya nem adhatott olyan 
esélyeket a gyógyulásra, mint manapság, mikor már 
szerencsére oltás is rendelkezésünkre áll a legtöbb 
fertőzés megelőzésére, és rajtunk múlik csak, hogy 
felelősen élünk-e a felkínált lehetőségekkel. Magyar 
Eszter kötetéből tudhatjuk meg azt is, hogy milyen volt 
településünk korabeli egészségügyi ellátása: Králik Mihály 
volt az első ismert visegrádi seborvos (chyrurgus), aki 
1718-ban nősült városunkban, és alig 15 év múlva, 1733-
ban halt meg körülbelül 34 éves korában. Ajánlom hát 

minden a történelem iránt érdeklődő olvasónak Magyar 
Eszter részletgazdag és érdekességekben bővelkedő 
könyvét Visegrád újkori betelepülésének idejéről. 

Magyar Eszter: Visegrád története (1684—1756)

Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1998. 

Kapható többek között a Libri és a Bookline oldalán, 
de olvasható az „Örökség-kultúra” Oktatási e-könyv 
és médiatárban (https://www.sulinet.hu/oroksegtar/), 
valamint a Hungaricana weboldalon is ( https://library.
hungaricana.hu/)

Dobri Imre

Fotó: SzilvácskaErdei pillanatok
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OLVASÓINK KÜLDTÉK

Mielőtt elárulom, hogy mi hozta össze a két épületet, 
elmesélek egy történetet, mely idestova 60 évvel ezelőtt 
történt. Egy szép napon főosztályvezetőm – nevezzük  
Nási bácsinak – behívott irodájába, hellyel kínált és 
elém tett 4 műszaki rajzot ún. "tápvonal-könyökcső" 
(távközlési mikrohullámú alkatrész) rajzát és megkért, 
hogy a rajzokkal keressem fel Angyalföldön a Kaliber 
gyár termelési osztályának vezetőjét és kérdezzem 
meg, vállalnák-e évi X darabszám  legyártását. Itt, egy 
szusszanatra vissza kell ugranom a  "bácsi"  megnevezésre, 
mert ennek is van mondanivalója. A mai 30  éveseknek, 
vagy a még fi atalabbaknak tudniuk kell, hogy az ún.  népi 
demokráciában a felnőttek megszólítása xy elvtárs, illletve 
xy elvtársnő volt. Az "úr" illetve "úrnő" megszólítást 
törölték. Tudok konkrét példát is mondani. Egykori 
lakóházunk egyik üzlethelyiségének, egy szabóságnak  az 
"Úri  szabóság" cégtábláját át kellett írni "Férfi  szabóság"-
ra! Ma már ezen csak mosolygunk, de ez akkor  szomorú  
tény volt. Valamit még a "bácsi" megszólításról. Sok gyári, 
fi zikai, vagy szellemi munkahelyen, aki nem volt "igazi 
elvtárs", azt bácsinak szólították a "bácsik". De hadd 
folytassam a  történetemet a személyes megbízatással. 

Annak rendje és módja szerint a rajzokkal felkerestem 
a Kaliber gyár termelési osztályának vezetőjét, egy  
kb. apám korú férfi t, aki barátságosan  kezét nyújtva 
bemutatkozott: "Scheili Béla". Mire én is – alig leplezve 
meglepetésemet – "Scheili Béla". Beszélgetésünk során 
kiderült, hogy személyesen jól ismeri édesapámat  
Visegrádról. Ő maga a családjával Nagymaroson élt és a 
helyi mozi tulajdonosa volt 1948-ig, amíg a mozi is az 
"államosítás" áldozata nem lett. Az államosítást követően 
családjával Pestre költöztek, a Népköztársaság útja  9-be. 
Néha előfordult, hogy a nekik szánt levelet – címelírás  
okán – a Posta  nekem kézbesítette a  Néphadsereg  
utca  8-ba. De ezt a tévedést – ismerve  az igazi címet – 
mindig rendeztem. Ma már ez persze több oknál fogva 
sem fordulhat elő. Részben, mert szegény "Béla bácsi" 
már régóta a visegrádi temetőben nyugszik, részben 
pedig, mert utcáink visszakapták az eredeti nevüket: az 
Andrássy utat  illetve a Falk Miksa utcát, ahová mindig 
kíváncsian várom Visegrádról a Híreket.

Tisztelettel és  szeretettel, 
Scheili Béla Budapestről

A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÚTJA 9 ÉS A NÉPHADSEREG UTCA 8 KÜLÖNÖS 
"TALÁLKOZÁSA"

VISEGRÁDI ÍZEK

SVÁB SERTÉSSZELET
HOZZÁVALÓK:
• 8-10 szelet sertéskaraj vagy tarja, ízlés szerint
• 2 evőkanál paradicsompüré
• 4-5 gerezd fokhagyma
• kis paprikás liszt
• bors, só, petrezselyemzöld
• 2 dl hús alaplé, húsleves

A lehártyázott, megtisztított hússzeleteket kiklopfoljuk, 
megfűszerezzük, paprikás lisztben megforgatjuk. Kevés 
forró zsiradékban mindkét oldalukon megpirítjuk, majd 
kitesszük egy tányérra. A fokhagymát apróra vágjuk, és 
a zsírban, amiben a hús sült, megpirítjuk, hozzátesszük 
a paradicsompürét, az egészet felöntjük az alaplével, és 
összefőzzük. Egy kicsit be fog sűrűsödni a liszttől, ami 
a húsról került a zsírba. Visszahelyezzük a serpenyőbe a 
húsokat, és egy pár percet főzzük még együtt. 

Tehetünk egy kevés fehérbort is a szószba, de anélkül 
is igen fi nom. Aprított, friss petrezselyemzölddel szórjuk 
meg a végén. Sült krumplival, rizzsel tálaljuk.

Lejegyezte: Kangas Kinga 

Fotó: Kangas KingaSváb szelet
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JÁTÉK

Találják ki, hogy hol készült az alábbi fotó!

Fotó: Szilvácska
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Fotó: SzilvácskaA visegrádi református templom
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Július 1. csütörtök, 18:00 
SZÖRNYELLA 
szinkronizált, amerikai vígjáték, 134’, 2021  
Rendező: Craig Gillespie 
Főszereplők: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry 
 

A film a mozitörténet egyik leghírhedtebb – és híresen divatos – 
gonosztevőjének lázongó ifjúkorát mutatja be. Az 1970-es évek 
Londonjában, a punk rock forradalom forgatagában játszódó 
történet Estellát, a fiatal csavargót követi nyomon, aki eszét és 
kreativitását hasznosítva igyekszik nevet szerezni magának 
ruhaterveivel. Összebarátkozik két tolvajjal, akiknek tetszik a 
csínytevésre hajlamos lány; együttes erővel boldogulnak a 
londoni utcákon. Egy napon Estella divathoz való érzéke felkelti 
von Hellman bárónő, a sikkes divatlegenda figyelmét.Újdonsült 
munkakapcsolatuk azonban olyan események és felfedezések 
láncolatát indítja el, amik előcsalják Estella galád oldalát, s így 
lesz belőle a harsány, divatos és bosszúszomjas Szörnyella.  
 

Július 2. péntek, 17:00 
MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK 
szinkronizált, dán filmdráma, 115’, 2020  
Rendező: Thomas Vinterberg 
Főszereplők: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe 
 

Négy jóbarát, akik gimnáziumi tanárok, letesztelnek egy 
elméletet. Feltevésük szerint egy csekély alkoholszint fenntartása 
a vérben, vagyis a folyamatos, enyhe spicces állapot jobbá teszi 
az életüket. A kezdeti felszabadultság azonban lassan, de 
megállíthatatlanul fordul át kontrollálhatatlan ivászatba.  
A cannes-i díjnyertes rendező legújabb filmje versenyben 
szerepelt több filmfesztiválon és a legjobb nemzetközi film 
kategóriában 2021-ben megnyerte az Oscar-díjat.  
 

Július 2. péntek, 19:15 
HANG NÉLKÜL 2. 
szinkronizált, amerikai horror, 96’, 2021  
Rendező: John Krasinski 
Főszereplők: Emily Blunt, Noah Jupe, Cillian Murphy 
 

Az otthonukban történt halálos eseményeket követően az Abbott 
családnak a külvilág borzalmaival kell szembesülnie, miközben 
tovább küzdenek a túlélésért – a legnagyobb csendben. Miután 
arra kényszerülnek, hogy nekivágjanak az ismeretlennek, 
gyorsan ráeszmélnek, hogy nem csak a hangra vadászó szörnyek 
jelentenek fenyegetést a homokösvényen túl.  
 

Július 3. szombat, 15:00 
LUCA 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 101’, 2021  
Rendező: Enrico Casarosa 
 

A gyönyörű olaszországi tengerparti településen játszódó Luca 
hőse egy kisfiú, aki feledhetetlen, fagylalttal, tésztával és 
végeláthatatlan robogózásokkal teli nyarat él át. Lucával együtt 
részese a kalandoknak újdonsült barátja is, ám a sok mókázást 
beárnyékolja egy súlyos titok: mindketten tengeri szörnyek a víz 
alatti világból.  
 

Július 3. szombat, 17:00 
MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK 
szinkronizált, dán filmdráma, 115’, 2020  

Július 3. szombat, 19:15 
HANG NÉLKÜL 2. 
szinkronizált, amerikai horror, 96’, 2021  
 

Július 8. csütörtök, 17:00 
NYÚL PÉTER 2. - NYÚLCIPŐ 
szinkronizált, ausztrál-amerikai animációs film, 93’, 2020  
Rendező: Will Gluck 
Főszereplők: Rose Byrne, Domhnall Gleeson 
 

A nagyszájú, és különlegesen jó fej nyúl története elképesztően 
népszerűvé vált az egész világon. A CGI-animált nagyfülűek és 
az élő szereplők kombinálásával készített vígjáték természetesen 
nem érhetett véget az első résszel: Nyúl Péter és barátai 
visszatérnek, és velük Bea, a bájos kétlábú, és vőlegénye is. De a 
boldog brit vidéket ezúttal lecseréli a nagyváros zaja, ahol semmi 
sem olyan békés, mint egy ötórai tea: ahova Péter és rokonsága 
beteszi a tappancsát, ott biztos a felfordulás.  
 

Július 8. csütörtök, 19:00 
MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK 
szinkronizált, dán filmdráma, 115’, 2020  
 

Július 15. csütörtök, 18:00  
BECSÚSZÓ SZERELEM 
magyar romantikus vígjáték, 92’, 2020  
Rendező: Nagy Viktor Oszkár 
Főszereplők: Ötvös András, Gombó Viola Lotti, Thuróczy 
Szabolcs, Stefanovics Angéla 
 

Gyula, az elkötelezett fociultra és felesége gyereket szeretnének. 
Miután kiderül, hogy a férfi meddő és az örökbefogadás 
lehetősége is elszáll, Mariann utolsó esélyként megállapodik egy 
roma lánnyal, Lüszivel, hogy a hamarosan születendő gyermekét 
magukhoz veszik. A terv mindannyiuk életét fenekestül forgatja 
fel. Gyulának ettől fogva folyamatosan trükköznie kell, hogy ne 
bukjon le a rasszista focirajongó barátai előtt, a magánélete pedig 
további nem várt fordulatokat tartogat számára: Ámor nyilai a 
legváratlanabb helyről találnak a szívébe, humoros helyzetek és 
erkölcsi dilemmák sora elé állítva hősünket.  
 

Július 16. péntek, 17:00 
NYÚL PÉTER 2. - NYÚLCIPŐ 
szinkronizált, ausztrál-amerikai animációs film, 93’, 2020  
 

Július 16. péntek, 19:15 
FEKETE ÖZVEGY 
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, kalandfilm, 133’, 2021  
Rendező: Cate Shortland 
Főszereplők: Scarlett Johansson, Florence Pugh,  Robert 
Downey Jr. 
 

A Marvel Studios akciódús kém-thrillerében Natasha Romanoff 
kénytelen lesz szembenézni múltja sötét epizódjaival, amikor egy 
veszedelmes összeesküvés hozzá is elér. Nyomában egy életére 
törő, kérlelhetetlen erővel, Natasha-nak számot kell vetnie kémes 
múltjával és családi kötelékeivel, amiket már jóval azelőtt 
felbontott, hogy Bosszúálló lett.  
 

Július 17. szombat, 15:00 
NYÚL PÉTER 2. - NYÚLCIPŐ 
szinkronizált, ausztrál-amerikai animációs film, 93’, 2020  



Július 17. szombat, 17:00 
BECSÚSZÓ SZERELEM 
magyar romantikus vígjáték, 92’, 2020  
 

Július 17. szombat, 19:15 
FEKETE ÖZVEGY 
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm, kalandfilm, 133’, 2021  
 

Július 21. szerda, 18:00 
KEDVES KÉM 
feliratos, chilei-amerikai-német dokumentumfilm, 84’, 2020  
Rendező: Maite Alberdi 
Főszereplők: Sergio Chamy, Romulo Aitken, Marta Olivares   
 

A 83 éves Sergio egy magánnyomozó megbízásából beköltözik 
egy idősotthonba, hogy az egyik bentlakóról jelentsen. A 
küldetés során az empatikus főhős egyre közelebb kerül az 
intézmény lakóihoz, így kémből lassacskán az ott élők 
bizalmasává, barátjává válik. Az Oscar-jelölt dokumentumfilm 
kémtörténetekbe illő fordulatokat tartogat, miközben a rendező 
az időskor szépségeit és nehézségeit is feltérképezi.  
 

Július 22. csütörtök, 18:00  
MINARI – A CSALÁDOM TÖRTÉNETE 
szinkronizált, amerikai filmdráma, 115’, 2020  
Rendező: Lee Isaac Chung 
Főszereplők: Steven Yeun, Yeri Han, Alan S. Kim 
 

A 80-as években egy dél-koreai család Kaliforniából egy 
arkansasi farmra költözik. A családfő bízik a családi gazdaság 
mielőbbi beindításában. Felesége szkeptikusabb, s miközben egy 
csirkefarmon dolgozik, aggódik a nehézségek és kisfia, David 
egészsége miatt. A munka mellett a szülők nem tudnak vigyázni 
a gyerekekre, ezért segítségül hívják Monica édesanyját Dél-
Koreából. A messziről érkező és bölcsességet hozó 
nagymamával sem boldogulnak könnyen a gyerekek, ám 
életigenlő, vidám természete mégis változást hoz el életükben. A 
film az elmúlt év egyik legkedveltebb alkotása, kétszáznál is 
több díjra jelölték, s több mint száz elismerést kapott.  
 

Július 23. péntek, 17:00 
RAYA ÉS AZ UTOLSÓ SÁRKÁNY 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 114’, 2021  
Rendező: Don Hall, Carlos López Estrada 
 

A film Kumandra fantasztikus világába repít, ahol emberek és 
sárkányok egykor harmóniában éltek egymás mellett. Amikor 
azonban egy gonosz erő fenyegette a vidéket, a sárkányok 
feláldozták magukat az emberiség megmentéséért. Most, 500 
évvel később a gonosz visszatért, s a magányos harcosra, Rayára 
hárul a feladat, hogy felkutassa a legendás utolsó sárkányt, aki 
egyesítheti a széthullott földet és megosztott népeit. Útja során a 
lány megtanulja, hogy egy sárkánynál többre van szükség a világ 
megmentéséhez – bizalom és csapatmunka is kell hozzá.  
 

Július 23. péntek, 19:15 
HALÁLOS IRAMBAN 9. 
szinkronizált, amerikai akciófilm, 145’, 2021  
Rendező: Justin Lin 
Főszereplők: Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron 
 

Nem számít, milyen gyors vagy, a múltad elől nem tűnhetsz el. 
Dom visszahúzódva él egy félreeső helyen Lettyvel és fiával, de 
tudják, hogy a veszély állandóan ott les rájuk a békés horizonton. 
Ezúttal a veszély arra kényszeríti Domot, hogy szembenézzen 
múltbéli bűneivel, ha meg akarja menteni szeretteit. Összehozza 
csapatát, hogy megakadályozzanak egy tervet, amely megrengeti 
a világot. A terv kiötlője a legképzettebb bérgyilkos és 
legprofibb sofőr, akivel valaha találkoztak – és aki történetesen 
Dom elveszett öccse, Jakob.  

Július 24. szombat, 15:00 
RAYA ÉS AZ UTOLSÓ SÁRKÁNY 
szinkronizált, amerikai animációs kalandfilm, 114’, 2021  
 

Június 26. szombat, 17:00 
MINARI – A CSALÁDOM TÖRTÉNETE 
szinkronizált, amerikai filmdráma, 115’, 2020  
 

Július 24. szombat, 19:15 
HALÁLOS IRAMBAN 9.  
szinkronizált, amerikai akciófilm, 145’, 2021  
 

Július 29. csütörtök, 18:00  
KEDVES KÉM 
feliratos, chilei-amerikai-német dokumentumfilm, 84’, 2020  
 

Július 30. péntek, 17:00 
DIANA ESKÜVŐJE 
szinkronizált, norvég vígjáték, 87’, 2020  
Rendező: Charlotte Blom 
Főszereplők: Marie Blokhus, Pål Sverre Hagen, Jannike Kruse 
 

1981. július 29. A Szent Pál-székesegyházban Károly herceg 
feleségül veszi Lady Diana Spencert. Ugyanezen a napon egy 
norvég kisváros gyárának menzájában Liv és Terje esküvőjét 
ünneplik. A babakocsiban fekszik újszülött lányuk, Diana, 
akinek élete – híres névadójához hasonlóan –igencsak tartalmas 
lesz. Az esküvő és az azt követő évek kevésbé elbűvölőek, mint 
a királyi páré, de sokkal szórakoztatóbbak. Diana által szemtanúi 
lehetünk szülei őrült házasságának. Szerinte ők a legrosszabb 
szülők a világon. Ám amikor 30 évvel később saját esküvőjére 
készül, minden átértékelődik.  
 

Július 30. péntek, 19:15 
DZSUNGELTÚRA 
szinkronizált, amerikai fantasy, családi kalandfilm, 128’, 2021  
Rendező: Jaume Collet-Serra 
Főszereplők: Dwayne Johnson, Emily Blunt 
 

Dr. Lily Houghton az Amazonas dzsungelébe utazik, ahol 
igénybe veszi Frank Wolff, a tapasztalt hajóskapitány kétes 
idegenvezetői szolgálatait viharvert, ám strapabíró hajóján. Lily 
elhivatottan kutat egy ősi fa után, ami páratlan gyógyító erővel 
bír, s megváltoztathatja az orvostudomány jövőjét. Szokatlan 
kettősük számtalan veszéllyel és természetfeletti erőkkel 
szembesül, amik megtévesztő szépséggel csábítják őket az 
esőerdő buja világában. Ahogy a fa titkai feltárják magukat, a tét 
is növekszik: sorsuk, s az emberiség sorsa egy hajszálon függ.  
 

Július 31. szombat, 15:00 
SZILAJ: ZABOLÁTLANOK 
szinkronizált, amerikai animációs családi film, 87’, 2021 
Rendező: Elaine Bogan, Stefan Fjeldmark, Peggy Holmes, Vicky 
Jenson, Ennio Torresan 
 

Amikor a makacs Lucky Prescott nagyvárosi otthonából 
kénytelen egy kis határmenti városkába költözni, úgy érzi magát, 
akár a partra vetett hal. Ám az élete örökre megváltozik, amikor 
új barátokra tesz szert, és megbonthatatlan kötelék alakul ki 
közte és egy Szilaj nevű vad musztáng között. Amikor Szilaj 
ménesét marhatolvajok ejtik foglyul, a lányok és lovaik életük 
nagy kalandjába vágnak bele, hogy megmentsék őket.  
 

Július 31. szombat, 17:00 
DIANA ESKÜVŐJE 
szinkronizált, norvég vígjáték, 87’, 2020  
 

Július 31. szombat, 19:15 
DZSUNGELTÚRA 
szinkronizált, amerikai fantasy, családi kalandfilm, 128’, 2021 


