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              Baráz Tamással                                         A felállított 
      az Életfa készítése közben                               Életfa-szobor 

 

Születésnapján azért is emlékezzünk rá tisztelettel, mert Visegrádhoz több 
szálon is köt�dik! A legfontosabb talán, hogy itt, a Rákóczi utcai házában 
lakott, élt, dolgozott. 

Kisplasztikái visegrádi kiállításán láthattuk el�ször az Életfa-szobor kicsi-
nyített bronz szobrát, hogy ezt követ�en 2009-t�l városunk millenniumi em-
lékm�veként szimbolizálja Visegrádot. Dobri Imre, a millenniumi bizottság 
alelnöke, a szoborterv bemutatásakor a következ�ket írja a Visegrádi Hírek 
2008. júliusi számában: ,,A választásunk azért is esett erre a szoborra, mert 
az életfa mint szimbólum egyszerre fejezheti ki ezeréves múltunkat és a jöv�be 
vetett hitünket. A keresztény elképzelés szerint, ahogy a Magyar Nagylexikon 
írja, az életfa a nemzedékek egymás utáni életét jelképezi, egy közösség gene-
rációkon átível� történetét – ezért képviselheti közösségünk ezeréves múltját. 
Reményeink szerint minden visegrádi polgár számára közös szimbólum lehet, 
hiszen egyszerre egyetemes és magyar jelkép, a kereszténység és a népi ha-
gyomány �rizte pogány folklór és a hitvilág is magáénak érzi, a földbe gyöke-
rezés és az égbe törés jele egyaránt, valamint a múlt és a jöv� megtestesít�je, 
a megmaradás és az élet kifejez�je.” 

A harmadik visegrádi szál Vigh Tamással, hogy � tervezte és készítette el a 
Visegrád díszpolgára díj bronzplakettjét, melyen a Herkules-kút vízköp� 
figurájáról mintázott gyermek Herkules er�t sugárzó, a gy�ztes ígéretét sugal-
ló alakját láthatjuk nagyon leegyszer�sített, csak a dinamikára koncentrált 

vonalakkal.                                                                         
M. A. 

              
A Tisza-szabályozás A kecskeméti 
tiszalöki emlékm�ve      Katona József-szobor 
  

 
 

Vigh Tamás a m�teremben 
 

 
 

 Péterfy Lászlóval és G. Nagy Nórával 
 

 
 

Gróh János és Mikesy Tamás társaságában 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató a testületi ülésen történtekr�l 
 

A képvisel�-testület a munkaterv szerinti és egyben az év 
utolsó ülését december 16-án tartotta, melyen az alábbi 
döntések születtek: 

– Módosítottuk a Pro Visegrád Nonprofit Kft. alapító 
okiratát, melyre azért volt szükség, mert a cég könyvvizs-
gálója változott, és ezt szükségszer� átvezetni az alapító 
okiraton is. 

– Elfogadta a testület a lejárt határidej� határozatokról szóló 
beszámolót, mely kapcsán egy korábbi határozat végre-
hajtási határidejét meghosszabbította, valamint eredmény-
telenné nyilvánította a Török utca 7. szám alatti lakásra 
korábban kiírt pályázatot. 
Szintén módosítottuk a másik önkormányzati tulajdonban 
lév� cég, a Visegrádi Városfejleszt� Kft. alapító okiratát. 
Erre azért volt szükség, mert az ügyvezet� megbízatása 
2015. december 31-én lejárt. A képvisel�-testület úgy 
döntött, hogy továbbra is Bozzay Pétert bízza meg az 
ügyvezet�i feladatok ellátásával 2016. január 1-jét�l 
2016. június 30-ig, alapbérét havi bruttó 125.000 Ft-ban 
állapította meg. 

– Módosítottuk a lakások és helyiségek bérletér�l, valamint 
a lakbérek mértékér�l szóló 12/2014. (12. 18.) 
önkormányzati rendeletet, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletet, utóbbi 
módosítás kapcsán 2016. január 1-jét�l, aki lakhatási 
támogatásban részesül, azzal egy id�ben nem kaphat 
gyógyszertámogatást is és fordítva.  
Félegyházi András polgármester beszámolt a kép-visel�-
testület 2015. évi tevékenységér�l. 

– Elfogadta a testület a polgármesteri hivatal, valamint a 
helyi adóhatóság 2015. évi tevékenységér�l, m�ködésér�l 
szóló jegyz�i beszámolót. 

– Elfogadta a testület a 2016. évi ülés- és munkatervét. A 
rendes testületi ülések az eddigi gyakorlatnak megfelel�en 
minden hónap harmadik szerdáján 18.30 órakor lesznek.  

– Jóváhagyta a képvisel�-testület a 2016. évi bels� ellen�r-
zési tervet, és a 2016. évi bels� ellen�rzés elvégzésével 
ismét a Vincent Auditor Kft.-t bízta meg 600.000 Ft + áfa, 
összesen: 762.000 Ft ellenében.  

– Kiutaltuk a Sziget utca 11. szám alatti 1. számú lakást 
Friedrich Ivett részére. 

– Kiírtuk a Harangvirág utca 22. szám alatt lév� önkor-
mányzati lakás bérletére vonatkozó pályázatot is, mivel az 
új háziorvos nem tart igényt szolgálati lakásra. A pályáza-
tot a 2016. január 20-án tartandó testületi ülésen bírálja el 
a képvisel�-testület. Egyúttal arról is döntött a testület, 
hogy a lakás tisztasági festésére és a f�tésrendszer karban-
tartási munkálataira 500.000 Ft-ot különít el, melynek 
kivitelezését a város- és községgazdálkodási csoport végzi 
el januárban. 
Egy 2013. januárban hozott határozatát módosította a 
testület Schneider Ferenc kérelmére, mely alapján az 
önkormányzat a 254/2 hrsz.-ú közterület m�velési ágú 
ingatlanára egy „Behajtani tilos tábla kivéve engedéllyel” 
forgalomszabályozó közúti jelz�táblát helyez ki, oly 
módon, hogy a 256 hrsz.-ú, 478 m2 alapterület�, beépített 
(természetben a Rákóczi utca 1. szám alatt felelhet�) 
ingatlanon lév� épület személy-gépjárm�vel történ� 

megközelítését ne korlátozza közúti jelz�tábla. Egyúttal 
az önkormányzat a 254/1 hrsz.-ú közterület m�velési ágú 
ingatlanon lév� forgalomszabályozó sorompót ismételten 
használatba állítja. A behajtási engedélyt csak az érintett 
útszakasz mellett lév� mindenkori 
ingatlantulajdonosoknak, illetve a városgazdálkodási 
csoport munkatársainak biztosítja. A kialakítandó 
forgalmi szabályozás szerint a 3,5 t-nál nagyobb 
gépjárm�vek behajtása csak külön engedéllyel történhet. 
– A városfejlesztési bizottság javaslatára úgy döntött a 

testület, hogy a Mátyás király utcában a 274, 275 és a 
276 hrsz.-ú ingatlanok esetében a szabadon álló beépí-
tést oldalhatáros beépítési módra változtatja, amit a te-
lepülésrendezési eszközök következ� módosítása során 
vezet át. Továbbá ugyanezen ingatlanok, valamint a Pa-
tak sétány (HRSZ: 347/1, 347/2) F� utca és Széchenyi 
utca közötti szakaszán lév� ingatlanok esetében a be-
építhet�ségi paraméter módosításának lehet�ségét – fi-
gyelemmel az ingatlanok területnagyságára – megvizs-
gáltatja a Településrendezési Terv felülvizsgálatát vég-
z� tervez�vel.  

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.) Önk. rendelet 8. § 
c) pontja alapján a vagyonrendeletnek megfelel� eljárás 
szerint értékesítésre jelölte ki az önkormányzat a Bör-
zsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energe-
tikai Kft.-b�l (továbbiakban: Börzsönygáz Kft.) való 
kilépés érdekében a kft.-ben lév� 520.000 Ft érték� üz-
letrészét. 

– A visegrádi Duna mozi bels� villanyszerelési munkái-
val, elektromos felújításával Balogh Zoltán (2023 Du-
nabogdány, Árpád utca 6.) egyéni vállalkozót bízta meg 
a testület 712.599 Ft + áfa, összesen: 905.000 Ft vállal-
kozási díj ellenében.  

– A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 
emeleti nagytermének és az abból nyíló kisterem par-
kettacsere munkáira Pupova Miklós egyéni vállalkozót 
(2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 29/B) bízta meg a 
testület 1.196.045 Ft + áfa, összesen: 1.518.977 Ft vál-
lalkozási díj ellenében.  

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy egyszeri, 
1.000.000 Ft összeg� támogatást nyújt a Visegrád, F� 
utca 44. szám alatti társasháznak – melyben az önkor-
mányzat is tulajdonjoggal rendelkezik – az épület hom-
lokzat felújítási terveinek, ezen belül a tet� és tet�szer-
kezet felújítási terveinek elkészítésére.  

– A képvisel�-testület az egyenl� bánásmódról és esély-
egyenl�ség el�mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. § (4) bekezdése értelmében a helyi esély-
egyenl�ségi program kétévente el�írt áttekintésének 
eleget tett, és ennek eredményeképpen elrendelte a 
program felülvizsgálatát. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás 
Gergely alpolgármester 2015. évi tiszteletdíjából 
1.043.992 Ft felajánlását a lepencei strand esetleges jö-
v�beni hasznosításának hatásvizsgálatát is tartalmazó 
tanulmány elkészítésére.  

–                                                       VVÖ 
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ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ  
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL�-TESTÜLETÉNEK  

2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  
 

A képvisel�-testület szorosan vett munkájára 2015-ben – 
a korábbi éveknél sokkal inkább – jellemz�vé vált a ki-
számíthatóság,  a  tervezettség.  Bár  a  határozatok  szá-
ma  és hordereje jellemz�en nem csökkent, a rendkívüli 
ülések száma igen; a képvisel�-testületi ülések túlnyomó 
részt tárgyszer�en, munkaterv szerinti m�ködésnek meg-
felel�en zajlottak. 

 

A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL 
A képvisel�-testületnek, valamint tagjainak a testületi 

ülésekre való felkészülés, illetve részvétel mellett a ke-
vésbé látványos, de hasonlóképpen fontos részét teszi ki a 
bizottságok által elvégzett munka. Visegrád Város Ön-
kormányzatának hat bizottsága (közm�vel�dési, népjóléti, 
városfejlesztési, városüzemeltetési, pénzügyi, ügyrendi) 
van; egy-egy képvisel� legalább két bizottságnak is tagja, 
hiszen a polgármester és az alpolgármester nem lehetnek 
bizottsági tagok. A bizottságok a rendes munkaterv sze-
rinti képvisel�-testületi ülések el�tt tartják üléseiket. Ösz-
szességében elmondható, hogy sikerült megvalósítani azt 
a célt, hogy az egyes testületi döntéseket megalapozó 
el�készít� munka, a vitás kérdések megtárgyalása a bi-
zottságok ülésein történjék, így biztosítva a testületi ülé-
sek tárgyszer�ségét és hatékonyságát. 

 

A KÉPVISEL�K EGYÉNI MUNKÁJÁRÓL 
Az egyes képvisel�k, tisztségvisel�k – úgy is, mint 

egyéb tisztségek visel�i – id�beni lehet�ségeiknek, szak-
tudásuknak, habitusuknak, kapcsolatrendszerüknek meg-
felel�en részt vettek olyan ügyek intézésében, melyek 
túlmutatnak a sz�ken vett képvisel�i munkán (lobbi tevé-
kenység; levelek, ügyiratok el�készítése; különféle ülése-
ken, tanácskozásokon a város képviselete; programszer-
vezés; kisebb-nagyobb fejlesztési munkák lebonyolítása 
stb.). 

A képvisel�-testület tagjai a képvisel�i munkáért járó 
tiszteletdíjat – folytatva a korábbi években kialakult ha-
gyományt – nem vették föl; a különböz�, általuk szemé-
lyesen is támogatandó, közösségi célok érdekében föl-
ajánlották. 

 

2015. FONTOSABB EREDMÉNYEIR�L 
– lezárult a hosszú évek óta húzódó KMOP-5.2.1/B-09-

2f-2010-0009 „Az Ezeréves Visegrád városközponti 
fejlesztése”; elkészült végre a városháza is; 

– lezárult a szintén hosszú évek óta húzódó KEOP-
2.1.2/2F/09-11-2011-0004 „Duna menti árvízvédelmi 
beruházások” cím� projekt els� üteme, és folyamatban 
van a második ütem; 

– az el�z�kt�l eltér�en viharos gyorsasággal kezd�dött 
meg és zárult le a KEOP 2015-5.7.0/15-2015-0274 
„Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
jellemz�inek javítása” cím� pályázat, melynek 
köszönhet�en három visegrádi közintézmény – a 
Mátyás Király M�vel�dési Ház, a Sziget utcai 
közösségi ház és a rend�rség épülete – 
épületenergetikai korszer�sítése valósult meg; 

– készülnek az iskolab�vítés és -fejlesztés tervei, 
melyek megvalósulása a következ� két évben várható; 

– kisebb, de nem kevésbé fontos öner�s fejlesztések 
valósultak meg (az óvodaépület homlokzatának 
felújítása, út- és járdafelújítások); 

– megoldódott a háziorvos-feladvány: december köze-
pét�l Dr. Balogh Mónika látja el a háziorvosi fel-
adatokat Visegrádon; 

– kevéssé látványos módon ugyan, de el�re haladtak az 
új élelmiszer-áruházzal kapcsolatos tárgyalások; 
ennek köszönhet�en a következ� évben már várhatóan 
látványos szakaszába léphet az elképzelés meg-
valósítása. 

 

A MINDENNAPOK MUNKÁJÁRÓL 
Mindezen legfontosabb eredmények mellett meg kell 

emlékeznünk arról a mindennapos munkáról, mely napról 
napra, hétr�l hétre folyik, s melynek köszönhet�en Viseg-
rád „megszokott” élete többé-kevésbé zavartalan: intéz-
ményei m�ködnek, hagyományos kisebb-nagyobb ren-
dezvényei rendben zajlanak; hazai és nemzetközi kapcso-
latai élnek; a tervezett egészségügyi sz�r�programok 
megvalósultak; jól m�ködik a termel�i piac; a kisebb 
horderej�nek t�n�, ugyanakkor a mindennapok életmin�-
ségét komolyan befolyásoló kérdések rendez�dnek.  

 

KÖSZÖNET 
A köszönetnyilvánítás veszélyes m�faj, hiszen egy egész 

esztend�re visszatekintve aligha lehetséges az, hogy vala-
ki ki ne maradjon. Köszönöm hát mindenkinek, aki akár 
képvisel�ként, akár bizottsági küls� vagy állandó meghí-
vott tagként, akár hivatali vagy intézményi, önkormányza-
ti cég munkatársaként, vezet�ként, egyesület tagjaként 
vagy akár mindezen formákon kívül erejéhez mérten, 
vagy azon felül segített abban, hogy az Úr 2015. eszten-
dejére, annak eredményeire – Dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott városházán elmondott köszönt�jének 
gondolatát idézve – úgy emlékezhessünk Visegrádon: 
méltó volt régi nagy híréhez. 

Félegyházi András polgármester 
 

�
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Értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a polgármesteri hivatal szervezésében, fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkez� 
erdészek segítségével a lakott területen tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rend�rségi engedély alapján 2016. január 22. és 
2016. március 20. között Visegrádon, az alábbi utcákban vadkárelhárító fegyveres vadászat lesz: 
 

Visegrád belterület: Mátyás király utca, Újkert utca, Nap utca, Rigó utca, Csukavölgy utca; 
Visegrád-Szentgyörgypuszta: Mogyoróhegy utca, Somfa utca, Kökény utca, Áprily Lajos völgy, Erd�alja utca, Szent-györgypuszta út; 
Visegrád-Dobos-hegy: Csalogány utca, Cinke utca, Holló utca, Harkály utca, Doboshegy utca, Lepence utca. 

 
A vadászatok el�reláthatólag este 21 és reggel 6 óra között lesznek. Kérjük, hogy ebben az id�pontban – a megadott id�szakban – fenti 

területeken lehet�ség szerint fokozott figyelemmel tartózkodjanak!                    Dr. Szabó Attila jegyz� 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Visegrád Város Önkormányzata ez úton is köszöni azt az adományt, 
amely a Thermal Hotel Visegrád és a „MikulásGyár” együttm�ködésének köszönhet�en 

több visegrádi család ünnepét tette szebbé 2015 karácsonyán! 
 

Beszámoló  
a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2015. évi m�ködésér�l 

�

Személyi állomány 
A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrája és 

létszáma 2015-ben is figyelemmel a képvisel�-testület 
1/2013. (01.   

03.) ökt határozatára a járási hivatalok felállásával 
végbement államigazgatási reform óta az alábbi módon 
alakul: 

 

 

Testületi döntések el�készítése, végrehajtása 
Visegrád Város Önkormányzat esetében 2015. évben 12 

rendes testületi és 26 rendkívüli ülés megtartására került 
sor, melyeken a képvisel�-testület összesen 291 határoza-
tot hozott, és 17 rendeletet alkotott, vagyis ilyen mennyi-
ség� döntés el�készítését kellett megoldani rövid id�, 
olykor egy nap alatt. A 2014. évi 26 testületi üléshez 
képest a 2015. évi 38 testületi ülés, valamint az üléseken 
hozott határozatok száma emelkedést mutat.  

2013-ban 248, 2014-ben 278, míg 2015-ben 291 testületi 
határozat meghozatalára került sor. 

A 2014. október 12-i önkormányzati választásokat köve-
t�en az addigi 4 bizottság helyett 6 bizottságot állítottunk 
fel, sokrét� feladatokkal, döntési jogosultságokkal.  

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat eseté-
ben 2015. évben 7 testületi ülés megtartására került sor, 
melyeken a képvisel�-testület összesen 31 határozatot 
hozott, vagyis ilyen mennyiség� döntés el�készítését 
kellett a polgármesteri hivatalnak megoldania.  

A testületi el�terjesztések készítése összetett feladat, 
gyakran több személy és szervezeti egység tudása tükrö-
z�dik benne, bár ez nem jelenik meg minden esetben a 
témafelel�s megnevezés alatt. Minden testület elé kerül� 
anyagban az a törekvés vezérel bennünket, hogy teljes, 
komplex anyagot tárjunk a képvisel�k elé, ezek miatt a 
témák egy része 2–3 oldalas el�terjesztést, míg a nagyobb 
volumen� témák 5–8 oldalas el�készít� anyagot tartal-
maznak. Ezek el�állítása id�igényes feladat, néha egy 
mondatnak a leírá-

sa mögött is egy komplett hét munkája és egyeztetése 
lehet. Ez még csak a testületi döntések el�terjesztését 
jelenti, majd az ülést követ�en kezd�dik a hozott döntések 
végrehajtása, vagyis az érintettek részére a határozatok, 
rendeletek megküldése, más hatóság megkeresése, bíró-
sági bejegyzés iránti kérelem benyújtása stb. 

A 2015-ös évben is a rendeletek esetében a kihirdetést 
követ� munkanapon belül elektronikusan, pdf. formátum-
ban meg kellett küldeni a kormányhivatal törvényességi 
f�osztálya részére, és egyúttal fel kellett tölteni a Nemzeti 
Jogszabálytár elektronikus felületére. A német nemzetisé-
gi és a képvisel�-testületi üléseket követ�en 15 napon 
belül meg kell küldeni a jegyz�könyveket a kormányhiva-
tal részére. A testületi ülések jegyz�könyveit minden 
esetben legkés�bb a határid� utolsó napjára teljesítjük 
törvényi kötelezettségünket. Teljesítjük annak ellenére, 
hogy a testületi ülések id�tartama néha több órás, illetve a 
jegyz�könyvek készítését egy köztisztvisel� csatolt mun-
kakörben végzi.  

A testület maximális kiszolgálása mellett feladatunknak 
tartjuk azt, hogy a lakosság is megfelel� id�ben kapjon 
tájékoztatást a testületi ülés elé kerül� témákról és az ülés 
legfontosabb momentumait tartalmazó jegyz�könyvr�l. 
Ennek érdekében az önkormányzat hivatalos honlapjára 
ezek a dokumentumokat is feltöltjük. Erre az állampol-
gárok részér�l igény is mutatkozik. Az állampolgárok 
részletes tájékoztatása érdekében a képvisel�-testületi 
üléseket követ�en a Visegrádi Hírekbe a testületi üléseken 
hozott döntésekr�l rövid írást készítünk. 
 

Hatósági statisztika 
A fenti táblázat a 2015-ös és összehasonlítás szempont-

jából a 2012., 2013. és 2014. évi ügyiratforgalom és ható-
sági statisztika legjellemz�bb adatait tartalmazza:         ���� 
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Ügytípus 

 
 

Iktatott ügyek  
f�számra  

és alszámra  
2012-ben 

 

Iktatott ügyek  
f�számra  

és alszámra  
2013-ban 

 

Iktatott ügyek  
f�számra  

és alszámra  
2014-ben 

 

Iktatott ügyek  
f�számra és alszámra 

2015-ben (2015. december 
10-i állapot) 

Adóigazgatási 
ügyek  

 
47 és 84 

 
130 és 218 

 
354 és 589 

 
543 és 772 

M�szaki ügyek 112 és 172 122 és 499 206 és 806 221 és 606 
Szociális és 
egyéb igazgatás 

 
177 és 464 

 
352 és 589 

 
500 és 1991 

 
478 és 1029 

Iktatott ügyek 
ügyiratfajtától 
függetlenül, 
mindösszesen 

 
 
 

932 és 3248 

 
 
 

1586 és 3225 

 
 
 

1503 és 5169 

 
 
 

1426 és 3770 
 

Legfontosabb többlet feladataink 2015-ben 
1. MMA épít�tábor pályázaton való részvétel miatt a 

dokumentáció összeállítása, kivitelezés és pénzügyi 
elszámolás. 

2. A középületek kiemelt jelent�ség� épületenergetikai 
fejlesztésére kiírt pályázaton (KEOP-2015-5.7.0) való 
részvétel miatt a dokumentáció összeállítása, a közbe-
szerzési eljárás lefolytatásához adatszolgáltatás, szer-
z�désírás, a kivitelezést követ�en a pénzügyi elszámo-
láshoz segítségnyújtás. 

3. Az iskolab�vítés és -fejlesztés kapcsán a Nemzeti 
Sportközpontok részére folyamatos adatszolgáltatás, 
iratküldés, tervvizsgálat és ehhez kapcsolódó admi-
nisztrációs feladatok. 

4. Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vé-
szeti Iskola állami fenntartásba és m�ködtetésbe adása 
óta is vannak feladataink (pl.: sportcsarnok a KLIK ál-
tal történ� használata miatt a különféle kiadások szám-
lázása, autóbusszal végzett személyszállítás KLIK-et 
terhel� részének számlázása). 

5. A KIR rendszerben (Köznevelés Információs Rend-
szer) folyamatosan kell az adatokat feltölteni, módosí-
tani, aktualizálni; az óvodai neveléssel kapcsolatos 
fenntartói feladatok ugyanis továbbra is az önkor-
mányzatnál maradtak.  

6. 2013. november 15-t�l m�köd� Nemzeti Rehabilitá-
ciós és Szociális Hivatal központi szociális informáci-
ós rendszerébe 2015. évben is márciusig fel kellett töl-
teni Visegrád Város Önkormányzat által lakásfenntar-
tási támogatásban, aktív korúak ellátásában (rendsze-
res szociális segély, illetve foglalkoztatást helyettesít� 
támogatás), ápolási díjban, közgyógyellátásban, illetve 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül� 
személyekre vonatkozó adatokat (személyi adatok, se-
gély mértéke, eltartottak száma, azokra vonatkozó 
személyes adatok), minden egyes támogatásban része-
sül�nél külön-külön.   

7. Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR) kialakí-
tása miatti törvény értelmében a jegyz� feladatává tet-
ték a jelenleg kezelt címállomány el�zetes felmérését, 
felülvizsgálatát helyi szinten. Ennek érdekében a tör-
vény el�írja a jegyz�knek az adatok pontosságának, a 
címek valódiságának ellen�rzését a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás központi szerve (Kekkh) által elké-

szített elektronikus adatállomány segítségével. A Vi-
segrádi Polgármesteri Hivatal munkatársai adatellen-
�rzést folytatnak a KCR alapját képez� forrásadatbá-
zisokban szerepl� címadatok esetében, mely feladatok 
a 2016. évben is tovább folytatódnak.  

8. Az önkormányzat folyamatban lév� pereihez az ügy-
véd részére szükséges adatok, iratok, tájékoztatások 
gy�jtése (Valumed Kft.-vel a szerz�dés érvényességé-
nek megállapítása és anyagi követelés iránti per; 
E�ryné Dr. Mezei Orsolyával szemben jogellenes 
munkaviszony megszüntetése iránti per). 

9. Az idei évben is jelent�s számú volt a statisztikai célú 
adatszolgáltatások száma, mivel a Pest Megyei Kor-
mányhivatal mellett a Szentendrei Járási Hivatal is 
kért adatokat. Ezek az adatszolgáltatás-kérések sok 
esetben nagyon rövid, olykor egy-két napos határide-
j�ek.  

Számos jogszabályi változás miatt az új joganyag meg-
ismerése és gyakorlatban való alkalmazása folyamatos 
odafigyelést igényel. Ezen változások miatt számos ren-
deletünket is módosítani kellett, illetve több új rendelet 
megalkotása vált szükségessé, pl.: szociális rendelet, 
képvisel�-testület szervezeti és m�ködési szabályzata. 
Ezeknek a nagyobb lélegzet� anyagoknak elkészítése a 
legtöbb esetben egy-két köztisztvisel� több napos munká-
ját igényli.  
Összegzés 

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal apparátusa alkalmas 
a nagy ügyfélforgalmú, szerteágazó, bonyolult államigaz-
gatási és önkormányzati feladatok ellátására. Igyekeztünk 
a testület és a lakosság elvárásainak megfelelni annak 
ellenére, hogy a 2015-ös év nagy részében is közigazgatá-
si ügyintézés számára nem megfelel� ideiglenes helyen 
végeztük munkánkat. A jöv�ben is a hivatal törvényes és 
hatékony m�ködését, valamint szolgáltató jellegét kívá-
nom biztosítani. Munkánk végzése során mindig a közér-
deket vesszük figyelembe, és mindig törekszünk a jobb, 
kulturáltabb, ügyfélbarát ügyintézésre. 

 Megállapítható, hogy a polgármesteri hivatal valameny-
nyi köztisztvisel�jének munkavégzése a jogszabályoknak 
és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelel�en ma-
gas szakmai színvonalon zajlott, ezért köszönetemet feje-
zem ki a polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának 
fáradhatatlan és szakszer� munkavégzéséért. 

Dr. Szabó Attila    jegyz� 
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A fatelepítési programról 
Az elmúlt év �szén „A Duna menti árvízvédelmi beru-

házások Visegrádon” cím� projekthez kapcsolódóan fa- 
és cserjetelepítési program kezd�dött városunkban. Az 
ügy el�zménye, hogy a projekt kivitelez�je a védm� leen-
d� nyomvonalán és annak közvetlen környezetében faki-
vágási munkálatokat végzett, melyek pótlásáról ugyan-
csak neki kell gondoskodnia. Az MVZ Visegrád Konzor-
cium mint megbízó a Pagony Táj- és Kertépítész Irodát 
kérte fel a tervezésre. A szakemberek Visegrád történeti 
hangulatát alapul véve olyan növényfajokat választottak 
ki, amelyek egyrészt megfelelnek az ökológiai és közterü-
leti elvárásoknak, másrészt pontosan illeszkednek az 
építészeti és településképi arculatba; kiemelt hangsúlyt 
kaptak a gyümölcsfák és azok díszváltozatai. A fajok 
kiválasztásánál nem csak az útszélességet és a homlok-
zatmagasságot kellett figyelembe venni, hanem a kultúr-
történeti összefüggéseket is. A lakóutcákban és a patak-
parti zöldterületeken jelenhetnek meg a várost a középkor 
óta meghatározó gyümölcsfák, amelyek a közterületi 
helyzetben is használhatóak (dió, szelídgesztenye, mandu-
la, házi berkenye, birs, naspolya, alma, körte, szilva, fü-
ge).  

Mivel az árvízvédelmi vonalat – és ez által a hatékony 
védekezést – a nagyobb fák és azok gyökerei veszélyez-
tethetik, ezért annak környékén cserjetelepítés (nagyjából 
500 db) várható. Ezeket els�sorban a Rév utca és a Mária-
kápolna közötti szakaszra tervezik. Az elmúlt év végén 
megkezdett faültetési program keretében több mint 250 
darab fát ültetnek majd el a F�, a Schulek, a Rév és a 
Mátyás király utcában, valamint a régi kemping, az óvo-
dakert és az Apát-kúti-patak menti területen.  
 

A rend�rség épületének tet�felújítása 
Mint arról korábban már beszámoltunk, Visegrád Város 

Önkormányzata eredményesen pályázott a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium által a Környezet és Energia Opera-

tív Program keretében (KEOP-2015-5.7.0) középületek 
kiemelt jelent�ség� épületenergetikai fejlesztésére kiírt 
pályázaton, melynek eredményeként 43.456.236 Ft össze-
g� támogatásban részesült. A támogatás kiterjedt a rend-
�r�rs és okmányiroda nyílászáróinak cseréjére, valamint a 
homlokzat és a padlás h�szigetelésére; a munkálatokat a 
Halastó Camping Kft. elvégezte. Mivel a rend�r�rsnek 
nem csak a nyílászárói elavultak, hanem az épület tet�-
szerkezete is m�szakilag leromlott állapotú, az épület 
beázik, ezért a képvisel�-testület árajánlatot kért be tet� 
felújítására a környéken tevékenyked�, ilyen jelleg� 
munkákban tapasztalattal rendelkez� vállalkozóktól. A 
benyújtott árajánlatok összehasonlítását követ�en a testü-
let úgy döntött, hogy a Csubi 99 Bt.-vel köt szerz�dést. A 
rend�rség tet�felújításának munkálatai ez év áprilisában 
megkezd�dnek.  
 

Padlóburkolat-csere a m�vel�dési házban 
A m�vel�dési házban – a rend�rség épületéhez hasonló-

an – ugyancsak megtörtén a nyílászárócsere a fentiekben 
leírt pályázat keretében. Az emeleti nagyteremben és az 
abból nyíló kisteremben a parkettaburkolat az id� folya-
mán rendkívül elhasználódott. Mivel rendbehozatalát 
csiszolással és újra lakkozással már nem lehetett megol-
dani – több helyen beszakadt és egyenetlenné vált –, így 
az teljes cserére szorult. Mikesy Tamás igazgató a nyár 
folyamán árajánlatot kért be a m�vel�dési ház nagyter-
mének parkettaburkolat- cseréjére. A felújítást az ún. 
érdekeltségnövel� pályázat keretében kívántuk elvégezni. 
Sokáig vártunk a válaszra, de sajnálatos módon a pályá-
zatról – mind a mai napig – nem érkezett visszajelzés. 
Miután a kivitelezést 2015. évben el kellett végezni, az 
önkormányzat az árajánlatot benyújtó Pupova Miklós 
vállalkozót bízta meg a kivitelezéssel. A m�vel�dési ház 
2015. évi költségvetésében a parkettacserét egyébként 
beterveztük, tehát ennek semmi akadálya sem volt, annál 
is inkább, mert a vállalkozó a környékben jó referenciák-
kal rendelkezik.  
 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Polgármesteri Hivatal nevében  
ezúton köszönjük RIDETZ GÁBORnak és VÖRÖS ILDIKÓnak,  

valamint GERSTMAYER LIPÓTNÉnak a városháza számára felajánlott szobanövényeket! 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
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ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSA 
    

BÁRMIT ENGEDÉLY NÉLKÜL LEHET ÉPÍTENI?  
NEM. Az egyszer�sítést tartalmazó – 456/2015. (XII. 29.) számú – Kormányrendelet KIZÁRÓLAG az ÚJ ÉPÍ-

TÉS�, 300 m2 ALATTI LAKÓÉPÜLETEKRE vonatkozik. MINDEN MÁS ESETBEN (ide értve a kerti épít-
ményeket, kerítéseket, melléképületeket, lakóházb�vítéseket, lakóházban kialakított kism�helyt stb.) VÁLTOZAT-
LAN A SZABÁLYOZÁS. Hatályosak és érvényesek a településképi véleményezéssel és a településképi bejelentés-
sel, valamint településképi kötelezéssel kapcsolatos önkormányzati rendeletek és Visegrád Város Településrendezési 
Terve, valamint az országos jogszabályok. 
 

BÁRHOVÁ, BÁRMILYEN 300 m2 ALATTI ÚJ LAKÓÉPÜLETET LEHET ÉPÍTENI? 
NEM. A FENTI KORMÁNYRENDELETBEN FELSOROLT BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREKET TO-

VÁBBRA IS BE KELL TARTANI, A VÁLTOZÁSSAL NEM ÉRINTETT EL�ÍRÁSOK (például az építési 
övezetben telepíthet� funkciók meghatározásai) PEDIG TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN VANNAK. Ellenkez� 
esetben a használatbavételi eljáráskor kerülhetünk kellemetlen helyzetbe. (Az esetleges hiba kijavításának akár bon-
tási kötelezéssel is érvényt szerezhet az illetékes hatóság.) 
 

NEM KELL TERV A 300 m2 ALATTI ÚJ LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSÉHEZ? 
DE IGEN, KELL. A 300 m2 alatti új lakóépület kivitelezésének megkezdése el�tt EGYSZER� BEJELENTÉST 

KELL TENNI az érintett településen építésügyi hatósági hatáskörrel rendelkez� jegyz�nél. (EZ AZ ELJÁRÁS 
NEM AZONOS A 2013. JANUÁR 1-JÉT�L LÉTEZ� TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSSAL!) 
Az egyszer� bejelentés ÍRÁSBELI KÉRELEMMEL történik, EGYSZER� BEJELENTÉSI DOKUMENTÁ-
CIÓ EGYIDEJ� BENYÚJTÁSÁVAL. A dokumentáció tartalmát a fenti Kormányrendelet (illetve az a Kormány-
rendelet, amelyet vonatkozó paragrafusaival módosít) részletezi. 

Ezen kívül SZÜKSÉG VAN KIVITELI TERVRE, AMELYB�L A KIVITELEZ� MEG TUDJA ÉPÍTENI 
A HÁZAT, MIVEL AZ EGYSZER� BEJELENTÉSI DOKUMENTÁCIÓ (M = 1:200-as lépték� és az annak 
megfelel� tartalmi mélység� tervlapjai) NEM ALKALMAS ERRE. 

 

KÉREM, KERESSENEK MEG TOVÁBBRA IS, HA ÉPÍTÉST TERVEZNEK! HA MEGTISZTELNEK 
BIZALMUKKAL, SEGÍTEK ÉRTELMEZNI A SZÁNDÉK SZERINT EGYSZER�SÖD�, NÉHÁNY 
TEKINTETBEN MÉGIS BONYOLÓDÓ SZABÁLYOZÁST. 

Tisztelettel:                                                                                                                                                  Rüll Tamás  
                                                                                                                                                                       f�építész 

MEMORANDUM  

a visegrádi révkiköt� folyamatban lév� b�vítésér�l 
 

Mint azt a Visegrádi Hírek januári számában megjelent 
beszámoló el�tt is jól tudhatta bárki, aki nyitott szemmel 
járt a visegrádi Duna-parton, hogy a révkiköt� b�vítése 
folyamatban van. Arról azonban, hogy milyen lesz a kikö-
t� megjelenése, amikor teljesen elkészül, csak néhány 
hete tudhat Visegrád lakossága.  

2013 márciusától igyekszem szolgálni a várost f�épí-
tészként, de a fenti nyilvánosságra hozatalt azóta nem 
tudtam elérni. Így – bár személyesen nincs közöm hozzá, 
mégis – sikerként értékelhetném az említett sajtóközle-
mény és látványrajz megjelenését.  

Örömömet csak az árnyékolja be, hogy Visegrád város 
jelenleg is hatályos Településrendezési Tervével ellenté-
tes a formálódó kiköt�b�vítés. (Miel�tt bárki arra gondol-
na, hogy az évek óta zajló engedélyezési eljárások alatt 
változtak így a helyi szabályok, le kell szögeznem, hogy 
ebben a tekintetben a 2005-ben elfogadott részletszabá-
lyok – övezeti besorolás és telepíthet� funkciók köre – a 
mai napig nem változtak!) Miben ellentétes? A b�vítéssel 
érintett 062 helyrajzi számú terület Visegrád Duna-
partjaival határos (absztrakt jogi határokról van szó) Du-
na-meder nagyobbik részét foglalja magában (egészen a 
Duna-meder középvonaláig, ami a település közigazgatási 
határa is egyben), és a településrendezési terv szerint 
vízgazdálkodási terület. Miért érdekes ez? Csak azért, 
mert vízgazdálkodási terüle-

ten az országos és a helyi építésügyi szabályok szerint is 
csak vízgazdálkodási és vízkárelhárítási építményt lehet 
elhelyezni, közlekedési építménynek min�sül� kiköt�i 
építményt nem.  

A városvezetés err�l a körülményr�l írásban tájékoztatta 
a tisztelt építtet�t és az engedélyez� hatóságot még az 
engedélyezési eljárások ideje alatt. Szándékunk azonban 
NEM az európai uniós forrás felhasználásával megvalósu-
ló, turisztikai el�nyökkel kecsegtet� fejlesztési cél meg-
hiúsítása vagy a szakmai díjjal is elismert több évtizedes 
üzemeltet�i tevékenység akadályozása volt.  

Célunk jelenleg is a beruházás szabályszer�, település-
képbe illeszked�, magas építészeti színvonalat képvisel� 
megoldás felé terelése. Visegrád megérdemelné, hogy a 
dömösi hajókiköt� építészeti min�ségével veteked� épít-
mények határozzák meg Duna-parti látképét, mint ahogy 
azt is, hogy környezetük rendezett és természeti értékének 
megfelel�en kezelt kultúrtáj legyen. 

Ahhoz azonban, hogy a 062 helyrajzi számú telek bár-
mely részén vízgazdálkodási és vízkárelhárítási építmé-
nyen kívül bármit szabályosan lehessen építeni, Visegrád 
város Településrendezési Tervét meg kell változtatni. A 
mai napig nem érkezett erre vonatkozó kérelem. 

Rüll Tamás  
                                                              f�építész 
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Csaló „rokonok” 
 

A Pest megyei rend�rök olyan – az elmúlt id�szak-
ban megszaporodó – b�ncselekménytípusra hívják fel 
a figyelmet, melynek során a tettesek egy rokonra 
hivatkozva készpénzt, ékszert csalnak ki f�ként id�s-
korú személyekt�l.  

A Szentendrei Rend�rkapitányság B�nügyi Osztálya 
eljárást folytat csalás b�ntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki a jelenle-
gi adatok szerint 2015. december 16-án 22 óra körüli 
id�ben vezetékes telefonon felhívott egy id�s pomázi 
asszonyt, és magát a sértett fiának adta ki. A telefonáló 
elmondta az asszonynak, hogy bajba került, és kész-
pénzre van szüksége. Ekkor a sértett közölte, hogy 
nincs pénze, így a férfi kérésére összekészítette az 
ékszereit, amit a ház el�tt odaadott egy ismeretlen 
férfinak, aki azt állította, hogy � a fia barátja. A b�n-
cselekménnyel okozott kár meghaladja az 500 ezer 
forintot. 

A Szentendrei Rend�rkapitányság illetékességi terü-
letén ezt követ�en – 2015. december hó 28-án és 29-én 
– két alkalommal kíséreltek meg elkövetni a fenti 
módszerrel csalást, azonban a sértettek gyanút fogtak, 
illetve közölték a telefonálóval, hogy semmilyen érté-
kük nincs, ezért károkozás nem történt. Az ismeretlen 
tettes mindkét alkalommal a kés� délutáni órákban – 
18 óra után – telefonált, és a feljelent�k unokájának 
adta ki magát. 

A Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság illetékességi 
területén – így például Érden is – az elmúlt id�szakban 
több olyan csalást követtek el vagy kíséreltek meg 
elkövetni ismeretlenek, ahol valamilyen rokonnak 
adták ki magukat, és egy velük történt eseményre, pl. 
balesetre hivatkozva készpénzt vagy ékszert kértek a 
f�ként id�s sértettekt�l. Ezt az elkövetési módszert 
leginkább a kevés hozzátartozóval rendelkez�, egyedül 
él� id�seknél alkalmazzák a csalók. Sokszor még 
néhány részletet is ismernek a hivatkozott személy 
magánéletéb�l, így a meséjüket még hihet�bb köntös-
be tudják bujtatni. 

Nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakosságot a ra-
finált csalók fejlett módszereire. 

Az ilyen vagy ehhez hasonló b�ncselekmények meg-
el�zése érdekében az alábbiakat javasoljuk: 

– Tartsák rendszeresen a kapcsolatot id�skorú hozzá-
tartozójukkal! 

– Tájékoztassák �ket arról, ha elutaznak, hogy ne 
lehessen mondvacsinált indokokkal megtéveszteni 
�ket! 

– Nyomatékosan, többször is figyelmeztessék �ket a 
fenti esetekhez hasonló elkövetési módszerre. Ta-
nítsák meg nekik, hogy ha ismeretlen számról ke-
resik �ket hozzátartozóra hivatkozva, akkor el�ször 
ellen�rizzék le a történetet a hivatkozott rokonnál 
az általuk ismert számon! 

– Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba ide-
genekkel még akkor sem, ha egyébként jó szándé-
kúnak, kedvesnek t�nnek. 

Amennyiben mégis b�ncselekmény áldozatává vál-
nak, vagy megpróbálják Önöket vagy hozzátartozóju-
kat a fenti vagy ahhoz hasonló módszerrel becsapni, 

akkor azonnal értesítsék a rend�rséget a 107 vagy 112 köz-
ponti segélyhívó telefonszámok valamelyikén! 

Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság 

����������		�
����������	�
A rövid pihen� után újra találkozhattak a gyerekek játszó-

társaikkal, és elmesélhették, ki hogyan töltötte a karácsonyt, 
milyen ajándékot kapott. Az óvodában is sok-sok öröm érte a 
gyermekeket, de ezen kívül �k is részt vettek a meglepetések 
sorozatában: a nagycsoportosok szerepeltek az id�sek kará-
csonyi m�sorában, majd szüleiket hívták meg az óvodába 
karácsony váró délutánra. A középs�sök a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat szervezésében nemzetiségi esten vettek 
részt színvonalas német zenés, táncos játékukkal. 

 

 
 

 
Karácsony az oviban 

Januárban is sok-sok program, esemény lesz az oviban. Je-
lenleg zajlik az „Egészség-hét” mindhárom csoportban. 
Ilyenkor kiemelten foglalkozunk a betegségek megel�zésé-
nek lehet�ségeir�l, és arról, hogy mit tudunk tenni, pl.: sok 
gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk, minden nap leveg�zünk, 
mozgunk, vitaminokkal pótoljuk a kifogyott készleteinket. 
Az óvó nénik a csoportok életkorához igazodva tervezik a 
hét feladatait: a nagyobbak már ellátogatnak a gyógyszertár-
ba, orvosi rendel�be is. A kisebbek gyümölcssalátát készíte-
nek, lúdtalp megel�z� tornával, mozgásos játékokkal edz�d-
nek. A játékokat orvosos, ment�s szerepjátékokkal b�vítjük, 
és az ábrázoló tevékenységekben is testünkkel, érzékszerve-
inkkel kapcsolatosak a feladatok. 

Január végén várjuk a táncos lábú családokat hagyományos 
„Tanzkrenchen” programunkra; 28-án bábszínház lesz az 
óvodában. Címe: A mackó háza.  

Január közepét�l a farsangra készülünk, majd február elején 
mackós programokkal folytatjuk tevékenységeinket, várjuk, 
hogy kibújik-e a medve és kint marad, eljön-e végre a ta-
vasz? 

Február 1-jén ellátogat óvodánkba az Áprily Lajos Ált. Is-
kola igazgatója és tanítói, bemutatni a szül�knek az iskolát.  

Az óvodai farsangot február 4-én rendezzük.        
Gyurián Mária  intézményvezet� 
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������������	
Feln�tteknek is 
 

Amikor a fiatalok példát mutatnak 
 

Kedves Gyerekek! Kedves Feln�ttek! 
Mindig örömet okozott, ha pozitív, példamutató eseményt, személyt-személyeket mutathattam be a Visegrádi Hírekben 

(Szárnybontogatók, Visegrádi fiatalok a nagyvilágban, Nyitogató). Most egy 14-15 éves ,,kislányt” (?) – ,,nagylányt” (?) – 
szeretnék példaképpen gyerek, feln�tt el�tt bemutatni. Az apropót az adta, hogy a napokban tárgyalta az oktatással, kultú-
rával foglalkozó bizottság a 2015. évi pályázatok megvalósítási beszámolóját (pénzügyi, tartalmi).  

A testvérvárosi alapra Scheili Sarolta – akkor még nyolcadik osztályos – tanuló pályázott egy obergünzburgi tanulmány-
útra. Csak gratulálni lehet a szül�knek, pedagógusoknak, a nemzetiségi önkormányzatnak, akik bátorították, támogatták, 
el�készítették Sacit az idegen nyelvi környezet megismerésére, az abban való eligazodásra, nyelvgyakorlásra!  

Íme, a pontos, számlákkal igazolt (ez is példa érték�) elszámolás mellé írt tartalmi beszámolója! 

 
 

Testvérvárosi pályázat 
 

Scheili Sára vagyok, a Dobó Katalin Gimnázium 9.Ny. 
osztályos tanulója. Az Áprily Lajos Általános Iskola diák-
jaként nyertem a visegrádi önkormányzat pályázatán, ami 
egy németországi utazásról szólt, határozatlan id�re; én 
két hétre szerettem volna menni. 

Beadtam a pályázatot, viszont el�tte kellett egy család 
Obergünzburgban, akiknél lakhatok addig. Manuela és 
Joachim Schlaak örömmel fogadtak. 

Schmidt Anna tanárn�nek köszönhet�en vettem fel velük 
a kapcsolatot, egész nyáron e-maileztünk, megbeszéltük a 
részleteket, az utazás id�pontját. 

A pályázat tartalmazta az utazási költségen kívül a 
nyelvkönyvek vásárlásának az összegét és a család aján-
dékát is. Vettünk egy „cenzúrázatlan” könyvet is, ami a 
legtöbbet használt szavakat, kifejezéseket tartalmazza, 
amik más szótárakban nem találhatók meg. 

Július 16-án este indult a repül�gépem a budapesti repü-
l�térr�l. Az út másfél órás volt, Joachim és Timo, a ki-
sebbik fiuk vártak a kijáratnál. Rögtön az els� tíz percben 
el� kellett vennem minden némettudásomat, amire abszo-
lút nem számítottam. A b�röndöm ugyanis Pesten maradt, 
egyedül voltam még, egyedül kellett tájékozódnom, segít-
séget kérnem, haza kellett telefonálni, megkeresni a Luft-
hansa központját a reptéren, ott elmagyarázni a problé-
mámat, Joachimékat megkeresni. Nekik is el kellett mon-
danom, hogy a b�röndöm Magyarországon maradt, a 
következ� géppel hozzák. 

Obergünzburg 100 km légvonalban Münchent�l, ahol a 
gépem landolt. Aznap nem is értünk haza, csak 00.10-kor, 
pénteken. Rögtön elmentem aludni, mikor felkeltem, 
megittam a reggeli kakaómat, ami ott sem maradt el, 
aztán elmondtam nekik, hogy pontosan mit kell csinálni, 
hogy megkapjam a csomagom. 

Ez a nap pihenéssel telt el, a család megismerésével. 
Délután elmentünk vásárolni, kaptam pár ruhát, hogy 
legyen mit felvennem, amíg nincs meg a b�röndöm.  

Hétvégén megkaptam a b�röndömet, megismertem 
Nicót, Manuék másik fiát, a két fiú barátn�it és a család 
barátait; elmondtam mindenkinek, hogy ki vagyok, és 
hogy mentem oda. Vasárnap voltunk Kemptenben, és az 
immenstadti bobpályán. 

Hétf�n 6.45-kor keltem, mentem iskolába. Miel�tt elin-
dultam a sulihoz vezet� lépcs�n, Manuela figyelmeztetett, 
hogy 104 lépcs�fok. A 6.a-ba kerültem, de nem sajnálom, 
nagyon megszerettem az osztályt rögtön. Els� nap a be 

mutatkozással telt nagyrészt, egyik szünetben odajött 
hozzám egy srác, hogy � Nico és valamit mondott volna 
még, de nem tudta elmondani, mert elhúztak onnan. Tesin 
a Jugendspiele-re gyakoroltunk, ami egy sportverseny 
volt ott. 

Egész héten iskolában voltam, kedden éneken kifakad-
tam magyarul, az vicces volt. Naplóbejegyzés: „Aztán 
volt egy közös óránk a b-sekkel. Ének. Maxi üvöltve éne-
kel mögöttem, Franci mellettem csapkodott egy srácot, a 
nevét még nem tudom. Szegény fiú sikítozott, átlósan 
mögöttem, Maxi mellett Robin bökdöste a vállam, Lea 
mellettem magyarázott Robinnak hogy nem kéne. Nem 
bírtam már a hangzavart körülöttem, és elkiabáltam ma-
gam. ’Hagyjátok már abba!’, így, magyarul. Németek 
között. Jól van Sára, gratulálok. És mindenki csöndben 
maradt. A tanárok pedig hálásan néztek rám, aztán végre 
elkezdtük az órát.” 
�k egyébként teljesen másokat tanulnak énekórán, mint 

mi. Például Rock Me Amadeus, Pharell Happyje vagy az 
Éhez�k Viadala f�címdala. 

Szerdán reggelt�l a Jugendspiele volt, egész jó ered-
ményt értem el. 

Csütörtökön semmi nem történt olyan érdekesebb, vi-
szont pénteken csocsókirályn� lettem. „El�került a zse-
bemb�l két 10 Ft-os és egy 20-as. Robin és Leone azt 
nézték meg, kérdezgették, hogy mennyit ér, én a többiek-
kel filmeztem. Kajaszünetben a csocsóasztalnál álltunk, 
Robin, Maxi, Thomas, Simon, Bleart és én. Négyen ját-
szottak, én pedig Robinnal néztem. Ez a beszélgetés folyt 
le (németül): 

,,– Ismered ezt? 
– Persze. 
– Tudsz játszani?  
– Igen. 
– Akkor veled vagyok. 
*Szünet, több ember érkezik más osztályokból, majd va-

laki megszólal* 
– Robin veled vagyok. 
– Nem, én azzal a naggyal vagyok ott. 
*Rámmutat, erre én:* 
– Ja persze, mert én vagyok az a ’nagy ott’. 
Aztán elkezdtünk játszani... 10-2 ide. 
Robin kijelentette, hogy egész héten velem van, aztán 

Bleart, hogy akkor � meg jöv� héten, merthogy péntek 
utolsó szünet volt.”                               ���� 
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���� Szombaton Allgauban voltunk, vásároltunk, néze-
l�dtünk, vasárnap otthon voltunk. 

Hétf�n megint iskola, megtanultam írni. Le kellett 
másolnom egy szöveget, aztán mikor meglátta a tanár-
n�, közölte velem magyarul, hogy „nem szep”, aztán 
németül továbbmondta, hogy írjam újra szépen. 

Kedden csak els� két órán voltam ott, mentünk a fo-
gadóimmal a Skyline Parkba. Az egy hullámvasútpark, 
ott voltunk egész nap. Mikor kiértünk, úgy néztem ki, 
mintha ruhában zuhanyoztam volna, mert az egyik 
hullámvasút vízen ment. Este kinéztünk egy dobostor-
ta receptet németül, másnap bevittük a tortát az osz-
tályba. Mindenkinek nagyon ízlett, kaptam egy jódlizó 
hódot és egy dísztányért Grüss aus Ober-günzburg 
felirattal. Kaptam évkönyvet, amit mindenki aláírt, 
aranyosak voltak, nagyon szeretem �ket.  

Nagyon szerettem kint lenni, majdnem minden ebéd-
hez csináltunk Joachimmal mozzarellás paradicsomot, 
mindent édesen vagy csíp�sen esznek, mikor megsóz-
tam a paradicsomot, nem normálisnak néztek, �k pedig 
cukrot tettek rá, de összességében nagyon jó volt, 
nagyon élveztem. 

Szeretném megköszönni a lehet�séget Visegrád Vá-
ros Önkormányzatának, Schmidt Anna tanárn�nek a 
felkészítést és a közrem�ködést a pályázaton való 
részvételhez. Alvincz Zsóka tanárn�nek köszönöm a 
német nyelv megszerettetését. 

 
 
Áprily Lajos Általános Iskola 
 

Karácsonyi színházi élmény 
 

2015 decemberében végre elérkeztünk az év utolsó 
tanítási napjához, amely – hagyományainkhoz híven – 
már nem a tanulásról szólt, hanem a karácsonyról. 
Összegy�ltünk a tornacsarnokban, kicsik és nagyok 
egyaránt, hogy közösen ünnepeljünk. Volt, aki verssel, 
muzsikával vagy éppen tánccal készült, hogy megör-
vendeztesse társait. Végül közös énekléssel búcsúz-
tunk egymástól.  

Ezután minden osztály visszavonult saját tantermébe, 
ahol együtt töltsön egy órát egy kis beszélgetéssel és 
ajándékozással. 

11 órakor közösen átvonultunk a városi Duna mozi-
ba, hogy megtekintsük Móricz Zsigmond Ludas Matyi 
cím� m�vét a leányfalui Szekér Színház el�adásában. 
A történet már ismert volt Fazekas Mihály tollából. 

 Igazán humoros el�adásban volt részünk. Végigkö-
vethettük azt, ahogyan a furfangos szegénylegény 
túljár a gazdag földesúr eszén, és ahogyan a lelemé-
nyesség és a kitartás gy�zedelmeskedett a butaság és a 
kapzsiság felett.  

A gyerekek olyannyira beleélték magukat a történet-
be, hogy többször is megpróbálták hangos közbekiál-
tással elhallgattatni Döbrögi uraságot. Nagy izgalom-
mal szurkoltak Matyinak, és az el�adás végén kitör� 
örömmel fogadták a leleményes szegénylegény gy�-
zelmét.  

Köszönjük az Együtt Kulturális Egyesület  karácso-
nyi ajándékát, ezt a vidám el�adást, amelyben már 
nem el�ször volt részünk. Hálásak vagyunk Zoltán 
Erikának azért, hogy évr�l évre megszervezi számunk-
ra ezt az igazán színvonalas programot! 

 
Bosnyák Endréné intézményegység-vezet� 

Néhány sor a Niedermüller József-díj kapcsán 
Més kisgyerek voltam, amikor édesanyám egy csendes napon 

kissé megkopott fényképet adott a kezembe. ,,Nézd meg jól, 
majd mesélek róla” – mondta. A kép egy �sz bajuszú, fehér 
hajú, törékeny testalkatú, de egyenes tartású, komoly tekintet� 
id�s embert ábrázolt. A szemei komolysága dacára mosolygós-
nak véltem látni. Kabátjában, nyakkend�jében nem találtam 
semmi felt�n�t, de tetszett, a korabeli módinak felelt meg. Per-
cekig tartó mustrám végén anyám így folytatta: ,,� a nagypa-
pám, tehát a te dédapád bátyja, Niedermüller Józsefnek hívták, 
Visegrádon kántortanítóskodott, és a Pesten felvett fotót követ�-
en – amely ötven éves tanítói jubileuma alkalmából készült, még 
két évig ’formálta’, tanította a község kisdiákjait.” 

E teljesítményt akkor még, gyerekként, nem nagyon tudtam 
mérlegelni. Ám sok évtized múltán, édesanyám halála után a 
fénykép újra kezembe akadt. Eszembe jutottak édesanyám sza-
vai. Most már egész más szemmel néztem a képet. Szinte leper-
gett a szemem el�tt 52 kemény év, 1894-t�l visszafelé, egész 
1842-ig. Mennyi gyerek, szül�, s�t nagyszül� került ki elemi 
ismeretekkel, viselkedéssel keze közül. Munkájának értékét 
csak növeli, hogy a tanítás egyik tárgya akkor és ott – talán a 
legnehezebb – a magyar nyelv volt, hiszen a község családjai-
nak dönt� többsége német nyelvterületr�l származott, és f�leg 
az id�sek – nagyszül�k, szül�k – odahaza németül beszéltek, 
olvastak és a templomban németül imádkoztak. (Az örökségül 
rám maradt, legalább kétszáz éves, talán a dédanyám ima-
könyvét német nyelven, gót bet�kkel nyomtatták.) 

A Pest Megyei Levéltárban olyan, a 19. század végén írt köz-
ségi jegyz�könyvet láttam, melyet még két nyelven: magyarul 
és németül írtak. 

1894-ben a kántortanító úr megérdemelt nyugállományba vo-
nult. Többé nem fehérítette krétapor a kezét és az akkori peda-
gógusid�k stafétabotját, a nádpálcát átadta utódjának. Majdnem 
75 éves volt – öt nap hiányzott hozzá –, amikor 1894. március 
4-én az élet iskolájának kapuja is becsukódott mögötte. A köz-
ség vezet�sége munkájának elismeréséül kit�zte a községházra 
a lobogót, negyedévi nyugdíjat folyósított a családnak, és dísz-
sírhelyben helyezte el a kántortanító úr földi maradványait. 

A kétezres évek elején a Visegrádi Hírekben leközölt kisebb 
cikkel és a fénykép másolatával próbáltam Niedermüller József-
re irányítani a közvélemény figyelmét. A cikkre nem más, mint 
Kemenes László (1929–2007) piarista szerzetes, francia nyelv-
tanár, az ország katolikus iskoláinak egykori f�igazgatója rea-
gált.  Személyes találkozásunkkor tudtam meg, hogy � egyenes 
ágon Niedermüller József dédunokája édesanyja, Niedermüller 
Anna (1896–1986) révén. 

Visegrád millenniumi évének közeledtével László atya is be-
állt a szószólók sorába, a kántortanító úr születési anyakönyv-
ének és házasságlevelének fénymásolatával alátámasztva – több 
Nieder-müller leszármazottal együtt reménykedtünk abban, 
hogy a szül�föld maradandó emléket fog állítani neki. Már-már 
lemondtunk róla, ám 2015-ben egy-két visegrádi képvisel� 
elszántságának s végül a teljes városvezetés tiszteletre méltó 
döntésének köszönhet�en, a Niedermüller József-díj létreho-
zásával sikerült. 

A csodálatos fogalmazású, küllemre is fantasztikus oklevél egy 
kedves – a kántortanítót ábrázoló – éremmel egyetemben igazolja, 
elismeri, jutalmazza a kitüntetett azon tevékenységét, melyet Vise-
grád város közösségéért tett – akárcsak a díj névadója. 

Minden Niedermüller leszármazott nevében – azokénak is, akik 
ezt a szép ünnepet nem élhették meg – szívb�l köszönöm. 

Tisztelettel:Scheili Béla, Niedermüller Erzsébet fia 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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A magyarországi németek idén január 9-én rendezték 
meg húszadszorra országos találkozójukat Pécsett, a zsú-
folásig megtelt Kodály-centrumban. 

A vendégeket hagyományosan rozmaringággal fogadták 
az el�térben, ahol is a „hangulatbahozás” mesterei, az Alte 
Kameraden fúvósok játszottak.  

A gála f�védnöke Dr. Heinz-Peter Behr, Németország 
Magyarországra akkreditált nagykövete volt. 

Az Országos Német Önkormányzat elnöke, Heinek Ottó 
üdvözl� beszédében kihangsúlyozta, hogy 2015-ben szá-
mos német önkormányzat óvodát és iskolát átvett az ál-
lamtól és az önkormányzatoktól. 

Az Országos Német Önkormányzat is gazdagabbnak 
érzi magát, amióta átvette a Budapesti Német Nemzetisé-
gi Gimnáziumot. Az óvodák és iskolák fenntartásának a 
felel�sségét is azért vállalják, hogy ezzel is közebb hoz-
zák a német nemzetiségi gyermekek és fiatalok identitás-
nevelését, közvetlen befolyással taníthassák a felnövekv� 
generációt. 

Heinek említette, hogy 2018-ig ünnepi megemlékezése-
ket tartanak országszerte az Oroszországba deportáltakról, 
valamint a Németországba kitelepített ezrekr�l. 

 

 
 

Az ünnepi beszédet Pécsr�l Dr. Gerner Zsuzsanna, tisz-
teletbeli német konzul mondta. Beszédében kiemelte a 
német nyelv ápolásának a fontosságát, beszélt az asszimi-
lációról és az identitásról. Tényként említette, hogy az 
asszimiláció kulturálisan is végbement, utolsó percekben 
vagyunk a megállításában. Ezért van nagy felel�ssége a 
szül�knek, nagyszül�knek, pedagógusoknak, nemzetiségi 
politikusoknak, újságíróknak, intézményeknek és szerve-
zeteknek, mindenkinek, aki ebben témában dolgozik. 

  Az éves országos gálák fénypontjai mindig a díjak át-
adásának pillanatai. 

 

 
Idén hárman kapták meg az Aranymedált (der 

Ehrennadel in Gold), melyet azon személyek kapnak, 
akik a magyarországi németségért a legtöbbet tették, 
munkásságuk kimagasló volt: 

Dr. Frank Gábor tanár (Le�wey Klára Gimnázium, 
Pécs), 

Hárs Agathe szül.: Putz (Csolnok, Általános Iskola), 
Leipold Péter (nyugalmazott újságíró, Neue Zeitung, 

TV: német nemzetiségi m�sorok f�szerkeszt�je). 
Az országos gálán kerül sor minden évben a Valeria 

Koch-díj átadására, melyet a német tanulmányok terén 
elért kimagasló teljesítményt és aktív nemzetiségi közéleti 
tevékenységet nyújtó diákok kapnak. 

Idén ilyen kitüntetésben részesült: 
Erb Dorottya (Pécs), 
Majeczki-Surman Martin (Budapesti Német Nemzetisé-

gi Gimnázium), 
Katona Eszter Rita (ELTE Budapest), 
Matoricz Tekla (Pécsi Tudományegyetem), 
Wágner Loretta (Budapesti Német Nemzetiségi Gimná-

zium). 
A gálán idén is hangulatos és lendületes fellépéseket 

láttunk, az ország minden területér�l érkezett különböz� 
csoportoktól: pécsiek, villányiak, pilisvörösváriak, 
cegléd-berceliek, bonyhádiak, tarjániak és még sokan 
mások.  

Fellépéseikkel ismét igen nívós, változatos és szórakoz-
tató délutánt szereztek minden, ide látogató érdekl�d�nek. 

(A cikk fotóit a gáláról tudósító internetes oldalról vet-
tük át.)                                                                H. I. 

 

Lach mit uns! 
 
 

Herr Schuster feiert seinen 100. 
Geburtstag. Das halbe Dorf ist eingeladen, 
sogar ein Fernsehteam ist da.  

Der Reporter fragt den alten Herrn: 
– Was muß man tun, um hundert Jahre alt 

zu werden? 
– Also – sagt Herr Schuster –, man muß 

aufpassen, daß man nicht vorher stirbt! 

�

���������	
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A Plintenburg Német Nemzetiségi Önkormányzat jó hangulatú 
sváb farsangi bált rendezett a Sirály étteremben január 23-án. 

Köszönettel tartozunk szponzorainknak, az éttermet és a finom 
vacsorát biztosító Zeller Tibornak, valamint stábjának, a kit�n� 
bogdányi zenészeknek és nem utolsó sorban a m�sort adó óvo-
dásoknak, nemzetiségi ének- és zenekarunknak. 

Fellépésük farsangi bálunkat vígkedv� szórakozássá tette.  
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár kulturális ajánlata februárban 
 

 

FILMKLUB 
 

Az új évben megkezdtük a filmklub 
vetítéseit a könyvtárban. Február hó-
napban 4-én és 18-án, majd március-
ban 3-án lesz el�adás, csütörtöki na-
pokon 18 órától. 

Szeretettel várunk minden érdekl�-
d�t!  

Részletesebb információval a m�ve-
l�dési házban vagy a 06 (26) 398-128-
as telefonszámon tudunk szolgálni. 

 

 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén  
megrendezend� 

el�adás-sorozat következ� alkalmára, 
mely 

 

2016. február 26-án pénteken,  
18 órától lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
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címmel 

 

D. Matúz Edit 
régész, muzeológus 

 

tart  
 

vetített képes el�adást 
 

A belépés díjtalan! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
értesíti Visegrád lakosságát, 

hogy a m�vel�dési házban végzett 
felújítási munkák miatt 

egy ideig nem látogatható, 
 

A „nagy háború”  
centenáriumának  

tiszteletére rendezett  
 

Légy nyúgodt,  
édes, drága hon! 

  

cím�  
kiállítás nyitvatartását 

 

2016. március 5-ig  
meghosszabbítjuk! 

 

A kiállítás a könyvtár nyitvatartása 
szerint látogatható! 

 

Könyvtári hírek 
 

Kedves Visegrádiak! Múlt év végén kidolgoztam könyvtárunk díjtáblázatát, 
amely többek között tartalmazza az éves beiratkozás tarifáit is. Ahhoz, hogy 
szolgáltatásaink a jöv�ben is hatékonyak legyenek, szükségesnek tartom ezt a 
táblázatot Önök felé is elérhet�vé tenni.  
 

Beiratkozási díjtáblázat 
 

Feln�tt beiratkozási díj 500 Ft 
Nyugdíjas, gyes, álláskeres�, fels�oktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, aktív pedagógus 

 
250 Ft 

16 éven aluliak és 70 éven felüliek INGYENES 
Könyvtárak, muzeális intézmények, levéltárak dolgozói INGYENES 
Látás,- hallás-, mozgássérültek és egyéb fogyatékos sze-
mélyek 

 
INGYENES 

 

Egyéb díjaink:  
– kézikönyvek kölcsönzése 500 Ft/könyv – felhívom a kedves Könyvtárláto-

gatók figyelmét, hogy erre az állományrészre értékes voltuk miatt fokozot-
tan figyeljenek! 

– könyvtárközi kölcsönzés:  
   � eredeti dokumentum: 400 Ft, 
   � másolat esetén a küld� könyvtár szabályai szerint. 
Internetezés:  
– beiratkozott olvasóknak az internet használata ingyenes, 
– nem beiratkozott látogatóink számára az internethasználat 100 Ft/nap vagy 

1200 Ft/év mellett lehetséges. 
Késedelmi bírság:  
– periodika, cikk 5 Ft/dokumentum/nap, 
– könyv, kotta, térkép, atlasz 10 Ft/dokumentum/nap, 
– videódokumentum, hangdokumentum 50 Ft/dokumentum/nap, 
– multimédiás CD-ROM, DVD 100 Ft/dokumentum/nap. 

 

Amennyiben a beiratkozási díjtáblázat kedvezményeinek bármely pont-
ja vonatkozik Önökre, a beiratkozáskor/tagság éves hosszabbításakor 
kérem, jelezzék!  

Köszönettel:                                                                 Kotz Eszter könyvtáros 
 

Vár a könyvtár! 
 

Nem minden napi találkozásra hívjuk szeretettel 
Visegrád könyvszeret� barátait 

 

2016. február 15-én (hétf�n) 17 órakor a Városi Könyvtárba, ahol 
 

Fagyas Róbert beszélget  
Berkesi Gabriellával 

 

 
 

��������	�
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cím� 

els� kötete bemutatója alkalmából 
 

Mindketten az Áprily Lajos Általános Iskola növendékei voltak 

Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 
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Tizennegyedik alkalommal 
hívta Visegrád polgárait az 
Együtt Kulturális Egyesület a 
magyar kultúra napjának meg-
ünneplésére a városi moziba. 
A vendég Járvás Katalin szí-
nész-zongoram�vész volt, aki 
Igazi lelkünk cím� irodalmi 
összeállításában a szerelem–
szeretet–Isten témakör köré 
épített nagyon szuggesztív 
m�sorával a szürke januári 
estb�l valóságos ünnepet vará-

zsolt.                    
József Attila, Szabó L�rinc, 

Ady Endre, Kosztolányi Dezs�, William Shakespeare, 
Kányádi Sándor, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, Beney 
Zsuzsa, Mez� György gyönyör� verseib�l adott lélekme-
legít� irodalmi élményt, s ezt a versek közé becsúsztatott 
filmzene – Yann Tiersen zeneszerz� – részleteivel f�sze-
rezte. 

Az est címe rendkívül találó volt: lelkünk húrjait rezeg-
tette meg az emlékezetes m�sor, szólt lélekt�l lélekig, s 
lett a magyar kultúra és vers méltó ünnepe. 

Köszönjük a szervez�knek, s nem utolsósorban a szim-
patikus m�vészn�nek a tartalmas estét!      Borsody István 

 
Csorba Gy�z�: 

CSÖRÖG A FAGYOS FÖLD 
Csörög a fagyos föld, hideg van, 
hópihe fészkel a hajadban, 
gy�lnek a varjak az egekben, 
gy�lnek a gondok a szivedben. 
 

Hópihe fészkel a hajadban, 
járod a világot magadban, 
ó, mit�l annyira remegtél, 
itt a csirátalan, örök tél. 
 

Járod a világot magadban, 
melegednél régi zugokban, 
angyalokat várnál, karácsonyt, 
karácsonyi Jézuska-jászolt. 
 

Melegednél régi zugokban - 
talpad alá jég n� s beroppan, 
szemeden gyönge jég virágzik, 
sehogyan sem érsz el hazáig. 

 
A jókedv receptje 

 

Vegyél 12 hónapot. 
Gondosan tisztítsd meg a keser�ségt�l, kicsinyességt�l, 

félelemt�l, haragtól. 
Azután oszd fel a hónapokat 28 (29), 30 vagy 31 napra. 
Minden napot készíts el 1 rész munkából, 3 rész jóaka-

ratból és 1 gy�sz�nyi der�b�l. 
Mindehhez adj 3 ev�kanál optimizmust, 1 csipetnyi iró-

niát, 1 késhegynyi tapintatosságot. 
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Ismét elérkezett január vége, 
amely zeneiskolánk életében 
nagyon fontos, ugyanis ekkor 
osztják ki a Zoller-díjat. Az a 
növendék kapja meg, aki a 
zenetanárok döntése alapján a 
legtöbbet fejl�dött az el�z� 
évben. Ezúttal Rácz Tamás tanár 
úr növendéke, Laposán Adrienn 
részesült az elismerésben. 
Tehetsége mellett kitartó, 
szorgalmas munkája segítette hozzá a díjhoz. � az a nö-
vendéke a zeneiskolának, aki szinte a legtöbbször lépett 
színpadra az elmúlt évben. Még akkor is magabiztosan 
állt a közönség elé, amikor csupán pár nap állt rendelke-
zésére a felkészülésre. Nagy erénye az is, hogy mindig 
felkészülten, vidáman érkezik zeneórára. Kitartásának 
ékes bizonyítéka az is, hogy egy évvel ezel�tt határozta 
el, hogy � fogja elnyerni a díjat, majd következetesen 
mindent meg is tett érte, hogy magvalósítsa álmát.  

Kiemelked� teljesítményéhez gratulálok mind a magam, 
mind a zenetanárok nevében, és kívánom azt, hogy ma-
radjon ilyen eltökélt, és a kit�zött céljait ilyen sikeresen 
valósítsa meg a jöv�ben is, mint ahogyan most is tette. 

Bosnyák Endréné 
 

A Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesülete 
meghívja Önt, az egykori tanítványokat és kórustagokat a 
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ének-zene tanár és karnagy  

tiszteletére állított  
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2016. február 5-én, pénteken 18 órára 

a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájába 
(Szentendre, Kálvária u. 16.) 

 

Közrem�ködik  
Kovács Lóránt fuvolam�vész, 

Liszt Ferenc-díjas, érdemes m�vész, 
valamint a Musica Beata Kórus, vezényel  

Wolfné Kovács Zsuzsa és Bokorné Forró Ágnes 

 

Ha teheti, támogassa adója 1%-ával  
az Áprily Iskoláért Alapítványon  

keresztül a visegrádi iskolát! 
 

Felajánlásaikat el�re is köszönjük! 
 

Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 
Adószámunk: 18224764-1-13  



14                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                     2016. február 
 

Néhány kiegészít� adat a visegrádi Mária-kápolna 19–20. sz.-i történetéhez (II. rész) 
 

I. Ferenc József el�ször 1888. szeptember 19-én jött Vi-
segrádra vadászni. A község számára ezt az ünnepi ese-
ménynek számító látogatást a helyi képvisel�-testület 
részletesen leírva jegyz�könyvben rögzítette. (A jegyz�-
könyv szövege teljes terjedelmében Magyar Eszter Vise-
grád c. m�ve, Budapest, é. n., 85–88. oldalán olvasható.) 
A jegyz�könyvb�l most csak a Visegrádra való érkezés 
leírását szeretném idézni: 

„�felsége veje, Lipót bajor herceg társaságában külön 
udvari vonaton jött Marosra, és a rendes révkompon in-
nen át Visegrádra. A kiszállás a Mária-kápolna mellett 
történt ¾ 6 órakor.” 

A leírás további részében arról olvashatunk, hogy a part-
ra szállt uralkodót, aki az összegy�lt közönség éljenzése 
közepette a szállásául szolgáló f�erdészi lak (a kés�bbi ki-
rályi vadászkastély, F� u. 41.) felé haladt, ki és hol fogad-
ta. 

A kikötés helyét azért is idézem fel, mert lehet, hogy ezt 
már 1984-ben megtaláltam. Ebben az évben októberben 
rendkívül alacsony volt a Duna vízállása. Ekkor kerültek 
napvilágra a kápolna el�tti mederben azoknak a feny�fa-
cölöpöknek a maradványai, amelyek esetleg azt a kiköt�-
hidat tartották, amelyre az uralkodó a kompról kiszállt. A 
kápolnától 84,5 m-re a Duna medrébe 7 m hosszú és 3 m 
széles területen három sorban 19 feny�facölöpöt vertek 
be. A 20–30 cm között változó átmér�j� cölöpök állaga 
még jó volt, látszott rajtuk, hogy nem túl régen kerültek a 
vízbe. 

 

 
Lipót bajor királyi herceg és felsége,  

Gizella f�hercegn� (1873) 
 

A király a vejével együtt érkezett Visegrádra. Lipót ba-
jor királyi herceg (1846–1930) Ferenc József legid�sebb 
lányát, Gizella f�hercegn�t (1856–1932) vette feleségül. 
Lipót szenvedélyes vadász volt. Az udvari vadászatok al-
kalmából évente itt volt Magyarországon, és id�nként 
megfordult Visegrádon is. A visegrádi szarvasvadászatok 
idején a herceg a Mária-kápolnába járt imádkozni. 

A Visegrádi Hírek 2015. júliusi és augusztusi számában 
megjelent egy cikkem Bányák és gyárak Visegrádon 
(1685–1920) címmel. Ebben az írásomban a helyi ha-
gyományra hivatkozva felvetettem annak a lehet�ségét, 

hogy Gizellatelep az ott írószergyárat és üdül�helyet épít� 
Rigler József Ede felesége nevét kapta. 

Most, hogy Lipót herceg visegrádi vadászatait hoztam 
szóba, megemlítek még egy másik lehet�séget a telep el-
nevezésének keletkezésére. Rigler, aki egyébként Auszt-
riából költözött Pestre, esetleg az uralkodóház iránti tisz-
teletb�l a f�hercegn�r�l nevezte el a területet Gizellate-
lepnek, ill. lehet, hogy az ott épült Erzsébet szálloda a ki-
rályné nevét kapta. 

A visegrádi koronauradalom erdeiben vadászó Ferenc 
József személyéhez is kapcsolódik egy régebbr�l ismert 
történet, amelyet szeretnék most felidézni. A történet le-
írását az alábbi, Görgei Arthur által Vadnay Károly 
(1832–1902) f�szerkeszt�höz írt levél másolatával kez-
dem. 

„Visegrád, 1892. Sept. 25. 
 

 Tisztelt Barátom! 
 

A „F�városi Lapok” mai (265) számában a követke-
z�ket olvasom „Még a délután folyamán Görgei Arthur 
egy tálca pompás gyümölcsöt küldött az erdészlakba � 
felsége számára.” 

Ha a többi lapok akármit hazudnak rólam: fel sem 
veszem. Másképpen áll a dolog, ha a te lapod hoz vagy 
átvesz efféle lapos hazugságokat. 

Mert téged én eddig sokkal ügyesebb s különösen ve-
lem szemben sokkal tapintatosabb lapszerkeszt�nek is-
mertelek, semhogy oly szellem dús ostobaságokra szo-
rulhatnál lapodnak érdekesebbé tétele czéljából. Két-
ségtelen, hogy én is szíves-örömest küldenék, ha volna 
mib�l. Neked, tisztelt barátom, a köztünk fennálló vi-
szonynál fogva tudnod kell, hogy e földkerekségen én, 
akár tulajdonul, akár bérben egy darabka földet sem 
bírok, tenyeremben pedig nem terem semmiféle élvez-
het� gyümölcs. 

Dixit és keserves vezeklés reményében ez egyszer 
megbocsát 

�szinte barátod Görgei Arthur” 

Azt, hogy Görgei tényleg nem rendelkezett semmilyen 
ingatlanvagyonnal, bizonyítja az ismert szöveg�, Buda-
pesten 1892. május 18-án kelt végrendelete is. 

Felmerült bennem az a gyanú is, hogy a fenti történetet 
az újságíró csak kitalálta, és a király nem is tartózkodott 
Visegrádon. Átnéztem az akkori heti- és napilapok közül 
az interneten is elérhet� képes ismeretterjeszt� hetilap, a 
Vasárnapi Újság 1892. évi szeptember 18-án és 25-én, il-
letve október 2-án megjelent számait. Az egyébként jól 
értesült hetilap nem tudott arról, hogy a király az év 
szeptemberében Visegrádon udvari vadászaton vett volna 
részt.  

A hetilap szeptember 25-i számában arról olvashatunk, 
hogy �felsége, a király 21-én kora reggel Bécsb�l Gödöl-
l�re érkezett. A király a pályaudvaron üdvözölte felséges 
hitvesét, akinek egészségére a svájci id�zés nagyon jól 
hatott.  

A királyi pár három nap múlva visszatért Bécsbe, mert a 
császár Albert szász királlyal ment közös vadászatra. 
                                  Sz�ke Mátyás c. múzeumigazgató 
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Lakossági tájékoztató 
 

2016. január 1-jét�l jelent�s változások léptek érvénybe 
a családsegít� és a gyermekjóléti szolgálatok tekintetében.  
Az új intézmény neve: Dunakanyari Család- és Gyermek-
jóléti Intézmény.  

Az intézmény fenntartója: Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás.      

Ezzel egy id�ben két új szakmai egység jött létre: 
 

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Az szakmai egység m�ködési területe: Szentendre, 
Budakalász, Pilisszentlászló, Leányfalu, Dunabog-
dány, Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonos-
tor, Pócsmegyer, Pilisszentkereszt. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális 
vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishely-
zet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek, csalá-
dok számára az ilyen helyzethez vezet� okok megel�zése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség meg�rzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

Egyéb szolgáltatások: 
• baba-mama klubok (igény szerint több telepü-

lésen), 
• ruhabörze (Budakalászon havonta, egyébként 

igény szerint), 
• álláskeres� (igény szerint), 
• tájékoztató el�adás-sorozat (szociális, tb stb.), 
• közösségfejleszt� programok, 
• adományozás folyamatos szervezése, 
• internethasználat (péntek 15–17 óráig) Szent-

endrén, 
• szabadid�s programok, 
• bevallunk program (segítségnyújtás az adóbe-

vallás elkészítésében rászorulóknak). 
 

2. Család- és Gyermekjóléti Központ 
 

Család- és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely 
településen m�köd� gyermekjóléti szolgálat min�sül, 
amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai 
szempontból önálló intézményegységként m�ködik. A 
család- és gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgá-
latnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) 
bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl. 

Feladata: a gyermek családban nevelkedésének el�segí-
tése, a gyermek veszélyeztetettségének megel�zése érde-
kében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelel� 
önálló egyéni, csoportos és speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt. 

 

Amelynek keretében biztosít: 
• utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakó-

telepi szociális munkát, 
• kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetít�i 

eljárást,  
• kórházi szociális munkát – ha a helyi viszonyok azt 

indokolják gyermekvédelmi jelz�rendszeri készenléti 
szolgálatot, 

• családkonzultációt, családterápiát, 
• pszichológiai szolgáltatást, 
• jogi segítségnyújtás (kéthetente) képviselet 

nélkül. 
 

A Család- és Gyermekjóléti Intézmény  
elérhet�sége  

és nyitvatartási rendje: 
 

Postacíme: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. 
 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telefonszáma: 
Szentendre: 06 (26) 400-172  
Budakalász: 06 (26) 340-121 
e-mail: szcsaladsegito@gmail.com 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ telefonszáma: 
Szentendre: 06 (26) 312-605 
e-mail: gyermekjoletszte@gmail.com  
 

Szentendre – székhely – nyitvatartási ideje: hétf� 13–17 
óráig, kedd–péntek 9–17 óráig. 

Budakalászi területi iroda nyitvatartási ideje: hétf� 13–
17 óráig, kedd–péntek 9–17 óráig. 
 

Telefonos készenléti szolgálat: 
 

Célja: a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási 
idején túl felmerül� krízishelyzetekben történ� azonnali 
(telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással vagy 
tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére. 

Ügyeleti ideje: munkanapokon este 17-t�l reggel 9 órá-
ig, munkaszüneti napokon 0–24 óráig. 

Telefonszám: 06 (20) 364-0827 
 

Ügyfélfogadás Visegrádon: 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 
épületében (Széchenyi u. 11.) 

Furka Ágnes családsegít�:  
kedd 12–15 óráig, csütörtök 10–12 óráig. 
 

Németh Ádám családsegít�:  
szerda 13–16 óráig, péntek 10–12 óráig. 

 

������������������������������������
 

A Keresztel� Szent János Alapítvány Visegrád szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik kézm�ves, bolhapiaci, 
pénz- vagy büféadományukkal, önzetlen segítségükkel és vásárlásukkal hozzájárultak a november 28-án tartott kará-
csonyi vásár sikeréhez. Több helyi vagy visegrádi köt�dés� kézm�ves termékeit kínáltuk az érdekl�d�knek.  

A kuratórium és a felügyel�bizottság tagjai mellett sok lelkes önkéntes – Bánóné Rédai Anna, Bálint Istvánné, Fieszl 
Józsefné, Hoffmann Mártonné, Kálazy Lászlóné, Lischka Zoltán, Németh Adél, Tóth Klára, Schüszterl Károlyné, Sovány 
József, Szatmári Nóra, Vaik Viktorné, Vaik Mónika – segítette a munkánkat. A vásár bevételével, 220.000 forinttal az 
alapítvány elkezdi a gy�jtést a Kálvária helyrehozatalára. A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult az az 
összefogás és önzetlenség, amellyel közösségünk tagjai a kezdeményezés mellé álltak.  

Köszönjük az adományozóknak, köszönjük a segít�knek, és nagyon köszönjük a sok lelkes vásárlónak, akik a zord id� 
ellenére ellátogattak a karácsonyi vásárba. Külön köszönet illeti Schandl Bélát, aki kellemes meleget, a lelkeket és az 
átfagyott kezeket egyaránt melenget� tüzeket varázsolt nekünk a vásár idejére. 

A Keresztel� Szent János Alapítvány kuratóriuma és felügyel�bizottsága 
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 Az Ifjúsági Sziget Egyesület és a Dunakanyar Családsegít� 
és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásával sikerült megvalósí-
tani, hogy színvonalas programokkal, el�adásokkal és kézm�-
ves foglalkozással tölthessük el a kedd délel�ttjeinket.  

Amíg gyermekeink együtt játszanak, addig mi, anyukák is 
hasznosan töltjük az id�nket. Többek között vendégünk volt 
Kováts Ildikó Kriston intimtorna tréner, aki a n�i egészség 
megóvásáról tartott el�adást. Decemberben a Mikulást énekkel 
köszöntöttük, aki csomaggal kedveskedett a babáknak, vala-
mint karácsonyra készülve üdvözl�lapokat és ablakdíszeket 
készítettünk.  

Nagy a lelkesedés, ezért rengeteg ötletünk van az idei évre is. 
Januárban meghívott el�adó volt dr. Samu Andrea környezet-
kutató, aki a háztartáson belüli környezettudatosságra hívta fel 
a figyelmet. 

 Februárban A pszichológus válaszol cím� alkalmainkon pe-
dig szó lesz a szobatisztaságról, szülésr�l és születésr�l, szepa-
rációs szorongásról és annak kezelésér�l. Gyógytornász szak-
ember segítségével válaszokat keresünk az alábbi kérdésekre: 
járóka vagy szabadság; használt cip� vagy új. Valamint egy-
szer� fejleszt� játékokat is készítünk majd.  

A klub nyitott mindazon anyukák számára, akiket érdekelnek 
a fent említett témakörök. Örömmel látunk minden visegrádi 
vagy a környéken él� anyukát és babát egyaránt.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni Balogh Zoltánné véd�n�-
nek, Furka Ágnes családsegít�nek és Bártfai István képvisel�-
nek a lelkesítést, bíztatást és támogatást.  

A klub alkalmak helyszíne és id�pontja:  
Visegrád, Sziget utca 5. kedd, 10 óra. 
 

 
 

 
 

Ha szeretnél szülés után újra edzett és energikus lenni, akkor 
gyere hétf� délel�ttönként a baba-mama tornára babáddal! 
Veres Mónika vezetésével tartjuk karban magunkat. 

Ne feledd, hétf�: Fitt mama, egészséges baba! 
A torna helyszíne és id�pontja:  
Visegrád, Sziget utca 5. hétf�, 10 óra. 

Mesegombolyító  
családi alkotóm�hely 

 

Február 6-án, szombaton 15.00–17.00-ig nagy 
örömmel várunk Benneteket a Mátyás Király M�ve-
l�dési Házba! 

Ebb�l az alkalomból a Fonó hangulatát szeretnénk 
megidézni szívünknek oly kedves magyar népmesé-
inkkel és népdalainkkal. 

 

 
 

Az alkotóm�helyünkben pedig a fonaljátékoké lesz 
a f�szerep: fogunk körmöcskézni és hímezni is. 

Miközben a kezek szorgosan alkotnak, együtt 
gombolyítjuk a fonalat és a mesét. 

Nagy örömmel és szeretettel várunk minden ked-
ves Családot! 

Jókainé Gombosi Beatrix (népi iparm�vész) 
Balázs Marietta (Ringató foglalkozásvezet�) 

 
A Csontváry-kiállításon jártunk 

 

Január 21. ködösen, hószállingózással indult, ám 
mire a kisbusszal a budai Várba értünk, ragyogó lett 
az id�. Kedvünket tovább javította az egykori Hon-
védelmi Minisztérium épületében megtekintett 
Csontváry-kiállítás. Teremr�l teremre csodálhattuk a 
nagy magyar fest� szebbnél szebb rajzait, az ismert 
és kevésbé látott impozáns képeket. 

A kifejez� 
portrékat, színes 

madarakat, 
egzotikus 

tájakat ábrázoló 
képek a fest� 

zsenialitását 
mutatták be a 
néz�knek. A 
miniat�r és 

monumentális 
méret� m�vek szépségével nem tudtunk betelni. 
Különös érzés volt az eddig csak könyvben, repro-
dukciókon látott remekm�vek – Cédrus-képek, Ta-
ormina romjai, A jajcei vízesés – szinte kézzel fog-
ható közelsége. Rendkívüli élményben részesült az a 
18 nyugdíjas, aki a klub rendezésében megnézte a 
ritkán látható csodákat. 

A különleges élményt a Budavári Siklón való lejö-
vetel zárta. Ismét szép és gazdag élményekkel tér-
tünk haza.                                       Borsody István 
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A 2016-os Év Fájának megőrzése  

kiemelt erdészeti feladat 
 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1996-ban indította útjára az 
Év Fája mozgalmat. Az őshonos fafajok megőrzéséért ismeret-
terjesztő céllal elindított kezdeményezésen idén a mezei szil 
kerül a figyelem középpontjába. A magyar táj sajnálatosan 
eltűnőfélben lévő fafajából egy egész állomány található a 
Gödöllői Erdészeti Arborétumban, amelyet annak idején épp 
fák és cserjék génbankjaként, megőrzési és kutatási céllal 
hoztak létre.  

 

Az erdészeti arborétum telepítését a Gödöllői Erdőigazgató-
ság 1902-ben kezdte meg Darányi Ignác, akkori földművelés-
ügyi miniszter rendeletére. Az arborétum létesítésének akkori 
célja a Magyarországon állományokat nem alkotó fafajok, 
főképp fenyők honosítása volt. 1960-ban, az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet kutatóinak irányításával egy új, nagyszabású 
telepítési program indult, mely eredményeként alakult ki a 
jelenlegi állománykép, az erdészeti kutatási céllal kialakított 
154 erdőtípussal.  

A mintegy 350 hektáron elterülő Gödöllői Erdészeti Arboré-
tum – parkjellegén, rekreációs funkcióján és a benne található 
tanösvényeken túl – a természetben megtalálható fafajok és a 
nemesített erdészeti fajták génbankjaként, megőrzési és fenn-
tartási céllal működik; erdészeti növénygyűjteményként, ahol a 
fafajok a velük kialakult társulásokban, erdőszerűen láthatóak. 
Az arborétumban ma 147 fenyő és nyitvatermő, illetve 875 
lombos fa és cserjefaj, -fajta, -változat, illetve földrajzi változat 

található, köztük a 2016-os Év 
Fája címet kiérdemlő mezei szil 
állománya is.  

Az akár 30 méteres magasságot 
is elérő mezei szilt az egyik 
legrégebben ültetett fafajok 
között tartják számon, 
napjainkra azonban szinte 
eltűnni látszik az annak idején 
szent faként tisztelt fafaj. Magas 
hőigénye miatt a mezei szil a 
sík- és dombvidékeket kedveli, 
egyik jellemző élőhelye az 
úgynevezett keményfás 
ligeterdő, melyben kocsányos 
tölggyel (a 2015-ös Év Fájával), 

a magyar kőrissel és a vénicszillel alkot állományokat. Sokol-
dalúan felhasználható, rendkívül szívós fafajról van szó, fája 
kemény, rugalmas és nehezen hasadó. Szárazság és nedvesség 
váltakozását rendkívül jól bírja, ezért többek között víz alatti 
építkezésre és – a tölgyfával vetekedve – hajóácsolásra is 
kitűnően alkalmas, de kocsigyártók, kádárok, asztalosok, tímá-
rok és csőkészítők is szívesen dolgoztak vele, belőle.  

Nagy népszerűségének a szilfavész vetett gátat, amelyet elő-
ször 1918-ban dokumentáltak, legutóbb pedig az 1960-as 
években kezdődött újabb járványhullám, amely sajnos napja-
inkban is tart. A Pilisi Parkerdő Zrt. ezért kiemelt fontosságú-
nak tartja a gödöllői arborétum növényállományának fenntar-
tásához szükséges erdészeti kezelési feladatok elvégzését: a 
Valkói Erdészet 2012 októberétől kezdődően végzi az ezzel 
kapcsolatos munkálatokat, a mezei szil és a hozzá hasonló, 
veszélyben lévő fafajok ápolását és megőrzését az utókor 
számára.          PPZrt. 

A SPARTACUS-ÖSVÉNYRŐL BŐVEBBEN 
 
A Visegrádi Hírek novemberi száma beszámolt a Sparta-

cus-ösvény PPZrt. általi átadásáról, mármint arról, hogy 
immár jelzett turistaúttá vált. 

Engedtessék meg, hogy a rövid híradást – több oknál fog-
va – hozzászólásommal kiegészítsem. Először, mert a vi-
segrádiaknak házi hegysége a Visegrádi-hegység (lám, a 
neve is igazolja!), s a hegységünknek egy csodálatos útvo-
nala ez az ösvény. Másrészt, mert egy kicsit személyesen is 
részese voltam a jelzésfestéssé folytatott „harcnak”. Vége-
zetül és lényegében kedvcsinálónak kirándulásainkhoz, 
túráinkhoz. 

Mielőtt kitérnénk az ösvény névadójára, történetére s egyéb 
vonatkozásaira, tisztáznom kell, hogy miért érzem az ösvény 
jelzettségét egy kicsit a saját „kutyám kölykének”? Évtizedeken 
át az ösvény megléte sem az erdészet, sem a vadásztársaságok 
által nem volt publikus. Megléte turista körökben szájhagyo-
mány formájában terjedt, s valamikor az 1970-es évek elején 
jómagam is örömmel vettem, mikor egy idősebb túravezető 
társam megismertette velem ezt az útvonalat. Hosszú évtizedek 
óta tudom, hogy az ösvény jelzéssel való ellátása igény volt, 
folyt érte a küzdelem. Közbevetőleg jegyzem meg, napjainkban 
a turistajelzések kavalkádjával találkozunk hegységeinkben. A 
négy alapszínre épülő logikai rend mellett, amely a turistautak 
hivatottságára utal, megjelent számos egyedi, néha különleges 
jelzés. Nos, az említett küzdelem okán, jelképesen is, ha rajtam 
múlt volna, a jelzés a jellegzetes gladiátor sisakot mintázná, a 
zöld sáv helyett. Az útjelzés elkészítése előtti utolsó végkifej-
letként a Magyar Természetjáró Szövetség felkért, hogy az 
Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának elnökeként szervezzek 
és vezessek túrát filmforgatás, illetve a Turista Magazinban 
megjelenő cikk miatt a Spartacus-ösvényre. A két elkészült 
rövidfilm, illetve a megjelent cikk volt az utolsó lökés az ös-
vény jelzettségéért. A kisfilmek megtalálhatók a világhálón 
(https://youtu.be/JUnZx1jHXsk és 
http://www.turistamagazin.hu/jelolt-turistaut-lesz-a-spartacus-
osveny.htlm). 

Végül is, nem kis örömünkre jelzetté vált a Spartacus-ösvény! 
Manapság divatba jöttek a tanösvények, útvonalaik mentén 
hasznos információkkal, ismertetetésekkel ellátott táblákkal. A 
Spartacus-ösvényre, habár nem tanösvény, hasznosnak tartanék 
két tábla elhelyezését a névadó személyéről és az útvonal 
történetéről. 

Spartacus (Kr. e. 109–Kr. e. 71) eléggé ismert személy, már a 
korában legendává vált, s napjainkig ihleti a különböző művé-
szeti ágak alkotóit, gondoljunk a Kirk Douglas főszereplésével 
készült Oscar-díjas filmre, vagy Hacsaturján balettjére stb. 
Származása tisztázatlan, műveltsége után, hiszen kiművelt fő 
volt, görög lehetett. Trák eredetét harcmodora miatt képzelik. 
(A gladiátoriskolákban két harcmodorra oktattak, a trák – mint 
amivel Spartacus küzdött – a kerek pajzsot és a rövid kardot, a 
gall a szigonyt és a hálót alkalmazta.) Nagy a valószínűsége, 
hogy valamelyik segédlégióból dezertált római katona volt, 
akiket ha elfogtak, rabszolgaként gladiátornak adtak. A Római 
Köztársaság három nagyobb rabszolgafelkelésének leghíre-
sebbjévé a Spartacus által vezetett lett (Kr. e. 73–Kr. e. 71). A 
felkelést csak nagyon röviden tekintsük át! Spartacus társaival 
a gladiátoriskolából lopott konyhai késekkel és megkaparintott 
fegyverekkel szökött meg. A Vezúv egy kitett ormán vert 
tábort, szigetelte el magát, s itt gyülekeztek egyre növekvő 
számban sorstársai. A hegy lábához érkező 3000 fős római 
légió a kiéheztetés taktikáját választva várakozott. A Spartacus 
vezette rabszolgák –hegymászó teljesítménynek is dicséretes 
módon – a római had mögé ereszkedve rajtaütésszerűen támad-
tak. Megszületett az első győzelem! Spartacus hadjáratát észak 
felé vetette, az- ����  
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���� zal  a céllal, hogy egyre növekv� táborával elhagyják Itáliát, s 
Galliában otthonra leljenek. Ám, a „rossz utakra vittek engem” 
mondás itt is érvényesült. A rabszolgák „törlesztési” vágyai, a 
szabad fosztogatásaik miatt rávették a vezért, hogy vonuljanak 
végig még egyszer a „csizmán” déli irányban. Lejutottak ugyan a 
szicíliai átkelésig, ám közben a rómaiak er�fölénybe kovácsolód-
tak. Spartacus seregévek Szicíliába kívánt áthajózni, így menekül-
ni. Nem tudni, ki fizette volna a révészt, de a fuvar nem jött létre! 
Dönt� csapást mértek a lázadókra, a csatában elesett Spartacus is. 
A végkifejlet, a megtorlás ismert! 
 

 
 

A Spartacus-ösvény történetér�l azt már említettem, hogy évti-
zedek óta jelzett útként kívánták járni a túrázók. S�t, egyesületek 
és szakosztályok önkéntesei vállalták volna a jelzéssel történ� 
ellátását is. De térjünk vissza a kezdetekhez! Az ösvényr�l csak 
egy nagyon röpke adalék található, az 1930-as években vadászös-
vényként, ún. cserkez�ösvényként készült. Érdekes, hányszor de 
hányszor visszacseng a harmincas évek említése, amikor túratársa-
im és magam ismereteinek b�vítésére egy-egy túrára fölkészülök 
mint túravezet�? Országszerte építkezések folytak, templomok, 
sportpályák, hidak stb. létesültek. A kor „kitermelt” egy sor épí-
tészt, m�építészt, iparm�vészt: Stehló, Árkay, Róth M., hadd ne 
folytassam. Az oktatást Klebelsberg Kunó népiskolái fémjelezték. 
A peng� Európa leger�sebb fizet�eszköze lett. És tessék, ehhez az 
id�szakhoz köt�dik a Spartacus-ösvény is, pedig a rendszerváltás 
el�tti id�szakban mindent, csak jót nem sulykoltak belénk. De 
térjünk vissza a témánkhoz! Az önkéntesen vállalkozó jelzésfest�k 
els�je és egyike a Helyiipari Szövetkezetek Spartacus Turista 
Egyesület természetjárói voltak, róluk eredeztetik a Spartacus-
ösvény elnevezést. Az ösvény végigjárásának tiltását a túrázók 
megt�rése követte. Az els� kedvez� fordulatot olyképp nyugtáz-
hattuk, hogy a turistatérképeken feltüntetett ösvényt feliratozták, 
de korlátolt látogatási id�szakkal. Ám ezek után ideje túráznunk! 

Ha visegrádiként hosszúnak találjuk az ösvény oda-vissza való 
végigjárását, a csigajárattal Szentendrére kell utaznunk, s ott át-
szállni a pilisszentlászlói buszra.  

Pilisszentlászló buszfordulójában Mihályi Gábor Szent László-
szobra várakozik ránk 2007 óta. A Visegrádi-hegység legmaga-
sabban fekv� településére érkeztünk, átlagmagassága 360 m, 
Szentendrét�l 8 km-re fekszik, kb. 1100 lakossal, szlovák 
ö6nkormányzattal. 500 m fölötti hegyek koszorúzzák: Szent Lász-
ló-hegy (590 m), Rózsa-hegy (549 m), Öreg-Pap-hegy (567 m), 
Tüskés-hegy (510 m). Árpád-házi királyaink idejében, egészen a 
törökdúlásig Kékesnek hívták, s uralkodóink vadászterülete. A 
pálos rend letelepülésének köszönhet�en épült föl a falu els� temp-
loma, s az � közrem�ködésükkel vette kezdetét a szlovák lakosság 
betelepítése. Kedvez� helyzete miatt kedvelt túra kezd�pont vagy 
célállomás, hiszen innen megközelíthet� Visegrád, Prédikáló-szék, 
Dobogók�, Rám-szakadék, Vörösk�, átvisz rajta az OKT és termé-
szetesen a Spartacus-�svény. 

Pilisszentlászlón nincs más dolgunk, mint követni a 
zöld sávjelzést, amely a falu után rávezet a Spartacus-
ösvényre, s amelyr�l most mélyen hallgatok; azt látni 
és végigjárni kell! 

A Jen�-kunyhó után választhatunk, hogy a zöld sáv-
jelzésen maradva Visegrád-Újtelepen át túrázunk visz-
sza, vagy a zöld keresztjelzésen leereszkedünk a 
Telgárthy-rétre. Az utóbbit választva kielégíthetjük 
növényismereti vágyainkat a Bertényi Miklós Füvész-
kertben, vagy kulináris élményekben részesülhetünk, az 
ösvény végigjárásáért megjutalmazva magunkat egy jó 
kis pisztráng ebéddel az Ördögmalom étteremben. 

Szép id�t, jó túrázást! 
Jancsó Ottó Visegrád, Rákóczi u. 2. 

 
A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN 

REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ  
(Visegrád, Gizella-telep) 

 

felvételt hirdet 
 SZAKÁCS, 

ÁPOLÓ  
munkakörök ellátására  

 

SZAKÁCS MUNKAKÖR: 
•••• teljes munkaid�s (heti 40 óra), határozatlan id�re 

szóló közalkalmazotti jogviszony, 

•••• besorolás, bérezés a közalkalmazotti bértábla 
szerint. 

Feltételek: 

•••• szakács szakképesítés, 

•••• büntetlen el�élet. 
El�nyt jelent: 

•••• közétkeztetésben szerzett gyakorlat, 

•••• diétás szakács tanúsítvány, 

•••• kórház környékér�l jelentkez�. 
 

ÁPOLÓ MUNKAKÖR: 
•••• teljes munkaid�s (heti 40 óra), határozatlan id�re 

szóló közalkalmazotti jogviszony, 

•••• besorolás, bérezés a szakdolgozói bértábla sze-
rint. 
Feltételek: 

•••• OKJ 54, HÍD vagy feln�tt szakápoló szakképesí-
tés, 

•••• érvényes m�ködési engedély, MESZK tagság, 

•••• büntetlen el�élet. 
 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok 
mindkét munkakörben: 

•••• végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok 
másolata, 

•••• szakmai önéletrajz. 
 

A munkakörökkel kapcsolatban b�vebb informá-
ció található a szakkórház honlapján. 
 

Jelentkezési határid�: 2016. február 10. 
 

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs  
Szakkórház, 2026 Visegrád, Gizella-telep 
Tel: 26-801-700/1350 mellék  
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu 
Honlap: www.visegradikorhaz.hu  
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Cserépkályha építése,  
átrakása,  

új és régi csempéb�l  
és téglakályha-építés 

 

Honti László  
06 (20) 356-6634 
 

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;  
gépi földmunka 

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

Herr Gábor  

06 (20) 399-7027,  06 (20) 599-9337 

www.herrsta.eu 
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T�ZIFAELADÁS  

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 
E�RY CSABA  

Tel.: 06 (30) 306-0516 
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F A T E L E P  
 

2022 Tahitótfalu, Béke út 87. 
(falu végén, Pócsmegyer irányába) 

 

Faáru kedvezményes áron! 
Februárban bruttó 68.500 Ft/m3 

Zsaludeszka 51.500 Ft/m3 
 

Gerenda, padló, deszka, tet�léc, OSB, 
 tet�fóliák, lambéria 

 

Szlovák, min�ségi feny� f�részáru 
óriási választéka azonnal, raktárról 

 

Házhoz szállítás, 
gyalulás és méretre vágás megoldható! 

 

Nyitva tartás: 
hétf�t�l péntekig 7–16 óráig 

szombaton 7–12 óráig 
 

Telefon: 06 (30) 834-2299 
06 (30) 462-4192 

E-mail: tahifa87@gmail.com 
www.tahifaker.hu 

�
����

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE  
IGÉNY SZERINT 

 

     – nyugdíjbiztosítások  
       (20% adókedvezmény), 
     – élet-, baleset-, egészségbiztosítások,  
     – takarékossági szerz�dések, 
     – házbiztosítások,  
     – vállalkozói biztosítások, 
     – gépjárm� – kötelez�, 
     – cascó, 
     LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR  
        (30% állami támogatással) 

 

KELLNER LÁSZLÓNÉ  
AEGON Mo. Általános Biztosító Zrt. 

 

06 (30) 201-2946       06 (26) 390-228 
����

Hirdessen a Visegrádi Hírekben! 
Kedvez� tarifák, 

többszöri alkalom esetén 
további árkedvezmények! 

Hirdetésleadás a hó 15. napjáig 
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