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Betlehemnek vidékén 
 

Betlehemnek vidékén, 

annak lángos mezején, 

az éjjel lett nagy csoda, 

majd megmondom, micsoda. 
 

Az angyal az egekből, 

a magas fellegekből, 

fényességgel leszállott, 

pásztorok mellé állott. 
 

(Ím az angyal szózata 

a pusztába lehata, 

hogy egy gyermek világra- 

jött ember váltságára.) 
 

Mondván: Talpra szaporán, 

Betlehembe jó korán, 

siessetek meglátni, 

a Megváltót imádni! 
 

Ott egy hideg jászolyba, 

betakarva pólyába, 

fázik édesanyjával, 

a szép Szűz Máriával! 
 

A pásztorok egyszerre, 

nyájuk hagyván Istenre, 

elmentek látására, 

buzgó imádására. 

 
Magyar népköltés 

 

 
 

 

 

Á L D O T T ,  B É K É S  K A R Á C S O N Y I  Ü N N E P E K E T  

É S  B O L D O G  Ú J  É V E T  

K Í V Á N U N K  V A L A M E N N Y I  K E D V E S  O L V A S Ó N K N A K !  
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről 
 

2017. október 18-án tartott testületi ülésen 
 

 elfogadásra került Cseke László, a Pro Visegrád 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a 2017. évi 

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényről 

 elfogadásra került a helyi népszavazás kezde-

ményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló rendelet 

 döntés született arról, hogy az egészségház utcafronti 

15 m
2
-es helyiségét fegyverpszichológiai vizsgálatok 

ellátására bérbe adja az önkormányzat a Magyar 

Fegyveres Szolgáltató Bt-nek 2017. november 1-től 

határozatlan időtartamra 

 a Visegrád, K-7 kataszteri számú kút (Lepence-kút) 

kapacitásbővítéséhez szükséges elvi vízjogi enge-

délyezési tervdokumentáció összeállításának feladatá-

val megbízta a képviselő-testület a legkedvezőbb 

árajánlatot benyújtó Pórusvíz Mérnöki Iroda Vízgaz-

dálkodási és Vízvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft-t  

2.740.000.-Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 3.479.800.-

Ft díj ellenében, melyre a fedezetet a 2017. évi 

költségvetés általános tartalék sora terhére biztosítja 

 lezárult az „Áprily völgy mederoldal, Újkert utcai és a 

Kilátó utcai partfal helyreállítása” tárgyú köz-

beszerzési eljárás, mely érvényes és eredményes volt. 

A közbeszerzési eljárás nyertese az összességében 

legelőnyösebb ellenszolgáltatás bírálati szempont 

alapján a Geoszolg Kft., a megajánlott nettó 

összesített ajánlati ár: 37.034.350,- Ft + ÁFA. 

 a képviselő-testület elvi szinten támogatta a Silvanus 

Szálloda előtt elterülő 0136/10 és 0136/8 helyrajzi 

számú ingatlanok turisztikai felhasználásához 

szükséges szabályozás tervi módosítást a Silvanus 

Hotel Kft. kérelmére. A támogatáshoz az ingatlanok 

értéknövekedésének kompenzációs feltételeit rögzítő 

településrendezési szerződés megkötése szükséges, 

melynek része a módosítással érintett ingatlanokon 

megvalósuló fejlesztés telepítési tanulmányterv is. A 

testület felkérte Rüll Tamás főépítészt, hogy a tele-

pülésrendezési terv felülvizsgálatát végző telepü-

léstervezőt kérje fel a fentiek településrendezési terv 

tervezetében történő átvezetésére. 

 a Sziget utca 7. szám melletti rámpa elkészítésével és 

a lépcsősor felújításával Ádám Tamás egyéni 

vállalkozót bízta meg a testület 1.077.000.-Ft+27% 

Áfa összesen bruttó 1.367.790.-Ft vállalkozói díj 

ellenében. 

 helyt adott a képviselő-testület a Visegrád és 

Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület kérel-

mének, mely szerint az egyesület nyertes pályázatá-

nak sikeres lebonyolítása érdekében hozzájárul, hogy 

2018. évtől az önkormányzatra eső éves egyesületi 

tagdíj 200.000.-Ft-ról 1.000.000.-Ft-ra emelkedjen a 

TDM számára nyújtott éves támogatás terhére. 

 visszavonta a képviselő-testület a 197/2017. (09.20.) 

ökt. határozatát Sallós Zoltán és Erdélyi Eszter által 

a Harangvirág utca 24. szám alatt található önkor-

mányzati tulajdonú ingatlan megvételére tett 

ajánlatra vonatkozóan 

 megszüntette a képviselő-testület a Fellegvár óvoda 

felújításának és bővítésének engedélyezési terveinek 

elkészítésére a Ten Építész Műterem Bt-vel 2014. 

július 2-án kötött tervezési szerződést a cég 

megszűnése (kényszertörlése) miatt, egyúttal felkérte 

a Craft Benson Kft-t, hogy nyújtson be egy módosított 

árajánlatot a fenti tervek elkészítésére vonatkozóan 
 

 döntés született arról, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által meghirdetett, az „Önkormányzati 

tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pá-

lyázaton a „Fellegvár Óvoda átépítésére, bővítésére” 

címmel pályázatot nyújt be. A pályázat megva-

lósításához szükséges, a projekt összköltségének az 

igényelt támogatási összeggel csökkentett részét 

kitevő önerőt bruttó 279.172.414.-Ft összeget, saját 

forrásként az önkormányzat a 2017. évi költségvetés 

tartalék alapja terhére biztosítja. 
 

 jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás 

Gergely alpolgármester 2017. július 1-től 2017. 

október 15-ig terjedő időszakra járó alpolgármesteri 

tiszteletdíjának, 549.658,-Ft-nak támogatásként 

történő felajánlását az alábbiak szerint: 

- 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) az Áprily Iskoláért 

Alapítvány részére zeneiskolai célok (pl.: hangszervá-

sárlás) megvalósítására 

- 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Fellegvár Óvoda 

részére úszásoktatás költségeire 

- 1 havi tiszteletdíj (157.045,- Ft) a Visegrádi Nyug-

díjas Klub részére programok megvalósítására 

- Félhavi tiszteletdíj (78.523,- Ft) a Visegrádi Sport 

Egyesület Kerékpáros szakosztálya részére, eszköz 

beszerzésre és programok megvalósítására 
 

 hozzájárult az önkormányzat a Harangvirág utca 22. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

gázkazán cseréjéhez, a munkát Schoblocher István 

víz-, központi fűtés-, gázszerelő mestertől rendelte 

meg az általa adott 622.398.-Ft+Áfa, mindösszesen 

790.445.-Ft vállalkozói díj ellenében. 
 

A 2017. október 30-án tartott rendkívüli ülésen 
 

módosította a képviselő-testület a „2016. évi tavaszi 

esőzések okozta károk helyreállítása 4 helyszínen” 

tárgyú vis maior pályázat kapcsán megvalósuló Új-

kert utcai támfal alatti NA100 acél ivóvízvezeték 

cseréjének finanszírozásáról szóló 190/2017. (09.20.) 

határozatát annak érdekében, hogy az Áprily völgy 

mederoldal, Temetősor utca rácsos folyóka, Újkert 

utca partfal és Kilátó utca partfal károsodásának 

helyreállítására ún. vis maior pályázaton az Újkert 

utcai partfal stabilizálására elnyert támogatást az ön-

kormányzat ne veszítse el az Újkert utcai támfal alat-

ti NA100 acél ivóvízvezeték cseréjének kivitelezési 

munkáit finanszírozza. A DMRV Zrt-től erre vonat-

kozóan érkezett 5.500.234.-Ft+áfa összegű kivitele-

zői árajánlatot elfogadta. 
 

VVÖ 
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V á r o s h á z i  M o z a i k  
 

Megújult a védőnő rendelője 
Örömmel tudatjuk, hogy a Városgazdálkodási Csoport 

munkatársai jóvoltából elkészült a védőnő várójának és 

rendelőjének felújítása. Köszönet érte! 
 

 

 
 

 

Mátyás király utcai járda felújítása 

Tájékoztatásul közöljük,, hogy a Mátyás király utcai 

járda felújításával megbízott vállalkozó Ádám Tamás 

jelezte, hogy a változékony időjárás, valamint a várha-

tó éjszakai fagyok miatt az eddig elvégzett szakaszon 

felül több szakaszt már nem csinál meg, mivel a kapu-

bejárók esetében szükséges fugázásra az időjárás miatt 

az idei évben már nem tud felelősséget vállalni. 

A munkát 2018-ban, amint az időjárás engedi folytatja. 
 

Iskolaépület átadás 
 

Mint arról korábban már többször beszámoltunk, elké-

szült az Áprily Lajos Általános Iskola „öregépületé-

nek” felújítása. A beruházásra 5 millió forint állami 

támogatást kaptunk, 88,5 millió forintot az önkor-

mányzat teljesen egészében önerőből finanszírozott. Az 

iskola fennállásának 230. évfordulóját méltóképpen 

ünnepeltük meg az idei Áprily hét keretében megren-

dezett „Generációk találkozásán”, ahol az ünnepélyes 

megnyitót követően Kováts István, a Mátyás Király 

Múzeum régésze tartott előadást az iskola történetéről 

és a felújítás folyamán végzett ásatásokról. A megnyi-

tón közreműködött az Aranyalma Páros és Péter Panka 

7. osztályos tanuló, aki az aznap megrendezett szava-

lóversenyen korosztályában első helyezést ért el. Az 

előadást követően a feltárások során előkerült egyedül-

álló leletegyüttest bemutató tanteremnél Félegyházi 

András polgármester ünnepélyesen átvágta az épület 

átadását jelképező szalagot, melyből az iskola, az ön-

kormányzat, a tervező és a kivitelező is kapott egy-egy 

darabot.  
 

  
 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
 

2017. december 21-étől 2018. január 1-jéig zárva tart. 
Nyitás: 2018. január 2. kedd 

 

Azonnali intézkedést igénylő, halaszthatatlan ügyekben/anyakönyvezés esetén 

hívható telefonszámok: 20/456-2924,06 20/599-9217  
 

Minden Kedves Ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! 
 

Visegrád Város Önkormányzata, Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS UTCAI HOMLOKZAT- 

ÉS KERÍTÉS FELÚJÍTÁSÁRA 
 

Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva, valamennyi 

védett, a közterületekről látható, az utcaképet meghatá-

rozó homlokzattal és kerítéssel rendelkező ház felújítá-

sára kérhető támogatás. 2018-ban is a Város Település-

rendezési Terve szerinti önálló karakterű (ÖK) területek 

és a műemléki jelentőségű (MJ) területeken fekvő há-

zak, valamint helyi egyedi védelemben részesülő házak 

tulajdonosai és használói nyújthatnak be pályázatot.  
 

A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (ameny-

nyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, 

illetve vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan szék-

helyét, telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó 

szervezet, intézmény, civil szervezet valamint egyház is.  

A pályázat keretösszegét Visegrád Város 2018. évi 

költségvetése fogja tartalmazni. A támogatás 1. része 

épületenként legfeljebb 100.000 forint tervezési támoga-

tás; 2. része épületenként legfeljebb 620.000 forint, de 

legfeljebb a beruházás kivitelezési költségeinek 50%-áig 

terjedő kivitelezési támogatás; 3. része épületenként 

legfeljebb 80.000 forint műszaki ellenőrzési támogatás. 

A pályázatokat a keretösszeg erejéig támogatja a kiíró.  

Előnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lába-

zati vízszigetelés, házgyári vagy más tájidegen ablakok 

kiváltása hagyományos, osztott fa nyílászárókra, elekt-

romos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása jobb 

megoldással, gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolí-

tása, Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép 

kialakítása, értékes kerítésszerkezetek és betétek felújí-

tása, védett utcaképben tájidegen megoldások kiváltása 

stb.) megvalósítását vállalja. 

A pályázatokat védett épített örökséggel végzett mun-

kában jártas építészmérnökök bírálják el, a döntést a bírá-

lat alapján a Képviselő-testület hozza meg. A döntési 

szempontok között kiemelten fontos a város Településké-

pi Arculati Kézikönyvében foglaltak érvényesülése. 

A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton 

támogatott felújítások megvalósítására és elszámolásá-

ra 2018. december 15-ig kell, hogy sor kerüljön. (Ha az 

esetleges építési engedélyezési eljárás a támogatási 

szerződésbe foglaltak szerint idejében megindult, és 

mégis elhúzódik 60 napnál hosszabb időre, kérjük a 

nyertes pályázókat. szíveskedjenek jelezni ezt a pol-

gármesteri hivatalban. Az elszámolási határidő elmu-

lasztása esetén a következő két évben nem nyújthat 

be pályázatot az érintett építtető!)  
 

A pályázatot a Városházán, vagy Visegrád Város 

honlapján elérhető pályázati adatlapon folyamatosan 

lehet benyújtani 2018. január 13. 12:00-ig. Hiánypót-

lásra nincs lehetőség. A benyújtás történhet elektronikus 

úton a telepules@visegrad.hu címre illetve az Önkor-
mányzathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: 

Utcai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2018. 
 

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges 

legszűkebb információkat (tulajdoni lap, munkanemek-

re bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid 

leírása) kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az elbí-

rálására 30 napon belül kerül sor, mely után támogatási 

szerződést kell kötni az önkormányzattal. A szerződés 

tartalmazza a további részleteket pl. tervkészítési köte-

lezettség, folyamatos műszaki ellenőrzés, szakszerű 

kivitelezés, az elszámolás részletei, stb. Szerződéskö-

tést követő 60 napon belül a terveket be kell adni enge-

délyezésre vagy véleményezésre, azaz az engedélyezé-

si eljárást vagy településképi bejelentési eljárást el kell 

indítani. Az engedély vagy településképi bejelentési 

igazolás kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon 

belül pedig a felújítást el kell kezdeni. 

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költ-

ségek alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A tá-

mogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) 

a szükséges hatósági engedélyek vagy településképi 

bejelentési igazolás, valamint a tervezési díjról szóló 

számla bemutatása után 15 nappal kerül átutalással 

kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez és mű-

szaki ellenőrzéshez kapcsolódó részeinek (2. és 3. rész) 

kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és az 

elszámolást, önkormányzati ellenőrzését követően 15 

napon belül történik, szintén átutalással.  

VVÖ 
 

 

 

Ügyfél-elégedettségi felmérés 2017 
 

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja, hogy Vise-

grád lakossága ne csak a választások idején fejezhesse ki 

véleményét, hanem a két ciklus közötti időszakban is 

megtehesse ezt. Éppen ezért az olyan, hagyományos vé-

leményezési lehetőségek mellett, mint a közmeghallgatás 

vagy a lakossági fórum, időszakonként kérdőíves felmé-

rést is végzünk. A legújabbat az idei év őszén tettük köz-

zé, ezúttal a Visegrádi Polgármesteri Hivatal és Visegrád 

Város Önkormányzata működésével kapcsolatos vélemé-

nyekre voltunk kíváncsiak. A felhívást a Visegrádi Hírek 

hasábjain, a városi honlapon (www.visegrad.hu), illetve a 

város hivatalos facebook oldalán olvashatták és bő egy 

hónapig (2017. november 7.) vártuk a kitöltött kérdőívek 

beérkezését. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az elmúlt évi 

felméréshez hasonlóan idén is igen alacsony volt a rész-

vételi arány, így a vizsgálat nem ad mérhető, értékelhető 

eredményt sem az önkormányzati, sem pedig a hivatali 

működésről. Előbbit 14-en, utóbbit 12-en töltötték ki, ami 

a visegrádi választókorú népesség kevesebb, mint 1%-a. 

Jól látható tehát, hogy e számok tükrében ezzel a vizsgá-

lati módszerrel nem kaphatunk reális képet a lakosság 

gondjairól, véleményéről és javaslatairól sem, annak 

ellenére, hogy a kérdőíveken szereplő kérdésekre adott 

válaszok komolyan segíthették volna az önkormányzat és 

a hivatal munkáját abban, hogy a szervezet tevékenysége 

jobb, az ügyfelek kiszolgálása hatékonyabb legyen.  

Ez úton köszönjük mindenkinek, aki részt vett a felmé-

résben, időt, energiát áldozott a kérdőívek kitöltésére! 
 

Visegrád Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 

http://www.visegrad.hu/
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Visegrád Város 

településrendezési eszközeinek módosítása 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
 

Többen kérdezték tőlem az elmúlt néhány hétben, 

hogy halad a helyi építési szabályok megújítása. Mi-

kor lesznek érvényesek a tervezett változások. 
 

A következőkről tudok beszámolni. Egyrészt szüle-

tett egy döntés, hogy a Településfejlesztési Koncepció 

(TFK), a Településszerkezeti Terv (TSZT), a Szabá-

lyozási Terv (SZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

államigazgatási engedélyeztetését és közösségi véle-

ményeztetését egyben fogjuk elindítani, amikor az 

összes dokumentum módosítástervezete elkészült. Ez a 

döntés biztosítja azt, hogy a felsorolt szabályozási és 

fejlesztési dokumentumok között ne legyen ellentmon-

dás. Ezért, bár elkészült az első két dokumentum, egy-

előre nem álltunk vele Önök elé. 
  

Másrészt viszont az országos jogszabályváltozások 

következtében kötelező érvénnyel növelték az önkor-

mányzatok településrendezési eszköztárát. Településké-

pi Arculati Kézikönyvet (TAK) és Településképi Rende-

letet (TKR) kell alkotni ez év végéig, mert hatályát vesz-

ti az összes régi típusú településképpel kapcsolatos ren-

delkezés, többek között a Helyi Építési Szabályzat 

(HÉSZ) vonatkozó részei is. Ezért soron kívül foglal-

koznunk kellett ezekkel a feladatokkal. A Településképi 

Arculati Kézikönyvet már Önök elé tártuk, hamarosan a 

város honlapján is elérhető lesz az elfogadott dokumen-

tum. A Településképi Rendelet munkaanyagát december 

elején tárjuk a város közvéleménye elé. (A lakossági 

fórummal kapcsolatos információkat a honlapon és az 

önkormányzati hirdetőfelületeken tesszük közzé.) A 

fenti munkák a megbízott településtervezőnk csapatának 

is többlet feladatokat adott. 
 

Harmadrészt sok egyéni kérelmet fogadtunk be az 

elmúlt hónapokban is, ami mind növelte a feladatot, 

ami a településtervező csapatra hárult. Erre azért került 

sor, mert tudtuk, hogy az új dokumentumok (TAK, 

TKR) miatt várat magára befejezés. 
 

Negyedrészt az elmúlt évben soron kívüli Szabá-

lyozási Terv módosításokra is szükségünk volt, hogy 

az iskolabővítés és a tornacsarnok felújítás zökkenő-

mentesen haladhasson. (Például kevesen gondolnák, 

hogy a rendezvénypavilon előtti zöldterület mellé tele-

pített iskolakonténereket úgy kellett engedélyeztetni, 

mintha örökké ott maradnának, és ennek megfelelően 

kellett módosítani a Szabályozási Tervet is.) 
 

Jelenleg a Szabályozási Terv véleményezési doku-

mentációjának készítése folyik, ami reményeink szerint 

ez év végéig elkészül. A Településképi Rendelet ez év 

végi elfogadásával és jövő év elején a Helyi Építési 

Szabályzat munka-anyagának elkészülésével megnyílik 

a lehetőség, hogy az összes településrendezési eszközt 

bemutassuk a közvéleménynek. Az államigazgatási 

engedélyeztetés akár fél évig is eltarthat, ezért várható-

an leghamarabb a 2018. év nyarán számíthatunk 

hatályba lépett Településfejlesztési Koncepcióra 

(TFK), a Településszerkezeti Tervre (TSZT), a Szabá-

lyozási Tervre (SZT) és Helyi Építési Szabályzatra 

(HÉSZ). 
 

Szíves türelmükben és építő kritikában megmutat-

kozó részvételükben bízva maradok tisztelettel: 
 

Rüll Tamás, Visegrád Város megbízott főépítésze 
 

 

 

 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÉS A VISEGRÁDI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT 
 

A MAKOVECZ IMRE ÁLTAL ÉPÍTETT, 

ROMMÁ VÁLT, 

DE AZ IDEI VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOR ÁLTAL ÚJJÁÉPÍTETT 

MOGYORÓHEGYI ERDEI KÁPOLNA 
 

MEGÁLDÁSÁNAK ÜNNEPÉRE, 

MELYET 

2017. DECEMBER 3-ÁN, VASÁRNAP 11 ÓRAKOR TARTUNK. 
 

A KÁPOLNÁT DR. GYÖRÖK TIBOR 

VISEGRÁD PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓJA ÁLDJA MEG. 
 

AZ ESEMÉNYEN KÖSZÖNTŐT MOND 

FÉLEGYHÁZI ANDRÁS ÉPÍTÉSZ, POLGÁRMESTER 
 

MAJD AZ ÉPÍTŐK FELELEVENÍTIK A KÁPOLNA ÉPÍTÉSÉNEK, 

ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETÉT. 
 

AZ ÜNNEPSÉG SZERETETVENDÉGSÉGGEL ZÁRUL. 
 

A KÁPOLNA A JURTA KEMPINGGEL SZEMBEN TALÁLHATÓ 

JÁTSZÓTÉR MELLETTI PARKOLÓ FELÖL KÖZELÍTHETŐ MEG. A 

HOZZÁ VEZETŐ UTAT AZ ÜNNEPSÉG NAPJÁN TÁBLÁK JELZIK. 
 

A KÁPOLNA ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÓI: 
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2017 | 12 | 01. 
Visegrád Város Önkormányzata 
VISEGRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 
 
Visegrád Város Önkormányzata 6,00 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert a Közigazgatás- és Közszolgálta-
tás- Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű támo-
gatási felhívás alapján. Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázat keretében a csatlakozáshoz szük-
séges eszközök (7 db munkaállomás, 7 db monitor, 9 db kártyaolvasó, 2 db laptop, 2 db multifunkcionális 
nyomtató) kerülnek beszerzésre, megvalósul a működésfejlesztési és szabályozási keretek aktualizálása 
és a jelenleg használt rendszerekből történő adatmigráció az új szakrendszerekbe. 
 

A Magyarországon működő települési önkormányzatok ASP 
központhoz történő csatlakozásának kötelezettségét, feltét-
eleit, valamint határidejét és módját az önkormányzati ASP 
rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) számú kormányrende-
let határozza meg. Az ASP modell lényege, hogy az önkor-
mányzatok egy távoli szolgáltató központhoz kapcsolódva, az 
interneten keresztül tudják igénybe venni a feladat ellátásuk-
hoz szükséges szoftvereket és alkalmazásokat, ennek kö-
szönhetően pedig hatékonyabbá válik az önkormányzati 
ügyintézés.  
Visegrád Város Önkormányzata számára az ASP rendszer-
hez történő csatlakozással egy a jelenleginél sokkal korsze-
rűbb, hatékonyabb és biztonságosabb informatikai rendszer 
kiépítésére nyílik lehetőség, továbbá ezzel együtt a fenntartá-
si és üzemeltetési költségek is jelentősen csökkenek. Az ASP 
rendszer célcsoportja a Visegrádi Polgármesteri Hivatal, 
melyben 1 fő polgármester, 13 fő köztisztviselő és 1 fő alkal-
mazott dolgozik. 
Jelen pályázat a csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális 
feltételek megteremtéséhez nyújt kiemelkedő támogatást, a 
projekt részeként hardver- és hálózati eszközök beszerzését 

tudjuk megvalósítani. A helyi önkormányzatok feladatellátását 
támogató rendszer tartalmazza az önkormányzati gazdálko-
dást, az ingatlanvagyon-nyilvántartást, a helyi adóztatást, az 
ipari és kereskedelmi feladatokat, az iratkezelést támogató 
integrált szakrendszereket, a szakrendszeri szolgáltatásokat 
összefogó és azok menedzsmentjét biztosító keretrendszert, 
valamint az ügyfélszolgálati és csatlakoztatási koordinációs 
feladatokat támogató rendszereket. Ezek együtt biztosítják az 
elektronikus ügyintézéshez szükséges technológiát.  
Önkormányzatunk az új szakrendszerek működtetésére 
munkaállomásokat kíván létrehozni olyan módon, hogy köz-
ben felülvizsgálja, szükség esetén új szabályok és rendeletek 
alkotásával módosítja működési rendjét, belső szabályozási 
eszközeit. Részt kívánunk venni továbbá az ASP központ 
által szervezett – az ASP rendszer bevezetéséhez szüksé-
ges – oktatásokon, hogy az adott szakterületekkel foglalkozó 
kollégák a saját szakrendszerüknek megfelelő képzés kere-
tében sajátíthassák el az adott szakágra vonatkozó ismerete-
ket.  
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 
2018. június 30. 

 
 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA 
 

Tisztelt Visegrádi Lakosok! 
 

Szeretettel meghívjuk Önöket 

2017. december 7-én 17:00 órára, a Városháza tanácstermében tartandó 
 

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETTEL 
 

kapcsolatos lakossági fórumra 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

 
 

Értesítem a Tisztelt betegeket, 

hogy a Vár Gyógyszertár 
 

2017. december 27-28-29-én 

8-órától 12-óráig 

tart nyitva 
 

2018. január 2. keddtől 

a megszokott nyitva tartás szerint működünk. 
 

Áldott karácsonyi ünnepeket 

és egészségben gazdag új évet kívánok mindenkinek! 
 

           Schuszter Péter gyógyszerész 
 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
 

2017. december 11-én hétfőn 

és 2017. december 12-én kedden 

8:00 – 18:00 óráig 
 

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK. 

Helyszín: Egészségház 
 

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT 

Kérjük, hogy személyi igazolványát, TAJ kártyáját, 

valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolását 

hozza magával! 
 



XXXIII. évfolyam 12. szám                                 VISEGRÁDI HÍREK                                                                             7 
 

 
Hírek a Fellegvár Óvodából 

 

Az elmúlt hetekben is sok programot, rendezvényt és játé-

kos tevékenységet terveztünk, és szerveztünk a gyerekek-

nek. Az őszi hónapokban a hagyományoknak megfelelően 

kirándultunk, és megfigyeltük a természet változásait. 

Lakóhelyünkön is több sétán és kiránduláson vettünk részt 

a gyerekekkel, ahol sok ismeretet szereztek az őszről.  

Két csoport Budakeszire a Vadasparkba látogatott el, ahol 

részt vettek egy-egy programon. A középsősök  „A Ma-

gyarországon előforduló, nálunk is megtekinthető őshonos 

és betelepült emlős kisragadozó fajok bemutatása”, a nagy-

csoportosok  a nagyvadakról szóló szakvezetésen szereztek 

újabb élményeket, ismereteket. Ezúton is szeretnénk meg-

köszönni a Fellegvár Óvoda Alapítvány támogatását az 

autóbusz költségének, a Pilisi Parkerdő ZRT-nek a belépő-

jegyek finanszírozásához. 
 

Közelednek a téli jeles napok, ünnepek, hagyományok, 

ahol minél több pozitív élményt szeretnénk nyújtani a gye-

rekeknek. Érezzék, átéljék a közelgő ünnepek hangulatát, 

ismerjék meg a néphagyományokat, szokásokat és az ösz-

szetartozás fontosságát. A sok rendezvény mellett a csopor-

tok mindennapjaiban is megjelenik az ünnepvárás hangula-

ta, és folyamatosan készülünk a közelgő ünnepekre. Mé-

zeskalácsot, díszeket, ajándékokat készítünk. Díszítjük 

óvodánkat, fejlesztjük a gyermekek esztétikai érzékét, 

közösségi magatartását, együttműködési képességét, és a 

múlt iránti tiszteletüket. 
 

Ebben az évben a Fellegvár Óvoda Alapítvánnyal közösen 

karácsonyi jótékonysági vásárt is szervezünk, melyhez a 

szülők aktív részvételét várjuk. Velük és az óvoda dolgozó-

ival együttműködve, és a közös munka eredményeként 

különleges, szebbnél szebb kézzel készített ajándéktárgyak, 

sütik, karácsonyi díszek, koszorúk készülnek a vásárra. Az 

óvodások is aktívan vesznek részt a munkában, mivel 

mindhárom csoport meglepetést készít: a legkisebbek kará-

csonyfadíszeket, a középsősök saját készítésű sütőtök lek-

várt, a nagyobbak az óvoda kertjében termelt zöldségekből 

készítettek csalamádét. 

Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a szülőknek, 

nagyszülőknek és az óvoda dolgozóinak a sok-sok segítsé-

get, munkát és az együttműködést, amellyel a hagyomá-

nyos Márton napi lámpás felvonulásunkat tartalmasabbá, 

szebbé, emlékezetesebbé tették. Külön kiemelném azokat a 

családokat, ahol több generáció, nagymamák és nagypapák 

is részt tudtak venni a munkában, ahol déditől unokáig 

szorgoskodtak az előkészületekben és a lebonyolításban. A 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Szent Korona Pék-

ség, a Heim Pékség, a Visnyovszki család és nem utolsó 

sorban a nagycsoportos szülők támogatását, áldozatkész 

munkáját.  
 

Gyurián Mária intézményvezető
 

 

 

Ismét dobogós helyezést értek el a visegrádi diákok 

az országos történelmi tanulmányi versenyen 
 

Ebben a tanévben is meghirdetésre került Budapesten az 

országos történelmi tanulmányi verseny, amelynek témája 

ezúttal Magyarország 19. századi történelme volt. Ezen belül 

is, az évfordulóra való tekintettel, az 1867-es kiegyezés 

kapott erőteljes hangsúlyt, valamint Andrássy Gyula, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos és Batthyány Lajos életpályája. 

Amikor megkaptuk a versenyfelhívást, kissé elbizonytala-

nodtam, hogy van-e értelme nevezni, mivel jelenleg hetedi-

keseket tanítok, akik még nem tanulták a kiegyezés korsza-

kát. Viszont nem lett volna korrekt részemről az, ha a gye-

rekek megkérdezése nélkül döntök. Ezért megmutattam a 

versenyfelhívást a hetedik osztálynak, és feltettem a kér-

dést, ki szeretne benevezni a versenyre. Meglepetésemre 

tízen feltették a kezüket, így innen már nem volt vissza út.  

A felkészülés a tanítási órák után történt. Általában 4 óra 

körül ültünk össze, hogy a reformkortól kezdődően, az 

1848/49-es forradalom-és szabadságharc történetén át 

megismerjük a kiegyezéshez vezető utat, és a dualista ál-

lamberendezkedést. A megadott szakirodalom több száz 

oldalt foglalt magába, ezért azt a stratégiát választottam, 

hogy az anyag nagy részét már feldolgozva, a lényeget 

kiemelve én ismertettem. Erre az idő rövidsége miatt volt 

szükség. És azért, mert a verseny 2 fordulós volt, amelynek 

első részében egy írásbeli feladatlap kitöltése után lehetett 

továbbjutni a második fordulóba. Sikeres kitöltéséhez a 

tényanyag alapos ismeretére volt szükség.  

Készülésünk során olyan feladatokat oldottak meg a gyere-

kek, amelyekre a 2. fordulóba való továbbjutás esetén számí-

tani lehetett. Készítettek toborzó plakátot (pont ezt a feladatot 

kapták később a versenyen), vagy szenvedélyes vitákat foly-

tattak egymással, Deák és Kossuth bőrébe bújva. 

Idén nehéz dolgunk volt, mert 66 csapat küzdött meg, 

amelyből több, mint a fele, 36 csapat általános iskolákból 

érkezett. Iskolánk 5 csapatából 3 bejutott a második forduló-

ba. A „Vezérek” csapata, Bocsi Laura és Mucsi Réka, vala-

mint a „Vörösingesek” csapata, Karakas Emese és Vadászi 

László sajnos már nem folytathatta tovább a versenyzést. 

A továbbjutott 3 csapat derekasan vette az akadályokat. 

Még akkor is, amikor az internetes feladat közben meg-

szűnt az internetes kapcsolat. 

A „Vezérek” csapata, Mucsi Réka és Bocsi Laura a 10. 

helyezést, a „Vörösingesek” csapata, Karakas Emese és  
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A „Vezérek” csapata, Mucsi Réka és Bocsi Laura a 10. 

helyezést, a „Vörösingesek” csapata, Karakas Emese és 

Vadászi László pedig a 9. helyezést, a „Batthyány- kor-

mány csapata, Vanyák Flóra és Szabó Luca a 6. helyezést, 

a „Visegrádi huszárok” csapata, Vastag Viktória és Palkó 

Eszter az 5. helyezést, érte el. 

Pataki Hanna és Péter Panka pedig, a „Márciusi ifjak” csapa-

ta, az igen előkelő 3. helyezést érte el! Nekik köszönhetően a 

visegrádi diákok ismét ott állhattak a „dobogó 3. fokán”! 

Nagyon szép eredmény ez, főleg úgy, hogy pár hét alatt 

kellett a 19. század magyar történelmét feldolgozniuk. Sok 

erőfeszítést, kitartást igényelt ez tőlük. De megtették! Ezért 

is vagyok nagyon büszke mindannyiukra! A visegrádi 

gyerekek ott voltak az országos verseny élmezőnyében. 

Amikor elindultunk haza a versenyről, akkor merték elárulni 

azt, hogy nagyon izgultak azért, hogy sikerül-e nekik is 

olyan szép eredményt elérniük, mint elődeiknek, a most 

elballagott nyolcadikosoknak. Most már megnyugodhatnak, 

mert elődeikhez méltón teljesítettek ők is ezen a versenyen. 

Ami pedig a legnagyobb öröm számomra, hogy már többen 

jelezték, hogy jövőre is indulni fognak ezen a versenyen! 
 

Bosnyák Endréné történelemtanár 
 

 

 

Összefoglaló az Áprily Év eseményeiről 
 

Több, az iskolával kapcsolatos esemény történt 2017-ben, 

melyek az iskola névadója emlékét őrizve új ismeretekkel 

kívánták bővíteni az Áprily Lajosról bennünk kialakult 

képet. Halálának 50., születésének 130. évfordulója, vala-

mint az iskola történetének jeles évfordulói miatt az Áprily 

Iskoláért Alapítvány „Áprily Év”-nek tekintette ezt az évet.  

Ennek jegyében vettünk részt a VI-PA tábor megszervezé-

sében, melyre július 2-10 között került sor. A tábor során 

bebarangoltuk Áprily visegrádi életének helyszíneit, majd 

országjárásra indultunk, a tábor végén a Palotajátékokon 

Károly Róbert király vendégei legyünk a királyi menetben.  

Augusztus 6-án – Áprily Lajos halálának 50. évfordulóján 

rendeztük meg az „Áprily Emléknap”-ot, mely református 

istentisztelettel kezdődött, majd a temetőbe vitt az utunk. Az 

Áprily parkban megzenésített versekkel és versfelolvasással 

folytatódott a megemlékezés, végül a Szentgyörgypusztán 

lévő emlékművet langyos nyári esőben koszorúztuk meg. 

Minden eseményén szép számú érdeklődő vett részt, akik 

köszönettel fogadták erre az alkalomra kiadott „Emlékfüzet 

Áprily Lajos halálának 50. évfordulójára” c. kiadványunkat. 

November 14-hez, a költő születésnapjához kapcsolódva 

immár 30 éve – az iskola névfelvétele óta – kerül sor az 

„Áprily Hét” iskolai programjaira. Az idei évben „Akarsz-

e fényt?” címmel hívta az Áprily iskola rajzpályázatra, 

versmondásra, vetélkedőre a szomszéd iskolásokat is.  

Az Áprily Iskoláért Alapítvány, az iskola Szülői szervezete 

és Nevelőtestülete évek óta felnőtteknek szóló programok-

kal is kiegészíti a hét eseményeit. Az „Áprily-estély”, a 

„Generációk találkozása”, és előadások irányítják a fi-

gyelmet városunk oktatási intézményére.  

2017 több szempontból is mérföldkő az iskola életében: 

230 éve folyik a gyermekek nevelése az „öreg iskola” falai 

között. Az alapítvány vendégként vett részt az „iskola-

avató” ünnepségen, amikor Kováts István régész előadása 

után együtt örülhettünk az építőkkel, a régi és új pedagógus 

generációkkal annak, hogy több évtizedes /ha nem évszá-

dos/ várakozás után megújult a régi épület és bizakodva 

várhatjuk a XXI. századi iskola megépülését.  

Az alapítvány élve az önkormányzattól kapott támogatással 

két további esemény szervezésében vett részt. November 11-

én iskolatörténeti kiállítással várta-várja Visegrád lakosságát 

a művelődési házba, ahol a régészeti feltárás tárgyi emlékei-

től napjaink iskolai életét bemutató fotókig ismerkedhetnek, 

nosztalgiázhatnak a látogatók. Az Áprily Hét eseményeihez 

„csatoltuk” a „Jelet hagyni…” című konferenciát, melynek 

megrendezéséhez az önkormányzat által a Bethlen Gábor 

Alaptól elnyert támogatás nagy segítséget. A konferencia 

során pedagógusok, régészek, szobrászművész és filmrende-

ző ismertette a hallgatósággal saját szakterületéről Visegrád 

- Parajd iskolakapcsolatát, Székelyföld és Brassó nevezetes-

ségeit, az életmód változásával járó hagyomány- és szokás-

rend megváltozását. Reméljük, hogy ez a helyi tovább- és 

önképzés újabb szempontokat is kínál a testvérvárosi, test-

vériskolai kapcsolattartás gyakorlatához.  

Az „Áprily Év” tehát a hagyomány jegyében zárt le egy 

három évtizedes szakaszt azzal az ígérettel, hogy a névadó 

költő hitvallását megőrizve – „…Ember lenni mindég 

minden körülményben” – keresi a XXI. század gyermekei-

nek legmegfelelőbb utat a boldogulásukhoz. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány köszöni mindazt az anyagi, 

szellemi, erkölcsi támogatást, amit ez év során kapott vál-

lalt feladatai elvégzéséhez. Az együttműködést tartjuk 

legfontosabbnak, hiszen így tudjuk elérni azt a célt, melyet 

Viktorin József szellemi örökségként vésetett a bejárat 

feletti márványtáblára: „Ez az épület – mely egykor temp-

lom volt - a közösségnek felújíttatott azzal a nemes céllal, 

hogy benne kiváló ifjúság neveltessék. 1871.” 
 

Mezei Anna ÁIA kuratórium elnöke 
 

A VI-PA tábor és a Testvérvárosi konferencia 

a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. 
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D E C E M B E R I  M O Z I M Ű S O R  

 

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 

Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 

Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 
 

December 1. péntek, 17:00 

VOLT EGYSZER EGY SZÍRIA  
feliratos, belga-francia-libanoni dráma, 85’, 2017 

Rendező: Philippe Van Leeuw 

Főszereplők: Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud 

Damaszkusz ostroma alatt egy háromgyerekes anya védett 

házzá változtatja lakását, mely nemcsak családjának, de a 

szomszédoknak is menedéket ad. Minden körülmények 

között megpróbálja biztonságban tartani a nála lakókat, de a 

ház előtt egy mesterlövész vár a megfelelő pillanatra.  
 

December 1. péntek, 19:15 

AZ IGAZSÁG LIGÁJA  
magyarul beszélő, amerikai fantasy-sci-fi, 121’, 2017  

Rendező: Zack Snyder 

Főszereplők: Jason Momoa, Gal Gadot, Ben Affleck, 

Bruce Wayne nem vonulhat vissza. A világnak szüksége van 

rá és a hozzá hasonlókra. Új szövetségese segítségével csa-

patot toboroz: Batman és Wonder Woman mellé felsorakozik 

egy csapat metahumán is. De rá kell jönniük, hogy talán még 

az ő egyesített erejük is kevés.  
 

December 2. szombat, 15:00 

COCO (előtte OLAF KARÁCSONYI KALANDJA)  
magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 106’, 2017  

Rendező: Lee Unkrich 
 

A COCO előtt az OLAF KARÁCSONYI KALANDJA című 20 

perces karácsonyi animációs kisfilm látható. 
 

Miguel családja generációkkal ezelőtt rejtélyes okokból 

elhagyta a zenészi hivatást, de ő mindenképpen zenész sze-

retne lenni. Egy nap a Holtak világának gyönyörű tájain 

találja magát, ahol kalandok sora várja. Találkozik az elbű-

völő, de szélhámos Hectorral, és együtt próbálják meg fel-

lebbenteni a fátylat a fiú családjának múltjáról.  
 

December 2. szombat, 17:10 

MOSZKVA TÉR  
magyar játékfilm, 88’, 2001 

Rendező: Török Ferenc 

Főszereplők: Karalyos Gábor, Balla Eszter, Pápai Erzsi 
 

1989. Petya most ünnepli 18. születésnapját. Barátaival a 

Moszkván találkoznak, aztán buliról bulira mennek. Balla-

gás, majd kaotikus érettségi. Az 1945 utáni töri tételeket 

törölték, a magyar tételt pedig Royal apja megszerezte. A fiú 

ráadásul felajánlja Petyának, hogy részt vehet egy vonatjegy-

hamisító üzletben. Aztán indulhat az újabb buli, lányok, 

kocsilopás és maga a nagybetűs élet!  
 

December 2. szombat, 19:15 

AZ IGAZSÁG LIGÁJA  
magyarul beszélő, amerikai fantasy-sci-fi, 121’, 2017  
 

December 7. csütörtök, 19:15 

A VISZKIS 
magyar akciófilm, 126’, 2017  

Rendező: Antal Nimród 

Főszereplők: Szalay Bence, Móga Piroska, Schneider Zoltán 
 

A Viszkis több tucat alkalommal rabolt ki bankokat, de a 

rendőrség hosszú ideig nem tudott a nyomára bukkanni. A 

közvélemény és a sajtó egyre jobban megkedvelte a rejté-

lyes, a rablásait erőszak nélkül kivitelező bűnözőt.  

December 8. péntek, 17:00 

VOLT EGYSZER EGY SZÍRIA  
feliratos, belga-francia-libanoni dráma, 85’, 2017 

Rendező: Philippe Van Leeuw 

Főszereplők: Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud 
 

December 8. péntek, 19:15 

BOLDOG HALÁLNAPOT!   
magyarul beszélő, amerikai thriller, 96’, 2017  

Rendező: Chritopher Landon 

Főszereplők: Jessica Rothe, Israel Broussard, Roby Modine 
 

Tree újra és újra átéli a napot, melynek végén brutálisan 

meggyilkolják. Nincs más hátra, ki kell derítenie gyilkosa 

kilétét, és pont a születésnapján. Félelmeit legyőzve egyre 

közelebb jut hozzá. Ha letépheti róla az álarcot, véget vethet 

pokoljárásának, ám ha nem, örökre az időhurok rabja marad.  
 

December 9. szombat, 15:00 

PADDINGTON 2.   
magyarul beszélő, angol-francia családi film, 104’, 2017  

Rendező: Paul King 
 

Paddington csupa szív és vidámság, és amerre csak jár, 

marmeládot osztogat, így nem csoda, hogy roppant népszerű 

a helyiek körében. A kismackóra nagy feladat vár: közeleg 

imádott nagynénje 100. születésnapja, ezért méltó ajándékot 

kell kerítenie. Amikor Mr. Gruber régiségboltjában észrevesz 

egy különleges könyvet, azonnal tudja, hogy az az igazi.  
 

December 9. szombat, 17:00 

RÖGTÖNZÖTT SZERELEM  
feliratos, amerikai romantikus vígjáték, 120’, 2017  

Rendező: Michael Showalter 

Főszereplők: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter 
 

A pakisztáni származású amerikai komikus szerelmes lesz 

egy lányba, de a kulturális különbségek miatt a kapcsolatot 

családja ellenzi. A lányt azonban egy titokzatos betegség 

támadja meg, s kómába esik. A férfi a lány és saját családja 

távolságtartása és a szerelem bizonytalansága között vívódva 

a humor segítségével próbálja magában a lelket tartani.   
 

December 9. szombat, 19:15 

A VISZKIS 
magyar akciófilm, 126’, 2017  

Rendező: Antal Nimród 

Főszereplők: Szalay Bence, Móga Piroska, Schneider Zoltán 
 

December 13. szerda, 19:15 

PREMIER ELŐTT!  

STAR WARS –  AZ UTOLSÓ JEDIK  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 150’, 2017  

Rendező: Rian Johnson 

Főszereplők: Daisy Ridley, Gwendoline Christie, Mark Hamill 
 

A Skywalker saga folytatódik: Az ébredő Erő hősei a galaxis 

legendás alakjaival indulnak nagyívű kalandra, s közben nem 

csak az Erővel kapcsolatos ősi rejtélyekre találnak választ, 

hanem megdöbbentő múltbéli titkokra is fényt derítenek.  
 

December 14. csütörtök, 18:00 

SW VII és SW VIII - STAR WARS MARATON!!!  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 136’+150’, 2015/2017 
 

Belépőjegy: 1.300,- Ft, kedvezményes jegy: 800,- Ft 

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi
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December15. péntek, 17:00 

KUTYÁK  
feliratos, román-francia-bolgár dráma, 104’, 2016  

Rendező: Bogdan Mirica 

Főszereplők: Dragos Bucur, Gheorghe Visu, Vlad Ivanov 
 

Roman azzal a szándékkal érkezik vidékre, hogy túladjon a 

nagyapjától örökölt birtokon, de rájön, hogy az öreg kétes üzle-

teket vezetett, melyeket volt beosztottjai vettek át. Egy rendőr 

megszállottan igyekszik börtönbe juttatni őket, ám ez nem ele-

gendő az igazságszolgáltatáshoz egy olyan vidéken, ahol a bűn 

és bűnhődés relatív fogalmak.   
 

December 15. péntek, 19:15 

ROSSZ ANYÁK KARÁCSONYA  
magyarul beszélő, amerikai-kínai vígjáték, 116’, 2017 

Rendező: Scott Moore, Jon Lucas 

Főszereplők: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn 
 

A szabadelvű anyák ezúttal is a kimenőre hajtanak, a lehető 

legkevesebb energiából akarják kihozni a legbulisabb ünnepet. 

Egy dologgal nem számolnak: a saját édesanyáik felbukkanásá-

val. A tökéletes karácsony bűvöletében szocializálódott mamák 

ugyanis ragaszkodnak a jól bevált mazochista anyaszerephez és 

az ünnep szentségéhez.  
 

December 16. szombat, 15:00 

LEGESLEGJOBB CIMBORÁK  
magyarul beszélő, német animációs film, 72’, 2016 

Rendező: Theresa Strozyk 
 

Waldemar szülinapi ünnepe előtt az izgalom Mullewappban 

egyre fokozódik. Waldemar alig várja, hogy befalhassa a tortát, 

de váratlan látogató jelenik meg a nyugodt farmon. A vaddisznó, 

Horst von Borst és bandája vetett szemet a ünnepségre és fog-

ságba ejtik a farm lakóit. Waldemar összefog barátaival, hogy 

megmentse kedves otthonukat.  
 

December 16. szombat, 17:00 

KUTYÁK  
feliratos, román-francia-bolgár dráma, 104’, 2016  
 

December 16. szombat, 19:15 

STAR WARS –  AZ UTOLSÓ JEDIK   
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 150’, 2017  
 

December 20. szerda, 18:00 

RODIN –  AZ ALKOTÓ  
feliratos, francia-belga-amerikai életrajzi dráma, 119’, 2017  

Rendező: Jacques Doillon 

Főszereplők: Vincent Lindon, Izia Higelin, Séverine Caneele 
 

Párizs, 1880. Rodin megkapja élete legkomolyabb megbízását. A 

pokol kapuja című monumentális alkotás néhány szobra, mint A 

gondolkodó legismertebb művei lettek. Az életrajzi hitelességű 

film aktualitását Rodin halálának 100. évfordulója adja.  
 

December 21. csütörtök, 19:15 

ESZEVESZETT ESKÜVŐ  
magyarul beszélő, francia-kanadai-belga vígjáték, 117’, 2017 

Rendező: Eric Toledano, Olivier Nakache 

Főszereplők: Jean-Pierre Bacri, Alban Ivanov, Gilles Lellouche 
 

A rutinos rendezvényszervező grandiózus események százait 

vezényelte már le, de arra ő sincs felkészülve, ami a XVII. 

századi kastélyban és parkjában történik. Óriási stábjával jó 

előre megtervez mindent, hiszen olyan estét kell rendezniük, 

melyre a vendégek életük végéig emlékezni fognak. Néhány 

apró baki után viszont kártyavárként kezd összedőlni az este.  
 

December 22. péntek, 17:00 

MIKULÁS KARÁCSONYRA  
magyarul beszélő, norvég családi vígjáték, 70’, 2016 

Rendező: Terje Rangnes 

Főszereplők: Anders Baasmo Christiansen, Trond Espen Seim 

Az Andersen család feje szeretne csodás karácsonyt varázsolni 

gyermekeinek. Szokásához híven idén is Mikulás ruhát ölt. Egy 

apró baleset folytán összetalálkozik az igazi Mikulással, akivel 

különös tervet eszelnek ki.  
 

December 22. péntek, 19:15 

MEGJÖTT APUCI 2.   
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 100’, 2017  

Rendező: Sean Anders 

Főszereplők: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson 
 

Brad és Dusty elérték a lehetetlent: barátok és apatársak lettek. 

Minden simán megy, amíg Dusty régi motoros, macsó faterja és 

Brad érzékeny és érzelmes apja meg nem érkeznek a karácsonyi 

ünnepekre. A nagysikerű vígjáték folytatásában az apucik mellé 

a nagyapucik is betársulnak a mókába.  
 

December 23. szombat, 15:00 

MIKULÁS KARÁCSONYRA  
magyarul beszélő, norvég családi vígjáték, 70’, 2016 
 

December 23. szombat, 17:00 

ESZEVESZETT ESKÜVŐ  
magyarul beszélő, francia-kanadai-belga vígjáték, 117’, 2017 
 

December 23. szombat, 19:15 

MEGJÖTT APUCI 2.   
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 100’, 2017  
 

December 28. csütörtök, 19:15 

HÉT NŐVÉR  
magyarul beszélő, angol-francia-amerikai sci-fi, 123’, 2017  

Rendező: Tommy Wirkola 

Főszereplők: Noomi Rapace, Willem Defoe, Glenn Close 
 

A túlnépesedést megakadályozandó a világ kormányai bevezetik a 

Csak-egy-gyerek törvényt. Egy férfinak különleges kihívást jelent, 

hogy hét, egymásra tökéletesen hasonlító lányunokáját úgy nevel-

je fel, hogy senkinek se szúrjon szemet. A lányok egy személy-

azonosság alatt élnek, mindegyikük hetente egyszer mehet el 

otthonról. Egy nap egyikük nem megy haza, ezzel láncreakciót 

elindítva a többi testvér életében.   
 

December 29. péntek, 17:00 

KARDFOG KAPITÁNY ÉS A LAMA RAMA KINCSE 
magyarul beszélő, norvég családi kalandfilm, 75’, 2014  

Rendező: John Andreas Andersen 

Főszereplők: Tuva Novotny, Anders Baasmo Christiansen 
 

Mákszem, a bátor kisfiú elindul Kardfog kapitány oldalán, hogy 

felkutassa Lama Rama rejtett kincsét, és ráleljen édesapjára. 

Útjukat a rejtélyes szigetre számos kaland övezi, melyek során 

megtanulja, milyen fontos a barátság, az elfogadás és a szeretet.  
 

December 29. péntek, 19:15 

A VISZKIS 
magyar akciófilm, 126’, 2017  
 

December 31. vasárnap, 15:00 

FERDINÁND  
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 108’, 2017  

Rendező: Carlos Saldanha 
 

Mi dolga a világon egy bikának? Viadalokon való részvétel. És 

mire vágyik minden igazi bika? Természetesen arra, hogy végre 

a stadion közepén állhasson és megmutathassa, hogy ő a le-

győzhetetlen bajnok. Kivéve Ferdinándot. Ő nem ilyen bika. Ő a 

virágokat, a békességet és a végtelen mezőt szereti. Nem lesz 

könnyű dolga, míg meggyőzi a világot, hogy egyszer egy ilyen 

bikára is szükség lehet. 
 

December 31. vasárnap, 17:00 

STAR WARS –  AZ UTOLSÓ JEDIK  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 150’, 2017 
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
 

A D V E N T T Ő L  –  K A R Á C S O N Y I G  
Mozaikok 

 

Es ist Advent 
 

Siehst du die Lichter nicht und den Glanz? 

Es brennen doch schon alle Kerzen am Kranz! 

Wenn nicht in uns ein Lichtlein brennt, dann bleibt es 

dunkel, auch im Advent! 

Jeder hilft jedem, so gut er kann. 

Dann gehen viele Lichter an! 
 

Der Adventskranz 
 

Der Erfinder des Adventskranzes war ein Hamburger 

Theologe Johann Hinrich Wichern./1808-1881/ Da ihm 

immer in der Vorweihnachtszeit  die arme Kinder fragten 

wie viele Tage sie noch bis Weihnachten warten müssen, ist 

ihm eine Idee eingefallen.  /1839./ 

Er befestigte  auf einem Holzrad mit einem Durchmesser 

von etwa zwei Metern vier große weiße Kerzen  für die 

einzelnen Adventssonntage und für jeden einzelnen 

Wochentag  19 rote Kerzen vom ersten Advent bis zum 

Heiligen Abend. Etwa 20 Jahre später begann er, das 

Holzrad mit Tannengrün zu schmücken. Mit seinem 

Kerzenschein erfüllt der Adventskranz in der 

Vorweihnachtszeit mittlerweile zahlreiche Wohnzimmer 

weltweit. 
 

Der heilige Nikolaus 
Nikolaus, Bischof von Myra, stammte aus einem reichen 

Vaterhaus. Er wurde am 15.März 270 in Patara /heute 

Türkei/ geboren und verstarb am 6. Dezember ….. in Myra.  

Nach dem Tod seiner Eltern erbte er deren ganzes 

Vermögen, das er an Arme verteilte. In der katholischen und 

orthodoxen  Kirche wurde er als Heiliger verehrt. Er ist auch 

Schutzpatron zahlreicher Berufsgruppen und seit 1555 

Gabenbringer für Kinder. Am  Vorabend des Nikolaustages 

beschenkt er – oft mit seinem Helfer Knecht Ruprecht – die 

Kinder, die am Vorabend Schuhe oder Strümpfe vor die Tür 

stellen. Diese füllt der Gabenbringer über Nacht mit 

Süßigkeiten, Apfeln oder auch kleinen Geschenken. 
 

Nikolaussprüche 
 

Nikolaus, du guter Mann -. 

Du musst dich sicher plagen, 

den schweren Sack zu tragen. 

Darum lieber Nikolaus, 

pack ihn doch einfach aus.  Volksgut 
 

Nikolaus, sei unser  Gast, 

wenn du was im Sacke  hast. 

Hast du was, so lass dich nieder, 

hast du nichts, so pack dich wieder!  Volksgut 
 

Ach ,du lieber Nikolaus, 

komm ganz schnell in unser Haus. 

Hab so viel an dich gedacht! 

Hast mir doch was mitgebracht?  Volksgut 
 

Heiligabend 
Im Stall bei Esel, Ochs und Rind 

zur Nacht geboren ward ein Kind.  

Und wieder still wie ehedem 

der Stern leucht ’ über Bethlehem. 

Gott in der Höh’ sei Preis und Ehr 

und fried’ den Menschen weit umher. 
 

Josef Weinheber 
 

 

EINLADUNG - MEGHÍVÓ 
 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

KÖZMEGHALLGATÁST tart 

2017. december 18-án hétfőn 15 órakor 

a MOZI épületében. 
16 órától nemzetiségi műsort adunk az óvodások és 

az iskolások fellépéseivel, majd nemzetiségi ének-és 

zenekarunk ad hangulatos karácsonyi műsort. Hagyo-

mányőrző szokásainknak megfelelően a programok 

végén meghívjuk vendégeinket egy kis eszem-iszomra. 
 

Seid unsere Gäste! 
 

VNNÖ képviselői 
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Könyvtári hírek 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Új kvízjátékkal jelentkezik a könyvtár. Mostani téma-

körünk: Szólások, közmondások. A könyvtárban és az 

iskolában megtalálható lapokon egészítsétek ki a meg-

kezdett szólásokat, közmondásokat. 

A feladatok megoldásán 2017. december 15-ig törheti-

tek a fejeteket! Ebben segítségetekre lesz O. Nagy 

Gábor: Szólások, közmondások című könyve. 

Maximum 2 hibázási lehetőségetek van. Amennyiben 

teljesítitek a feladatot, ajándékot kaptok, 2017. decem-

ber 19-én pedig minden korcsoportban kisorsolunk 

egy-egy jutalomkönyvet fődíjként. 
 

Könyvajánló: 
 

Felnőtteknek:  
Ahern, Cecelia: A szerelem kézikönyve 

Chambarlain, Mary: A dachaui varrónő 

Cook, Robin: Kromoszóma 

D’Adamo, Peter J.: Az AB0 terv 

Fejős Éva: Nápolyi vakáció 

Gallo, Max: Mathilde 

Gallo, Max: Sarah 

Gregory, Philippa: A király átka 

Martin, George R. R.: Sárkányok tánca 

Martin, George R. R.: Varjak lakomája 

Mérő László: Az érzelmek logikája 

Nagy süteménykönyv 

Quick, Amanda: Hazugságok kertje 

Roberts, Nora: Tűznél forróbb 

Uris, Leon: A zarándok 
 

Gyerekeknek: 
Balázs Ágnes: Boszorkányos hajsza a szófajok világában 

Berg Judit: Hisztimesék 

Dóka Péter: Lila királylány 

Tölgyesi Norbert: Felhőfiú és más mesék 

Vidra Gabriella: A barlang titka 

Vidra Gabriella: A fekete kő titka 
 

Köszönet 
 

Idén az alábbi személyek támogatták intézményünket: 

Becske Istvánné, Csitneki Szilvia, Király Ferenc, Kis 

Dóra, Lénárd Napsugár, Mándi Dezsőné, Mándi Móni-

ka, Oláh Panna, Salk Alíz, Szarka László, Tóth Fran-

ciska, Tromposch Tiborné 

Köszönjük szépen mindannyiuknak! 
 

Kedves Könyvtárlátogatók! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy könyvtárunk 2017. dec-

ember 20. - 2018. január 1. között zárva tart. Nyitás: 

2018. január 2-án a megszokott időpontban. 

Minden kedves könyvtárlátogatónknak áldott karácso-
nyi ünnepeket és könyvélményekben gazdag boldog 

újévet kívánok! 
 

Kotz Eszter 

könyvtáros 

 

 

Töltsük együtt advent 

harmadik vasárnapjának délutánját! 
 

Szeretettel várunk mindenkit 

december 17-én a templomkertbe, 

ahol adventi vendégségünk 17.00-kor kezdődik. 
 

18.00 Szentmise, 

          utána karácsonyi verses ünnepköszöntő 

19.00 A cserkészcsapat műsora a templomkertben 
 

A templomkertben a betlehem mellett 

karácsonyi ízekkel és illatokkal 

szeretnénk bensőségessé tenni az együttlétet! 
 

Forralt bor, krampampuli, sült gesztenye, zsíros ke-

nyér, házi sütemény, tea és habos forró csokoládé! 
 

A vendéglátók: 

Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület, „Zónás Lányok”, 

MiGreen Team, Mátyás Király Művelődési Ház 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

 

 

Szeretettel hívunk mindenkit 
 

2017. december 23-án, 

advent negyedik szombatján 19.00 órakor 

a visegrádi plébániatemplomba, ahol 
 

„Puer natus est nobis” 
címmel 

 

Bodrogi Éva szoprán és Kónya István lantművész 

ad adventi koncertet 
 

A műsorban barokk zeneszerzők karácsonyi ünnep-

körhöz tartozó legszebb művei csendülnek fel. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Szeretettel hívunk mindenkit 
 

a 2017. december 30-án szombaton 

megrendezésre kerülő 
 

visegrádi évbúcsúztató 

disznóvágásra és disznótorra 
a rendezvénytérre! 

 

Jöjjenek el, kóstolják meg a helyben készí-

tett hagyományos visegrádi sváb ételeket, 

hurkákat, kolbászokat és sült húsokat! 
 

8.00 órától DISZNÓVÁGÁS 

10.00 órától DISZNÓTOROS KÓSTOLÓ 

13.00 órától ZENE 

(Szász Huba és Péter) 
 

A disznókat feldolgozzák: 

a Szent György Lovagrend, Visegrádi Ifjúsági 

Sziget Egyesület és a „Zónás Lányok”, valamint 

a Visegrádi Yetik 
 

Az önkormányzat által finanszírozott rendezvény 

megvalósítását 

a civil szervezeteknek köszönhetjük! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

Visegrádi falinaptár 2018! 
 

A hagyományoknak megfelelően idén is megjelen-

tettük a visegrádi falinaptárat a művelődési ház 

gondozásában, melyet ezúttal Székely István festő 

alkotásaiból állítottuk össze. 

Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának meg-

felelően oldjuk meg. 

A naptár ára idén is 1.800.- Ft. 

Kívánjuk, hogy boldogságban, egészségben néze-

gessék hónapról hónapra. 
 

Mikesy Tamás 
  

 
 

Visegrád Album 
 

2009 decemberében a város millenniumára jelent 

meg a Visegrád című fotóalbum. A megjelenés fel-

tétele akkor az volt, hogy a város megelőlegezi a 

költségeket, de a szerkesztő garanciát vállal arra, 

hogy az eladásból ez az összeg visszafizetésre ke-

rül. Örömmel adhatok hírt arról, hogy a megállapo-

dásnak megfelelően mára mind a 6.606.525.-Ft be-

fizetésre került az önkormányzat pénztárába. 

Az eredetileg megjelent 2.000 példányból mára 

csak mintegy 150 darab maradt. 
 

Mikesy Tamás  
 

 

Szeretettel hívunk mindenkit, 

gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
 

2017. december 16-án szombaton 15-19 óráig 

a művelődési házba egy 
 

Családi Játszódélutánra 
 

Minden alkalommal közel száz játékból választhatják 

ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki! 
 

A játékot Horváth Zoltán játékmester 

az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja. 
 

A program ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

 

Elli Michler:  
 

Vier Kerzen 
 

Eine Kerze für den Frieden,  

die wir brauchen,  

weil der Streit nicht ruht.  

Für den Tag voll Traurigkeiten 

eine Kerze für den Mut.  
 

Eine Kerze für die Hoffnung  

gegen Angst und Herzensnot,  

wenn Verzagtsein unsren Glauben  

heimlich zu erschüttern droht.  
 

Eine Kerze, die noch bliebe  

als die wichtigste der Welt:  

Eine Kerze für die Liebe,  

voller Demut aufgestellt, 
 

dass ihr Leuchten den Verirrten  

für den Rückweg ja nicht fehlt,  

weil am Ende nur die Liebe  

für den Menschen wirklich zählt. 
 

Ez a vers 2008 decemberében már megjelent a Visegrádi 

Hírekben név feltüntetése nélkül. A jogtulajdonos most 

kérte, hogy helyesbítésként újra közöljük a művet, de 

immár helyesen költő névvel.  
 
 
 

Fontosabb közérdekű telefonszámok 
 

Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT 

hívandó általános segélyhívószám: 112 

MENTŐK: 104 

RENDŐRSÉG: 107 

TŰZOLTÓSÁG: 105 

Szentendrei Rendőrkapitányság: 06-26/502-400 

Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax: 06-26/398-273 

Herdics Antal megbízott őrsparancsnok: 06-70/492-0803 

illetve Bátka Szabolcs körzeti megbízott: 06-70/942- 9210 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal: 

 06-26/398-255, 06-26/398-090 

Kormányablak (Tahitótfalu): 06-26/585-036, 06-26/585-038 

Orvosi rendelő: 06-26/397-474 

Védőnő: 06-20/236-8569 

Fogorvos: 06-26/397-574 

Gyógyszertár: 06-26/398-365 

DMRV hibabejelentő: 06-27/511-511, 06-40/881-188 

ELMŰ hibabejelentő: 06-80/383-940 
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K i r á n d u l t u n k  
 

Amint az sok év óta megszokott, Zoltán Erika és Szőke 

Mátyás kedves tevékenykedése következtében az „Együtt” 

Kulturális Egyesület mintegy ötven tagja ismét felkereke-

dett, és elutazott egy napra országot látni. 
 

Mindenekelőtt leszögezzük, hogy a mi egyesületünknek 

nincs semmilyen köze az Együtt Korszakváltók Pártjához. 
 

A Zoltán-Szőke kirándulások – évente egyszer, vagy két-

szer – mindig kiváló programok. A szervezők jó érzékkel 

ötvözik a programban a várost, a műemléket, a történelmet, 

természetet és minden egyebet. A résztvevők viszont eme 

lelki táplálékokat kiegészítik némi étellel és itallal. Ezek 

mennyisége biztonságos. Ha például, eltévednénk, és egy 

sivatagban bolyongana a buszunk, még egy hét után sem 

éheznénk, avagy szomjúhoznánk. 
 

Úgy érezzük, hogy az évek során kirándulás-függők let-

tünk. Hiányérzetünk van, ha késik az értesítés Erikától, 

vagy Mátyástól, hogy a szervezés megindult. Lehet, hogy a 

pszichológia nemes tudománya ezeket, a rendezvényeket 

például az „E-M kirándulás-szindróma” névvel definiálja 

majd egyszer. 
 

Nos, október 14-én, szombaton reggel elindultunk. Rövid 

útleírásunknál Szőke Mátyás tollaival villogunk: 
 

Első célpontunk Csesznek vára volt. 
 

Ez az erődítményünk az 1241–42-es tatárjárás utáni nagy 

várépítési korszak szülötte. A 16. század közepére a hódító 

törökök benyomultak a Dunántúlra, ahol Csesznek –

Wathay Lőrinc várkapitány vezetésével – végvárként vé-

delmezte az országot. 

1594-ben Győr elestét követően a vár török kézre került, de 

már 1598-ban sikerült visszafoglalni. 

A Rákóczi-szabadságharc idején a várban lőszer- és élelmi-

szerraktár működött, de hadifoglyok gyűjtőhelye is volt. 

1708-ban a császári hadak hiába ostromolták, de 1709-ben 

sikerült bevenniük. 

A háborús idők elmúltával a vár szerepe megváltozott, a 

zordon kővárat az Esterházy grófok egy kényelmes lakha-

tást biztosító barokk kastéllyá alakították át. Korabeli forrá-

sok szerint 1780-ban elköltözött a főúri család, de még a 

szolgaszemélyzet használta a helyiségeket, melyeket egy 

harminc esztendővel későbbi földrengés, majd tűzvész tett 

végképp lakhatatlanná. 

1947-ben itt forgatták a Valahol Európában című filmben 

látható vár külső felvételeit. 

A várat 2017-től kezdődően a Nemzeti Várprogram kereté-

ben felújítják. 
 

Jómagam már jártam itt. Gimnazista koromban a közútról 

toronyiránt felszaladtunk a várba majd vissza. Ma – több 

mint 55 év után – sokkal több időre volt szükség erre a 

feladatra. Ebből is levezethető, hogy a Föld tágul, hosszabb 

lett az út. Azt kizártnak tartom, hogy a többlet-időnek olyan 

tényezői is lennének, mint a tönkrement láb-ízületeink. 
 

Buszunk Zircre vitt bennünket. Zirc a Magas-Bakonyban, a 

Zirci-medencében fekszik. Magyarország legmagasabban 

fekvő városa. A városközponton a 400 m-es szintvonal 

halad át. A visegrádi Duna part néhány méterrel a 100 

méteres szintvonal magasságában van. 

Története, amely több mint 900 évre tekint vissza, legin-

kább a ciszterciek apátságához fűződik. Az első ciszterci 

apátságot 1182-ben III. Béla alapította. A település 1984-

ben kapott városi jogot. 

Az épület 19. század közepi bővítéseknek köszönhetően az 

apátság még két látogatható intézményt fogad be: a Bako-

nyi Természettudományi Múzeumot, továbbá, az Országos 

Széchényi Könyvtár által üzemeltetett Reguly Antal Mű-

emlékkönyvtárat. A műemlékkönyvtár 65.000 kötetes 

állománya nagyrészt 18-19. századi, de találhatók egyedül-

álló ősnyomtatványok is. 

Megragadó volt a több mint 80 éves szerzetes előadása a 

bazilikáról. Ez a pap, amióta belépett a rendbe, minden nap 

éjjel kettőkor kel, és derűsen végzi a munkáját. Ez a pap 

tud valami olyant, amelyet sokan nem tudunk… 
 

Zirc után irány Pápa. 
 

Pápai programunkat ebéddel kezdtük. Mindenkinek merjük 

ajánlani a Gólyafészek éttermet. 

Jómagam egy-két éve, ha tehetem az ebéd után, mint 

virtigli nyugdíjas, lefekszem egy kicsit. Egy ilyen kirándu-

láskor ez ugye lehetetlen? 

Nos nem! 

Ugyanis behemót buszunk majdnem átment egy kis piros 

autón, amelyet vezetője szabálytalanul és figyelmetlenül 

vezetett. Ezt elkerülendő gépkocsizónk, Attila, hatalmasat 

fékezett. Így történt, hogy a blokkolás kezdete után fél 

másodperc múlva én, aki álltam, mindkét kezemben esz-

közök, már a két ülés-sor közötti közlekedő-sávban fe-

küdtem. Alvásról természetesen szó sem lehetett, pedig 

csillagokat is láttam. 

Segítő kezek kikapartak ebből a vályúból. Izomrendszerem-

től azt az utasítást kaptam, hogy a további programban ne 

vegyek részt. Beültem tehát egy kerthelyiségbe. Hogy ne 

legyek egyedül, társamul egy pohár bort választottam. Néz-

tem volna, hogy hogyan söprik az utcát, de nem nézhettem, 

mert nem söpörték, viszont tiszta volt. A masírozó regrutákat 

ugye nem nézhettem, hiszen parlamentünk hihetetlen téve-

déssel megszüntette a sorkatonai szolgálatot. Barna kislány-

ok viszont voltak. Nem volt mit tenni, őket néztem. 
 

Mindezek után a krónikási feladatot átadtam hitvesemnek.  

A folytatás az övé: 
 

Mindig lámpalázam van, ha valami olyant kell, folytassak, 

vagy csináljak, mint a férjem. Például, sohasem tudtam 

egyszerre annyi kemény lebbencset megenni, mint ő. 
 

Akkor Pápáról néhány mondat: 
 

Az egykor bővizű Tapolca-patak völgyében, a Pápai-síkság 

középpontjában található, a Bakony hegység és a Kisalföld 

találkozásánál. Bár a római korban a Szombathely (Sava-

ria) és Győr (Arrabona) közötti út erre haladt, település 

nem jött létre. A város első írásos említése 1061-ből való, s 

egy malom adományozásáról szól. Ebből következik, hogy 

Pápa, mint mezőváros volt jelentős akkoriban. Ez a szerepe 

a 19. század első felére teljesedett ki, akkor 22 malommal 

rendelkezett, amelyeket a Tapolca-patak hajtott. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tatárjárás
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszmán_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunántúl
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wathay_Lőrinc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1594
https://hu.wikipedia.org/wiki/Győr
https://hu.wikipedia.org/wiki/1598
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rákóczi-szabadságharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1708
https://hu.wikipedia.org/wiki/1709
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterházy_család
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/1780
https://hu.wikipedia.org/wiki/1947
https://hu.wikipedia.org/wiki/Valahol_Európában_(film)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Kastély-_és_Várprogram
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ciszterciek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ciszterciek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1984
https://hu.wikipedia.org/wiki/Országos_Széchényi_Könyvtár
https://hu.wikipedia.org/wiki/Országos_Széchényi_Könyvtár
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tapolca-patak
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pápai-síkság&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalföld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Római_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Győr
https://hu.wikipedia.org/wiki/1061
https://hu.wikipedia.org/wiki/Malom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mezőváros
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vízimalom
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A város szerepe a 18. század közepétől kezdett kibővülni, 

(kisebb megszakításokkal) azóta is működő iskolák jöttek 

létre. A 19. század közepén már jó hírű iskolaváros. Orszá-

gos hírű iskolája az eredetileg 1531-ben alapított Református 

Kollégium, ahová Petőfi Sándor és Jókai Mór is járt. A má-

sik hasonló hírnévvel rendelkező iskola a pálosok által 1638-

ban alapított, ma állami tulajdonban lévő Türr István Gimná-

zium, ahová a kiegyezés megkötője, Deák Ferenc is járt. 
 

Történelmének egyik fontos eleme a jelenleg Kanadában 

élő Kluge família kékfestő műhelye. Ezt 1786-ban hozták 

létre Pápán. A műhelyt a Tapolca-patak vize táplálta. A 19.-

ik századig kézi erővel, míg később már gőzgépekkel 

történt a kékfestés, ami a századfordulón a legjobbak közé 

tartozott Magyarországon. A műhely a mesterséggel együtt 

apáról fiúra szállt a Kluge családban, mígnem az álla-

mosítás során 1945-ben bezáratták a magánvállalkozásukat. 

A helyén 1962 óta múzeum működik, amely bemutatja a 

nagy múltú mesterséget. 

Ebéd után ide, az ország állítólag egyetlen kékfestő mű-

helyt bemutató múzeumba látogattunk, ahol megismer-

kedtünk a gyönyörű kelme előállításának nehéz, embert 

próbáló munkafázisaival és persze a hölgyek megcsodálták 

kék-festőből készült ruhákat, terítőket, függönyöket, 

ajándéktárgyakat. 
 

A kékfestőktől átsétáltunk az Esterházy-kastélyba. Épüle-

tének előzménye a Garaiak által a 15. század első felében 

emelt vár állt (részben) a helyén. Az első feljegyzett török 

támadás 1529-ben érte Pápát és a környékbeli falvakat a 

Bécs felé menetelő hadak részéről, azonban nem kizárt – 

bár erről írásos emlék nem maradt fenn –, hogy portyázó 

csapatok már az 1526-os dúláskor elérték a várost, és min-

den bizonnyal az 1532-es hadjárat sem kerülte el. Valószí-

nűleg ekkor épült ki az első gyenge földsánc a város körül. 

A várat a török uralom alatt tovább építették. A pápai ura-

dalom 1626-ban lett az Esterházyaké, ebben az időben 

pusztított egy jelentős tűzvész a városban, mely jelentős 

mértékben megrongálta a várkastélyt, és a templomot is. 

1704-ben a helyőrség Rákóczi mellé állt, 1707-ben pedig 

császári hadak szállták meg, később pusztulni kezdett. 

Esterházy Ferenc a 17. század közepén lett Pápa ura. 1743-

ban egy igen monumentális rezidenciát terveztetett. A 

barokk kastély építése csak az 1784-ben fejeződött be, 

miközben a kivitelezési munkálatokat a kor jeles mesterei – 

Grossmann József mellett Fellner Jakab – vezették. 

1945-től 1959-ig a szovjet hadsereg használta a kastély. 

Sajnos ebben az időszakban nemcsak az épületben kelet-

keztek jelentős károk, de megsemmisült, illetve eltűnt szin-

te a teljes belső berendezés is. Az ezt követő időszakban a 

városi könyvtár, a zeneiskola, a művelődési ház és az hely-

történeti múzeum volt a kastély lakója. Az 1960-as évek 

közepén került sor a külső homlokzat renoválására, majd az 

1990-ben a kastélykápolna helyreállítására, melynek szín-

vonalát az Europa Nostra-díj igazolja. 2015-től ismételten 

az építtető és mélyen hívő Esterházy család szándékai 

szerinti megszentelt hely, ahol katolikus istentiszteleteket, 

esküvőket és keresztelőket lehet tartani. 

Időközben a belső terek olyan állapotba kerültek, hogy egy 

az 1996-ban elvégzett vizsgálta megállapította: életveszélyt 

jelentenek a látogatókra. A főépület felújítására több ütem-

ben 1988 és 2015. között került sor. Melléképülete a váris-

tálló még nem újult meg. 

Említést kell tennünk a várkertről is. Az Esterházy kastély 

parkjába, a pápaiak által csak Várkertnek emlegetett park 

kiterjedt zöldfelületként övezi az épületet. A háború előtt 

óriási volt, a mainál többszörösen nagyobb, jórészt vadas-

park, amelybe a köznép jobbára nem tehette be a lábát. A 

háború után aztán fejszéstől jöttek ide az addig kirekesztet-

tek, irtani való erdőnek nézve azt, ami ekkor már csak volt 

a grófé s így a magukét pusztították. A faritkaságokban, 

ősplatánokban bővelkedő Várkertet Evlija Cselebi, a híres 

török világutazó is említi írásban és "Irem kertjéhez hason-

ló gyönyörű kertnek" nevezi. A park megcsonkítva, majd a 

közelmúltban helyreállítva is szép, a megmaradt ősfák sok 

ölnyi kerületű törzsei, irdatlan ágkarjai, a juharok, kőrisek, 

gesztenyék, sajmeggyek, vörösfenyők, bükkök oltalmában. 

A kastély épület északi oldalán lévő szabadtéri színpadon 

rendszeresen tartanak rendezvényeket. 
 

Kirándulásunk előirányzott programját a kertből kimenet-

tel abszolváltuk. Megköszöntük Erikának és Mátyásnak a 

szép napot. 
 

Elindultunk haza. Sötétedett. A buszon egészséges fáradt-

sággal ült a csapat. Visszagondoltunk erre a programdús 

napra. A sok csodálatos élményre. Volt, aki nyitott szem-

mel, ábrándos tekintettel utazott. Volt, aki csukott szem-

mel. Sőt! Többen, amikor egy kedves programra emlékez-

tek vissza csukott szemmel, még fel is horkantottak. Volt, 

akinek a csukott szemű visszaemlékezésének annyi él-

ménydússága volt, hogy állandóan felhorkantott. 
 

Mi nem láttuk Erika-Mátyás házaspárt, viszont meg vol-

tunk győződve arról, hogy a sötétben szótlanul ülnek egy-

más mellett. Kezeik összefonódnak. Lelkük megelégedett, 

a másikra hangolt. Eközben egymástól függetlenül, de 

mindketten arra gondolnak, hogy legközelebb hová visznek 

bennünket… 
 

Lejegyezte: 

Bánó László és felesége Panni 
 

 
 

Dsida Jenő:  
 

DECEMBER 
 

A horizont ma ködökbe vesző, 

s a nagy világ egyetlen 

csöndes hómező. 
 

Pelyhet kavarva dudolász a szél 

és nagy titokról halkan 

meséket mesél. 
 

...Merő szemekkel nézek lefele, 

mert énbennem talán 

most minden fekete, 
 

s reszkető térdem csöndben földet ér 

és megcsókolom a havat 

csak azért, – mert fehér.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/18._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/1531
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pápai_Református_Kollégium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pápai_Református_Kollégium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Petőfi_Sándor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jókai_Mór
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pálos_rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/Állam
https://hu.wikipedia.org/wiki/Türr_István_Gimnázium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Türr_István_Gimnázium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyezés
https://hu.wikipedia.org/wiki/Deák_Ferenc_(igazságügy-miniszter)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Garai_család
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/1626
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterházy_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/1784
https://hu.wikipedia.org/wiki/Grossmann_József
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fellner_Jakab
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945
https://hu.wikipedia.org/wiki/1959
https://hu.wikipedia.org/wiki/Munkás-paraszt_Vörös_Hadsereg
https://hu.wikipedia.org/wiki/1960-as_évek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/Europa_Nostra-díj
https://hu.wikipedia.org/wiki/1996
https://hu.wikipedia.org/wiki/1988
https://hu.wikipedia.org/wiki/2015
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Visegrád SE Kerékpáros Szakosztály 

éves  beszámolója 
 

Az idei szezont is felkészüléssel kezdtük, teremben, 

majd a szabadban gyűjtögettük a kilométereket. 

A versenyszezonunk májusban kezdődött Szilvásvára-

don, majd Esztergomban folytattuk a maraton soroza-

tot. Augusztusban további két megmérettetésen vettünk 

részt a Bükkben, és a Mátrában. A Top Maraton verse-

nyeket átlagosan tízen teljesítettük a szakosztályból. A 

szezon összesítésénél két versenyzőnkre lehetünk iga-

zán büszkék, Müller Zsuzsa Master 4 női kategóriában 

bizonyult a legjobbnak, míg Bálint Blanka az U13 lány 

kategória második helyezettje lett 2017-ben. Őket dec-

emberben egy záró esten ünnepélyes keretek közt fog-

ják díjazni. 

Szeptemberben a Pilisi Tekerő szokásos vidám hangu-

latával, szenzációs pályajelölésével várta a tekerni 

vágyókat, és egy élmény gazdag napot élvezhettünk a 

hónap első szombatján. 

Az októberi évzáró kerékpározás már negyedik eszten-

deje csapatunk kedvenc programja. Idén az Őrségben 

szeltük a kilométereket nagy létszámú társasággal, 

fantasztikus környezetben, ragyogó időben. Nem hiába 

országunk egyik legkedveltebb kerékpáros túrázási 

célállomása.  

Ezt az élményben és sikerekben gazdag évet szorgal-

munknak, és természetesen támogatóinknak is köszön-

hetjük: 

A Visegrád SE, a Visegrád Sportjáért Közalapítvány, 

Kucsera Tamás valamint Budenszki József kedvező 

anyagi hátteret biztosított egyesületünknek.  
 
 

 

Látogatottsági rekord 

a Prédikálószéken 
 

A hosszú ősz látogatói rekordot hozott az első szüle-

tésnapját ünneplő egyedülálló panorámát nyújtó Prédi-

kálószéki-kilátóban. Pontosan fél éve szerelt fel a Pilisi 

Parkerdő Zrt. egy látogatottság számlálót, melynek 

adatai még az erdőgazdaság szakembereit is meglep-

ték: május óta közel 20 ezer kiránduló kereste fel a 

hegycsúcsot. Mindez azért is különösen szép teljesít-

mény, mert a Prédikálószéki-kilátó a legközelebbi 

településtől is bő 2 órányi gyalogútra található. 
 

Látogatói szempontból a „csúcshónap” mindenképpen 

október volt. A látogatók háromnegyede reggel 9 és este 

18 óra között fordult meg a hegyen, miként az is érde-

kes, hogy naponta átlagosan egy kiránduló már reggel 6-

kor felért a csúcsra. A kilátó tetején webkamera és me-

teorológiai állomás is működik, amelynek képeit és 

adatait egy-egy látványosabb időjárási helyzetben több 

százezren követik, a kilátó környékén ezen túl ingyenes 

Wi-Fi is elérhető. 
 

Prédikálószéki webkamera: 

https://www.idokep.hu/webkamera/predikaloszek 

 

Szent Kozma és Damján 

Rehabilitációs Szakkórház  
(Visegrád, Gizella-telep) 

felvételt hirdet 

 Munkaügyi főelőadó 

munkakör ellátására  
 

Foglalkoztatás jellege:  

 Teljes munkaidő (heti 40 óra), rugalmas munka-

rend lehetőségével, egyéni egyeztetés alapján 

 Határozott időre szóló kinevezés (helyettesítés), 

közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban (megbízás, vállalkozás). 
 

Feltételek: 

 Középfokú végzettség, emelt szintű munka/bér/tb 

ügyintéző/szakelőadó, személyügyi gazdálkodó vagy 

ezeknek megfeleltethető releváns szakképesítés 

 MS Office (irodai) programok magabiztos használata 

 Legalább 2 év gyakorlat 

 Büntetlen előélet 
 

Előnyt jelent: 

 KIRA, JDOLBER programok ismerete 

 Költségvetési intézményben szerzett tapasztalat 
 

Főbb feladatok: 

 Bér- és munkaerő gazdálkodással kapcsolatos ügyvitel, 

létszám és besorolási bér folyamatos nyilvántartása, 

havi létszám-bér zárás, bérfelhasználás nyilvántartása, 

folyamatos követése, bérfeladás, összefoglaló jelenté-

sek készítése, adatszolgáltatások, átsorolások elvégzé-

se. Az intézményi költségvetéshez kapcsolódó terv 

(személyi juttatások, járulékok, stb.) elkészítése. 
 

Benyújtandó iratok: 

 Szakképesítést igazoló okmányok másolata 

 Szakmai önéletrajz  
 

Cím: 

Szent Kozma és Damján 

Rehabilitációs Szakkórház 

2026 Visegrád, Gizella-telep 

Telefon: 26-801-700/1350  

E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

Honlap: www.visegradikorhaz.hu  
 

 

 

 
 

 

https://www.idokep.hu/webkamera/predikaloszek
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Szent Kozma és Damján 
Rehabilitációs Szakkórház  

(Visegrád, Gizella-telep) 

felvételt hirdet 
az alábbi munkakörökbe  

 

 Szakorvos 
(fizikális medicina, mozgásszervi/orvosi rehabilitáció, 

gasztroenterológia, kardiológia, traumatológia, ortopédia 

szakvizsgák valamelyikével) 
 Epidemiológiai szakápoló 
(epidemiológiai szakápoló vagy népegészségügyi ellenőr 

szakképesítéssel) 
 Konyhai (hús) előkészítő 

(hentes/húsfeldolgozó szakképesítéssel vagy 

nagykonyhában/közétkeztetésben szerzett gyakorlattal) 

 Karbantartó 
(víz – gáz – központifűtés/csőhálózat szerelő 

szakképesítéssel, vagy vízvezeték szerelő gyakorlattal)  
 Takarító 
(általános iskolai végzettséggel) 
 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok: 

 Szakmai önéletrajz  

 Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok 

másolata 
 

A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ 

található a szakkórház honlapján. 
 

Cím: 

Szent Kozma és Damján 

Rehabilitációs Szakkórház 

2026 Visegrád, Gizella-telep 

Telefon: 26-801-700/1350  

E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

Honlap: www.visegradikorhaz.hu 
 

 
 

Kozmetika! Megnyílt! 
 

Kis- és nagykezelések, ránctalanítás, 

szemöldök igazítás, alkalmi sminkek stb. 
 

Visegrád, Újkert utca első háza, 

a Régi Világ Galéria mellett. 
 

Bejelentkezés: +36302057850 

Honlap ahol a munkáimat és árlistámat 

megtekintheti: 

http://adrienne-smink.hupont.hu/ 
 

Rovó Adrienne 

mester kozmetikus, sminkmester 
 

 

 

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;  

gépi földmunka 

Fieszl Csaba 

Telefon: 06 (30) 226-3089 
 

 

Cserépkályha építése, 

átrakása,  

új és régi csempéből  

és téglakályha-építés 
 

 Honti László 

Telefon: 06 (20) 356-6634  
 

 
 

Visegrádi Lakosok! 
 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett  

 (Kossuth Lajos út 116-ban) 
 

zöldség-gyümölcs-savanyúság 

bio és reform élelmiszerbolt 

nyílt! 
 

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK,  

GYÜMÖLCSÖK, 

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,  

TÉSZTAFÉLÉK 
 

Téli savanyúság akciós áron kapható, 
savanyú káposzta 299 Ft/kg, 

étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg, 

banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg, 

sütőtök 65 Ft/kg 

és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat! 
 

BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK, 

TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK, 

ASZALT GYÜMÖLCSÖK  

ÉS MÉG SOK MÁS! 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 

Elérhetőségünk: 

06 (30) 265-4679 
 

 

 
 

Hirdessen 

a VISEGRÁDI HÍREK-ben! 
 

Kedvező tarifák! 

Ha többször hirdet, kedvezményt kap! 
 

Információt a 06-30/210-8580-as számon kaphatnak! 
 

http://www.visegradikorhaz.hu/
http://adrienne-smink.hupont.hu/


18                                                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                     2017. december 
 

 

 
 

TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!  

EŐRY CSABA  

Tel.: 06 (30) 306-0516 
 

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

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

e-mail: herrsta@gmail.com 

 

Visegrádon, könnyen megközelíthető helyen,  

80 m
2
-es helyiség tárolásra, egyéb más célra is kiadó 

Mobil: 06 (20) 257-2753 
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