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,,Zászlóval és Himnusszal halkan élj…” 
 

2015. január 22-én, a Himnusz születésének évfordulóján, a magyar kultúra napján 
 

                                         
 

által meghirdetett országos zászlótervezési rajzpályázat visegrádi eredményhirdetése és díjazása 
2015. január 22-én 15 órakor lesz a Duna moziban. 

,,Lobogjon” a zászló Visegrád utcáin, terein hivatalos zászlóink mellett ,,visegrádi zászló” is! 

                                                                                       
Áprily Iskoláért Alapítvány                           Szent György Lovagrend                                     Áprily Lajos Általános Iskola 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Reményik Sándor: Vissza ne élj! 
 

Ha ajkadon majd újra zeng a Himnusz, 
S a Zászlót ismét Te veszed kezedbe: 
Zászlóval és Himnusszal halkan élj, 
S vissza ne élj vele! 
A Himnuszt mély, szemérmes áhitattal 
Zsolozsmázd – szinte hangfogóval csak, 
S a zászlót úgy illesd nyilvánosan, 
Mintha volna árva kicsi szalag, 
Színháromság, titokban bujdosó – 
Fiókok rejtekén rejt�zköd� 
Pókhálós kincs – a gy�ztes lobogó. 
S esküdj, hogy Te nem leszel az soha, 
Aki mások �si javára tör – 
Rabból és páriából lettél ember s szabad. 
Nem lehetsz börtön�r. 
Polgár voltál s mint polgár, harcos is. 
Sok szürke éven át – 
S minden kis lépésed önvédelem – 
Józanul becsüld meg a katonát, 
S ha igazság lesz a határokon túl: 
Legyen határokon innen is az. 
Különben egyet fordul a kerék – 
S egy új tél mindent újra behavaz. 

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

 

2015. január 22-én, csütörtökön 
a magyar kultúra napján 

18 órára a m�vel�dési házba 
 

Fagyas Róbert, 
az ELTE Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 

Modern Magyar Irodalmi Tanszék 
MA hallgatója 

 

„A kancsal emlék szépítsen tovább… ” 
– Hogyan látjuk ma 

Kosztolányi Dezs� életm�vét? 
 

cím�  
 

el�adására 
 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató a testületi üléseken történtekr�l  
 

Munkaterv szerinti rendes ülést tartott a képvisel�-
testület 2014. november 20-án, melyen az alábbi dönté-
sek születtek: 

– Elfogadásra került az önkormányzat 2014. III. negyed-
évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Az önkormány-
zat 2014. év III. negyedévben 703.607 e Ft bevételt 
(ebb�l el�z� évi maradvány igénybevétele 168.408 e 
Ft) és 580.222 e Ft kiadást teljesített. A bevétel nem 
tartalmazza a 2014.06.30 és 2014.09.30 közötti id�-
szakban befizetett helyi adók összegét. (85.991 e Ft). 
Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyid�szak végén 
228.994 e Ft volt. Önkormányzatunk pénzügyi helyze-
te tehát kedvez� és stabil képet mutat. 

– Kiírásra került a 2015. évi homlokzat és kerítés felújí-
tásra vonatkozó pályázat. A pályázati felhívás a dec-
emberi Visegrádi Hírekben jelent meg, a pályázatot a 
városházán, vagy Visegrád Város honlapján elérhet� 
pályázati adatlapon folyamatosan lehet benyújtani 
2015. január 16-án délig. Hiánypótlásra nincs lehet�-
ség. A benyújtás történhet elektronikus úton a 
foepitesz@visegrad.hu címre, illetve az önkormány-
zathoz. A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: Ut-
cai homlokzat- és kerítés felújítási pályázat 2015.  

– Mivel az elmúlt id�szakban lakossági bejelentések ér-
keztek a Kilátó utca állapotára, illetve csapadékvíz-
elvezetési problémái tekintetében, ezért az önkor-
mányzat árajánlatokat kért be az utca átépítésének és 
csapadékvíz elvezetésének tervezési feladataira a kör-
nyékben tevékenyked�, megfelel� referenciával ren-
delkez� 3 vállalkozótól. Mivel a legkedvez�bb ajánla-
tot a Geodexpress Kft. adta, így a képvisel�-testület 
ezt a vállalkozót bízta meg a tervezéssel 590.000 Ft + 
0% áfa díjért. A feladatellátáshoz szükséges díjat az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésér�l szóló 
1/2014. (II. 14.) számú rendelet általános tartalék sora 
terhére biztosítja. 

– A Schulek utca II. ütemének kialakítása kapcsán a 
csapadékvíz elvezetése érintette a 154/2 hrsz.-ú 26 m2-
es területnagyságú „saját használatú út” m�velési ágú 
ingatlant is, melynek tulajdonosai Szebeni Imre, Sze-
beni Imréné, Mohácsiné Szebeni Szilvia és Szilas Fe-
renc István, akik felajánlották megvételre az önkor-
mányzatnak ezt a testület. A képvisel�-testület – fi-
gyelemmel a városfejlesztési bizottság javaslatára – 
úgy döntött, hogy 150.000 Ft-ért megvásárolja az in-
gatlant, ezzel tisztázva a csapadékvíz-elvezetés jogi 
hátterét.  

– Tulajdonosi hozzájárulást adott – meghatározott felté-
telekkel – a testület Ess�sy Ádám és Horváth Erika ké-
relmére az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 
lév� 247 hrsz.-ú ingatlanokat érint�, a Visegrád 263/3 
hrsz. alatti ingatlan vízellátását szolgáló vízvezeték ki-
építéséhez. 

– Szintén tulajdonosi hozzájárulást adott a testület az 
EVITEK Kft. tervez�je Szatmári Balázs kérelmére a 
Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és keze-
lésében lév� 1515 hrsz.-ú ingatlant érint� „Visegrád-
Szentgyörgypuszta elektromos hálózat fejlesztés, mé-

r�szekrény-elhelyezés” tervdokumentáció alapján lé-
tesítési engedély kiadásához meghatározott feltételek-
kel. 

– Döntött a testület a közmeghallgatás id�pontjáról, il-
letve annak témáiról, melyre 2014. december 17-én 17 
órakor került sor a mozi épületében. 

– Az egészségház és a mozi épületében lév� biomassza 
üzem� kazánok üzemeltetéséhez, 2014/2015-ös téli 
szezonban el�reláthatóan szükséges 120 erdei m3 t�zi-
fát az E�ry és Társa Kft.-t�l vásárolja meg az önkor-
mányzat, 16.000 Ft/m3 + áfa áron összesen:1.920.000 
Ft+áfa ellenében. 

– A képvisel�-testület, a 2014. évi eredményes gazdál-
kodásának köszönhet�en az önkormányzati intézmé-
nyek alkalmazottai számára a közérdekében végzett 
áldozatos munkájuk elismeréseként pénzbeli jutalom 
kifizetését engedélyezte melynek intézményenkénti 
keretösszegét az alábbiak szerint állapította meg: 
a városi konyha tekintetében 326.000 Ft + 500.000 Ft 
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános 
tartalék soráról, a Fellegvár Óvodánál1.499.000 Ft, a 
m�vel�dési háznál 500.000 Ft, az önkormányzat vá-
rosgazdálkodási csoportja esetében 1.499.000 Ft és a 
polgármesteri hivatal tekintetében 1.800.000 Ft. A 
pénzbeli jutalmak a polgármesteri hivatal pénzügyi 
csoportja által megállapított személyi juttatás 2014. 
évi el�irányzat maradványából, illetve a városi konyha 
esetében 500.000 Ft az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésének általános tartalék soráról kerültek kifize-
tésre. A jutalom személyenkénti összegét az intéz-
ményvezet�k, az intézményvezet�k tekintetében pedig 
a polgármester határozta meg. 

– A Fellegvár Óvoda konyhai részében elhelyezni kívánt 
új f�z�üst beszerzésének kapcsán szükséges gázveze-
ték átalakítás során felmerült az a probléma, hogy 
meglév� szell�ztet� nem megfelel� az új f�z�üsthöz. 
Miután a hivatal elkészíttette az új szell�ztet� rendszer 
terveit, árajánlatot kért be annak kivitelezésére, melyre 
a legkedvez�bb ajánlatot a Klíma Dunakanyar Bt. ad-
ta, így a képvisel�-testület arról döntött, hogy t�lük 
rendeli meg a munkát az árajánlatukban szerepl� tarta-
lommal 887.975 Ft + áfa mindösszesen: 1.127.728 Ft 
díjért. A kivitelezéshez szükséges díjat az önkormány-
zat a 2014. évi költségvetésér�l szóló 1/2014. (II. 14.) 
számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosít-
ja.  

– A városháza b�vítése és átalakítása kapcsán megbízott 
és közben fizetésképtelenné vált kivitelez�vel a F�V2 
Zrt.-vel történt elszámolások kapcsán kialakult jogi 
helyzetre való tekintettel az önkormányzat úgy 
döntött, hogy ilyen ügyekben jártas, tapasztalattal 
rendelkez� ügyvédi irodát bíz meg a jogi 
segítségnyújtással, illetve a jogi képviselet ellátásával. 
Mivel az ügy korábbi szakaszában a Francsics és 
Társai Ügyvédi Iroda már nyújtott az 
önkormányzatnak jogi tanácsot, így a képvisel�-
testület most úgy döntött, hogy a jogi képviselet 
ellátására  határozott  idej�,  2015.  június  30-ig  tartó  
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megbízási szerz�dést köt az ügyvédi irodával 90.000 
Ft/hó + áfa átalánydíjért, valamint az elért siker 
függvényében meghatározott sikerdíjért. A jogi 
képviselet megbízási díját az önkormányzat a 2014. 
évi költségvetésér�l szóló 1/2014. (II. 14.) számú 
rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.  

 
2014. december 5-én rendkívüli ülést tartott a 

képvisel�-testület. 
– Az önkormányzat az Áprily-völgy 1638 és 1639 hrsz. 

alatti ingatlanokon történt partmozgás miatt keletke-
zett károk megtérítésére és az eredeti állapot helyreál-
lítására az ún. vis maior pályázaton 90%-os támogatá-
si intenzitással 22.930.612 Ft összeg� támogatásban 
részesült. A helyreállításra vonatkozó építési enge-
délyt a Szentendrei Járási Hivatal megadta, mely jog-
er�re is emelkedett, így a hivatal közbeszerzési eljá-
rást folytatott le a helyreállítást végz� kivitelez�re vo-
natkozóan. A 3 beérkezett ajánlatból a Pilisi Parkerd� 
Zrt. ajánlata érvénytelen volt, a SYCONS Kft. és a 
Geoszolg Kft. viszont érvényes ajánlatot nyújtott be. 
Az eljárás nyertese – a legalacsonyabb összeg� ellen-
szolgáltatás bírálati szempont alapján – a Geoszolg 
Kft. lett, aki 16.478.850 Ft + áfa, összesen 20.928.140  

Ft díj ellenében végzi el a helyreállítási munkálatokat. 
– Módosításra került a „Városközpont fejlesztése” tár-

gyú projekt saját forrásához szükséges 141.343.900 
Ft-os célhitel rendelkezésre tartási határideje, a kivite-
lezés várható befejezési határidejéhez igazítva 2015. 
július 31-ig. 

– Módosította képvisel�-testület a 2014. évi ülés- és 
munkatervét, annak megfelel�en, hogy a decemberi 
munkaterv szerinti ülés id�pontja 2014. december 17-
re módosult. 

– Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást kért a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezel� Zrt.-t�l mint a terület tu-
lajdonosától a Visegrád 062 és 166 hrsz. alatti ingatla-
nokra vonatkozóan az árvízvédelmi gát mobil elemei-
nek tárolására szolgáló épület építési engedélyezési el-
járásához. A hozzájárulás kiadásának többek között az 
a feltétele, hogy az önkormányzatnak földhasználati 
díjat kell fizetnie. Ennek megfelel�en a képvisel�-
testület határozatában kifejezte azon szándékát, mely 
szerint a tulajdonosi hozzájárulás feltételeként el�írt 
földhasználati díjat kész kiegyenlíteni és felhatalmazta 
Félegyházi András polgármestert e szándéknyilatkozat 
kiadására. 

VVÖ 
 

Tájékoztatás 
 

Ezúton is tájékoztatom Visegrád polgárait arról, hogy E�ryné Dr. Mezei Orsolya kinevezett jegyz� asszonyt 2014. no-
vember 24-i hatállyal, rendes felmondással – a törvényi szabályozás szerinti kéthavi felmentési id�vel, végkielégítés, 
illetve béren kívüli juttatások megállapítása és folyósítása mellett – a munkavégzés alól felmentettem. 

Az így megüresedett jegyz�i állásra pályázatot írtam ki, mely pályázat megjelent Visegrád Város honlapján, valamint 
a kozigallas.hu oldalon. 

Félegyházi András polgármester 
 

A társadalmi részvételr�l 
 

Ahogy eddig is fontosnak tartottuk, ezután is fontos-
nak tartjuk, hogy városunk fejl�désével, hosszú távú, 
ill. hosszú távon ható fejlesztéseivel kapcsolatban meg-
ismerjük Visegrád polgárainak véleményét. Ennek 
szellemében az elmúlt id�szakban számos lakossági 
fórumot, közmeghallgatást tartottunk, ahol vártuk min-
den érdekelt, itt lakó, dolgozó, tulajdonnal rendelkez�, 
Visegrád fejl�déséért felel�sséget érz� véleményét.  

Ahogy eddig is tettük, ezután is komolyan meg kíván-
juk fontolni mindazok véleményét, akik felel�sen, 
komoly körültekintéssel juttatták el hozzánk azokat; 
biztos lehet benne mindenki, hogy a döntés meghozata-
la során súlyának megfelel�en foglalkoztunk indítvá-
nyával. 

Kérjük továbbra is  Visegrád polgára it ,  
hogy é ljenek a lehet�ségge l;  fogalmazzák 
meg kérésüket ,  kérdése iket ,  javaslata ikat !   

Különösen id�szer� ez most, a mikor a Rendezési 
Terv kötelez� felülvizsgálata során ezen javaslatok 
ebben az alapdokumentumban is rögzíthet�ek, illetve a 
dokumentumban foglaltak módosíthatóak. Sokan meg-
tették már ezzel kapcsolatos kérésüket, javaslatukat: 
aki még erre készül, kérjük, 2015. január 30-ig tegye 
meg; küldje el a foepitesz@visgerad.hu címre, vagy 
juttassa el Rüll Tamás f�építészhez! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült Visegrád Zöldfe-
lületi Koncepciója, mellyel kapcsolatban ugyancsak ké-
rünk mindenkit, aki az érintett területek közelében él, 
vagy fontosnak érzi egy-egy városrész sorsát, kapcsolód-
jék be a munkába. A Zöldfelületi Koncepció megismerhe-
t� a polgármesteri hivatalban. A koncepcióban jelzett 
kisebb területeken él�ket területenként személyesen is 
keresni fogjuk, várva észrevételeiket, javaslataikat. 

A város döntéseivel, azok el�készítésével kapcsolatban 
igyekszünk folyamatos tájékoztatást nyújtani, de bizo-
nyos, hogy minden egyes kérdés nem kerül a híradások 
els� vonalába. Hívunk és biztatunk mindenkit, hogy ve-
gyenek részt a bizottságok döntés-el�készít� munkájában; 
vegyenek részt a bizottsági üléseken, melyek – eltekintve 
azoktól, melyek személyes adatokkal foglalkoznak – 
nyilvánosak. A bizottsági és testületi ülések meghívóit 
feltesszük a város honlapjára a 
http://www.visegrad.hu/onkormanyzat menüpont alá. 
Amennyiben valamely napirendi ponttal kapcsolatban 
javaslatuk, kérdésük van, keressék a képvisel�-testület 
tagjait, a bizottság elnökét, vagy jelezzék írás-
ban/elektronikus levélben a visegrad@visegrad.hu e-mail 
címen. A nyílt üléseken hallgatóként vehetnek részt, a 
lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon pedig – 
ahogy eddig is – várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Óvoda homlokzat felújítása:  
Bizonyára sokan észrevették, hogy 2014 decemberében 

hat új ablakot kapott a Fellegvár Óvoda utcai homlokzata. 
A munkára bekért és beérkezett árajánlatok alapján a 
kivitelezéssel Gerstmayer János visegrádi vállalkozót 
bízta meg az önkormányzat. A megbízás az épület utcai 
homlokzatának felújítását tartalmazza, melyet várhatóan – 
az id�járás függvényében – tavasszal végez el a kivitele-
z�. 
 

Mátyás király utca:  
Nagy örömünkre szolgál, hogy hosszas levelezés, lobbi 

tevékenység és személyes egyeztetések után a Magyar 
Közút 2014. december elején újra aszfaltozta a Nagy 
Lajos utcát és a Mátyás király utca belterületi szakaszát.  

Ez úton is köszönjük a közút munkatársainak az es�s, 
hideg id� ellenére végzett gyors munkát! Tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosságot, hogy – mint azt már korábban is 
megtettük – felhívtuk a rend�rség figyelmét a Mátyás 
király utcát terhel� gépjárm�forgalomra és az érvényben 
lév� sebességkorlátozás betartatására – ha kell, mér�m�-
szer alkalmazásával. 
 

CBA:  
Mint arról már korábban beszámoltunk, a CBA tulajdo-

nosa új üzlet megépítését tervezi Visegrádon. Az épület 
tervezésére a tulajdonos által kiírt és finanszírozott terv-
pályázat sikeresen lezajlott, a nyertes kiválasztása megtör-
tént. A tervekb�l készült tablóikat kiállítjuk a Mátyás 
Király M�vel�dési Házban, a kiállítás megnyitóját február 
elejére tervezzük. A pontos id�pontról tájékoztatjuk majd 
Önöket.                                                                        VVÖ 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 
257/2014. (12. 17.) számú határozatával a lakások és 
helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek mértékér�l 
szóló 12/2014. (12. 18.) számú önkormányzati rendelet-
ben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget 
utca 11. szám alatt lév� 1. számú és 7. számú lakások 
bérleti jogviszonyára. 
 

Az 1. számú lakás jellemz�i:   A 7. számú lakás jellemz�i: 
alapterülete: 60,8 m²       alapterülete: 60,8 m² 
szobák száma: 1 + ½ szoba     szobák száma: 1 + ½ szoba 
komfortfokozata:        komfortfokozata: 
összkomfortos          összkomfortos 
 

A bérleti szerz�dés id�tartama: Öt évre szóló határozott 
idej� szerz�dés, melynek lejártával, változatlanul fennálló 
vagyoni, jövedelmi helyzet esetén kérelemre, a népjóléti 
bizottság javaslatára a képvisel�-testület döntése alapján a 
bérl�vel – legfeljebb három évre szóló – bérleti szerz�dést 
lehet kötni. 

 

A lakbér összege: 33.440 Ft 
A bérl� az els� három évben csak az éves infláció mér-

tékével megemelt lakbért fizeti. A három év lejártával a 
bérbeadó a lakbért 30%-kal megemelheti.  
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2015. január 12. (hétf�) 17.00 óra 

 

A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített for-

manyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához 
címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, F� u. 81.), postai 
úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány 
beszerezhet� a polgármesteri hivatalban vagy letölthet� 
www.visegrad.hu/palyazati-kiiras-sziget-utcai-lakasok 
oldalról. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat ön-
kormányzati bérlakásra”.   
 

A pályázatok elbírálásának ideje:  
2015. január 21.  

 

A pályázatok elbírálásának módja:  
A benyújtott pályázatokat a népjóléti bizottság vélemé-

nyezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyér�l a 
képvisel�-testületnek, aki dönt a lakások kiutalásáról. A 
pályázatokat a pályázati határid� leteltét követ� harminc 

napon belül el kell bírálni. Érvénytelen az a pályázat, 
amelyet a lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a 
lakbérek mértékér�l szóló 12/2014. (12. 18.) önkormány-
zati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás 
megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével vagy 
megtévesztésével nyújtottak be. 

Amennyiben nincsen kell� számú olyan pályázó, aki a 
meghirdetett feltételeknek mindenben megfelel, akkor a 
lakás bérl�je lehet az is, aki a feltételeknek csak részben 
felel meg. 

 

Az eredmény közlésének módja és id�pontja: A pályázat 
elbírálásától számított 5 napon belül, a Képvisel�-testület 
döntését tartalmazó határozat kivonat megküldésével a 
jegyz� írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a 
bérleti szerz�dést a pályázat elnyerését közl� határozat 
kézhezvételét�l számított tizenöt napon belül a polgár-
mester köti meg.  
 

Pályázati feltételek:  
A költségelv� lakbérrel bérbe vehet� lakás bérleti jogára 

az jogosult: 
aki és a vele együtt-költöz� közeli hozzátartozója nem 

rendelkezik más beköltözhet�, lakhatás céljára alkalmas 
saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti 
jogával vagy bérleti jogával, és 

egyedülállónál az egy f�re es� havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 128.250 Ft-ot, több tagú háztartásnál az egy 
f�re es� havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000 
Ft-ot és, 

legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartóz-
kodási visegrádi lakcím, vagy legalább 1 éve Visegrádon 
fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony. 

lakás költségelven történ� bérbeadása során el�nyt él-
veznek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban él� 40. 
életévüket be nem töltött személyek.  

 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével kö-
zölhet� az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.  

 

A lakások megtekintésére a polgármesteri hivatalban 
el�zetesen egyeztetett id�pontban lehet�séget biztosítunk. 
Tel.: 06 (26) 398-255 

 

A lakások bérletére vonatkozó részletes szabályokat a 
lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek 
mértékér�l szóló 12/2014. (12. 18.) önkormányzati rende-
let tartalmazza. 
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2. melléklet a 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelethez 
 

PÁLYÁZATI LAP 
 

Pályázó neve  

Jelenlegi lakcíme  

Mióta él/dogozik Visegrádon?  

Jelenlegi lakása  
(a megfelel� aláhúzandó) 

Tulajdonjog családon belül / bérelt / egyéb : ………… 
Mérete: ………….….m2˛/………….…szoba/……………...f� 
lakik együtt (rokon, idegen) 
komfort nélküli / komfortos / összkomfortos 
havi költsége: lakbér …………….….Ft / rezsi:…..…..……….Ft 

Személyi igazolvány száma  

Anyja neve  

Születési helye, ideje  

Munkahely   – megnevezése 
                     – címe, telefonsz. 

 

Munkaköre  

Rendszeres havi nettó  
jövedelme (Ft) 

 

Rendszeres egyéb havi fizetési 
kötelezettsége  
(lakbér nélkül) 

 

Gyermek(ek) száma, kora 1.) …………………………………………………........ 
 
2.) …………………………………………………........ 
 
3.) …………………………………………………........ 
 

Lakásba együtt költöz�  
családtagok adatai  
(pályázó kivételével) 
– név 
– születési hely, id� 
– foglalkozás 
– rendszeres havi nettó  
  jövedelem (Ft) 

1.) 

 Egyéb igény: 

 Nyilatkozat: 
B�ntet�jogi felel�sségem tudatában nyilatkozom, hogy az 
általam fentiekben közölt adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 
Egyben nyilatkozom, hogy a mindenkori lakbér és a lakás rezsi-
költségének fizetését vállalom és teljesítem. 
 
Dátum………………........Aláírás………………………………. 
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Advent a Fellegvár Óvodában 
 

Az adventi hetek, a karácsonyvárás a legmeghittebb, 
legkedvesebb ünnepi id�szak óvodánkban. 

Ilyenkor egy kicsivel többet foglalkozunk a szeretettel, a 
családdal, az otthon melegével. Jelent�sebbé válnak azok 
a dolgok, amelyek mellett a hétköznapokon átsiklunk 
rohanó életmódunk miatt, de fontos lenne minden nap 
gondolnunk rá. Ezeket az értékeket már kisgyermekkor-
ban kell megismertetnünk, megtapasztaltatnunk gyerme-
keinkkel, hogy feln�ve igazi bels� értékké válhassanak. 

 Fontosnak tartjuk a nemzeti, a német nemzetiségi és 
vallási múltunkból ered� hagyományaink, népszokásaink 
megismertetését, felelevenítését, megszerettetését, ápolá-
sát.  

A gyermekekkel a különböz� tevékenységek, foglalko-
zások alatt folyamatosan beszélgetünk, melynek során 
igyekszünk minél több ismeretet átadni az ádvent hagyo-
mányáról, katolikus és népi szokásokról. A gyerekek 
megismerik az adventi koszorú, az adventi naptár erede-
tét, jelentését.  

Mesélünk nekik Szent Miklósról, Jézus születésér�l, 
ügyelve arra, hogy megmaradjon a gyermeki, csodában 
való hitük. Megismerik a betlehemezés szokását, a nagy-
csoportosok is részt vesznek betlehemes játékban. 

 

 
Adventi ablak 

 
Az óvoda bejáratával szemben hagyomány�rz� „abla-

kot” rendeztünk be, ahol mindig az évszaknak, ünnepek-
nek, a hozzá kapcsolódó tevékenységeknek, tárgyaknak a 
bemutatásával próbáljuk a sváb kultúra még fellelhet� 
emlékeit bemutatni.  

Az adventi id�szakban a karácsonyi (Wainocht, 
Krestoog) sváb szokásokat mutatjuk be. Látható itt a 
karácsonyhoz tartozó karácsonyfa (Kristpaam, Krespaam) 
is, amely szinte az egész világon az ünnep szimbóluma.  

A magyarországi németek rendszerint borókabokrot 
(Wacholderpaam) állítottak (lógattak le a gerendáról) és 
azt díszítették színes papírfüzérekkel, aszalt gyümölccsel, 
pattogatott kukoricával (keplatste Kukruts), ezüstözött 
vagy aranyozott dióval, almával, fügével, mézeskalács-
figurákkal, süteménnyel, a kés�bbi id�kben szaloncukor-
ral. Gyertyákat és csillagszórókat is er�sítettek a fára, 
csúcsára pedig az esthajnalcsillag jelképét. A karácsonyi 
szimbólumok közül ebben az évben a mézeskalácsot 

emeltük ki, része lett az óvoda hagyomány�rz� tevékeny-
ségének is. 

 

 
Mézeskalács remekek 

 
Els� alkalommal hirdettünk meg a családok számára 

mézeskalács szépségversenyt, mely szintén a hagyo-
mány�rz� dekoráció része lett, valamint gyökerei a rég-
múlt id�k ajándékaira emlékeztetnek.  

Az els� napokban az édesanyák közül többen szabad-
koztak, hogy még sohasem sütöttek mézeskalácsot. Mind-
ezek ellenére, végül közel húsz, szebbnél szebb alkotás 
érkezett. Az óvó nénik szavazatai alapján négy alkotást, a 
legszebbeket apró, általunk készített ajándékkal jutalmaz-
tuk. 

A mézeskalács a régmúlt id�kben a gyermekek meg-
ajándékozására is szolgált. A maihoz hasonlóan december 
24-én történt. A tet�t�l talpig fehérbe öltözött Jézuska 
(Kristkindli, Kreskenje) a karácsonyfán kívül gyakran 
házilag készített ajándékokat is hozott a gyerekeknek, így 
például kötött sálat, zoknit vagy keszty�t, kelt tésztából 
sütött figurákat (babát és lovat), saját faragású babákat, 
babakocsit, lovakat és más játékokat. A keresztszül�k 
(Teet, Godl, ill. Pheter, God) is megajándékozták a gye-
rekeket, többnyire mézeskalács-figurákkal, almával, dió-
val és aszalt gyümölccsel.  

Az adventi id�szak hangulata a szeretet, a megbékélés 
hangsúlyozása er�s érzelmi feltölt�dést ad mind a feln�t-
tek, mind a gyermekek számára, ezt óvodai életünk min-
den percében érezhet�vé tesszük, s magunk is átéljük. 

Imre Gáborné és Gyurián Mária 
óvón�k 
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Hírmorzsák  
az Áprily Iskoláért Alapítványtól 

 

November az Áprily-hagyomány hónapja volt: iskola – 
szül�k – alapítvány – m�vel�dési intézmények – civil 
szervezetek – szomszéd települések iskolái november 14-
t�l a hónap végéig tíz alkalommal különböz� helyszíne-
ken gyerekeket és feln�tteket érinthetett meg Áprily Lajos 
és családja emléke, él� szellemisége. 

 

 
 

Az iskola ,,Lüktet� természet” címmel hirdetett prog-
ramjaival szervezte az Áprily-hét eseményeit, nyújtott 
növendékeinek tudás- és lélekgazdagító programokat, 
versenyeket, játékot; nyílt nap és fogadóóra keretében 
várta a szül�ket, érdekl�d�ket; adott otthont a múltat a 
jelennel összeköt� generációk találkozójának, ezzel mint-
egy biztosítékát adva az értékmeg�rzésnek. A református 
templom is megtelt mindazokkal, akik így tisztelegtek a 
református hitvallású Áprily–Jékely család emléke el�tt. 
A m�vel�dési ház két eseménnyel zárta a hónapot: a nagy 
érdekl�dést vonzó ,,Egy völgylakó emlékezete” címmel 
Dr. Jékely Endre életét bemutató kiállítással, valamint 
Bergmann Pál el�adásával, melyen a Pilis, visegrádi 
erd�k állatait mutatta be. 

 

 
 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány minden programon jelen 
volt vagy szervez�ként, vagy támogatóként, vagy csak 
résztvev�ként. F� vállalásunk a november 15-én tartott 
Áprily-estély el�készítése és megrendezése volt. A jóté-
konysági célú bál negyedik alkalommal is a már megszo-
kott iskola – szül�i szervezet – alapítvány összefogásával, 
munkamegosztásával valósult meg, vált sikeressé ezúttal 
egy új helyszínen, a Palotaházban mintegy 170 f� részvé-
telével. A rendezvény a támogatói adományok révén 
460 000 Ft-tal gyarapította bankszámlánkat. Az alapít-
vány és a szervez�k nevében köszönjük a munkát, a segít-
séget, a támogatást, a jó kedvet. 

Köszönjük f� támogatónknak, Zeller Tibor úrnak az es-
télyhez méltó helyszínt és a már megszokott színvonalas 
vendéglátást. Az estélyhez új támogatóként a Pilisi Park-

erd� Zrt. Visegrádi Erdészete ajánlotta fel a vacsora f� 
alapanyagát, a vaddisznóhúst, amit ezúton is hálásan 
köszönünk. 

Ebben az évben sem maradt el a m�vészeti aukció; né-
gyen ajánlották fel alkotásukat: Ferenc J. Réka, Bálint 
Zsombor, Csathó Pál és Újfalusi Árpád. Az iskola és az 
új tulajdonosok nevében köszönjük! 

A bál sikeréhez nagyban hozzájárult a szül�i szervezet 
lelkes és fáradhatatlan szervez� munkája: az értékes tom-
bola tárgyak és szolgáltatások összegy�jtése, a sós és édes 
sütemények elkészítése, felszolgálása, a borkút feltöltése. 

Az estély hangulatát megalapozta az iskolások és zene-
tanárok m�sora, a Kanyargó tánccsoport fergeteges 
felcsíki tánca, majd éjfél utánig a Judy in the Sky Band 
talpalávalója. 

Szép és méltó volt az iskola névadójához a 2014. évi 
Áprily-nap, Áprily-estély, Áprily-hét! 

Az említetteken kívül köszönjük mindenkinek, akik 
bármelyik eseményen részt vettek és azoknak is, akik 
nem vettek részt, de jó kívánságaikkal, céljainkkal való 
egyetértésük igazolásaként támogatói jegy vásárlásával 
er�sítettek munkálkodásunkban! 

 

 
 

Az év utolsó hónapja, december is nyújtott ünnepi pilla-
natokat; a zeneiskolások adventi ablaknyitogatója és kon-
certje, az iskola karácsonyi készül�dése és ünnepe. Az 
Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma igyekezett a 
2014-es évet azzal is eredményessé tenni, hogy lezárta és 
visszaigazolta köszönettel az adományozók célfelajánlá-
sát. 

Köszönjük az évr�l évre támogató cégnek, a Henelit 
Kft.-nek a nyolcadik osztály év végi programjaihoz az 
átutalt 200 000 Ft-ot. 

Ritka a környékünkön, hogy önkormányzati képvisel�k 
az iskola javára felajánlott tiszteletdíjukkal fejezik ki a 
város oktatási intézménye felé irányuló gondoskodási 
szándékukat, tiszteletüket. 2014-ben Bálint Zsolt, Dr. 
Kucsera Tamás Gergely, Mikesy Tamás és Schüszterl 
Károly képvisel�k támogatásával sikerült az iskola esz-
közállományát gyarapítani, rendezvényekkel gazdagítani. 
Köszönjük, hogy ezzel a gesztussal elismerik, s egyúttal 
ösztönzik a nagy múltú iskolánkban folyó nevelési-
oktatási munkát. 

2015-ben is vállaljuk küldetésünket, bízva abban, hogy 
városunk közvéleménye elfogadóan és támogatóan érté-
keli tevékenységünket. 

Sikeres és boldog új évet kíván Visegrádnak az 
Áprily Iskoláért Alapítvány 
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Hírek az Áprily Lajos Általános Iskolából 
 

Színdarab 

Köszönetnyilvánítás 
 

Szeretnénk köszönetet mondani a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános  Iskola  diákjai  és  feln�tt  közössége  nevében  az 

 

 
 

Együtt Kulturális Egyesületnek, s a nevükben eljáró Zoltán 
Erikának és Sz�ke Mátyásnak, akik jóvoltából december 11- 

én ingyenesen részt vehettek 3–8. osztályos diákjaink egy 
igazán tartalmas színiel�adáson, melynek címe Kisfaludy 
Károly (1788–1830) Mátyás deák volt. 

A darabot a leányfalui Szekér Színház hivatásos színészei 
adták el�. Témája az igazságosság volt, mint a Mátyás király 
meséknek általában. Hangulatában az 1980-as évek Mesék 
Mátyás királyról cím� rajzfilmje köszönt vissza, melyet 
kicsik és nagyok egyaránt élveztek és értettek. Alapfokú 
m�vészeti iskola lévén, külön öröm volt, hogy él� muzsika 
kísérte a szórakoztató színészi játékot.  

Úgy gondolom, maradandó élményben volt része azon ta-
nulóknak és nevel�knek, akik a közönség soraiból élvezhet-
ték a színpadi eseményeket. Így, nem utolsósorban, köszönet 
a Szekér Színháznak az igényes és tartalmas el�adásért vala-
mint a mozi vezet�jének, aki lehet�vé tette, hogy az el�adás 
méltó környezetben jöhessen létre. 

A nevel�testület nevében: 
Nagy Eszter 

tanítón� 

 
Floorball 

Újra dönt�sök vagyunk! 
 

Iskolánk III. korcsoportos (5–6. osztály) floorballcsapata 
idén is résztvev�je az országos dönt�nek. Nem lehet be-
telni a tudattal: az ország legjobb 8 csapata találkozik 
egymással Pakson és mi is köztük vagyunk! 

Az érdi selejtez�n a 2. helyen végeztünk (csak a tovább-
jutás volt a cél – a helyezés nem számított. Azért itt hozzá 
kell tenni, a nem éppen nekünk kedvez� játékvezet�i 
ítéletek befolyásolták, hogy nem csoportels�k lettünk, 
illetve a második csapatunk kiesése is nagyban ennek a 
számlájára írható).  

Az országos el�dönt�n kutya nehéz csoportba kerültünk, 
de rögtön az els� meccsen 3:2 arányban megvertük azt a 

 

 
 

Álló sor, balról jobbra: 
Ispán Bende, Marosi Tamás, Láng Bence; 

térdel: 
Scheili Péter, Sickerling Maximilián, Farkas Gábor 

Vajda sulit, akit még soha nem sikerült legy�zni. A má-
morító gy�zelem és az 5 meccses pihen� nem tett jót a 
csapatnak, és beleszaladtunk Szigetszentmiklós ellen egy 
nagy pofonba (2:7). Az álmoskönyvek szerint sem jó jel 4 
másodperccel a kezdés után gólt kapni… 

 Szerencsére az utolsó csoportmeccsre összekaptuk ma-
gunkat és a gy�zelemmel (6:3) a csoport második helyén 
végeztünk. Ez után jött a mindent eldönt� meccs a másik 
csoport els�je (Leányfalu) ellen. Talán még soha nem 
láttam ilyen összeszedetten és taktikusan játszani a fiúkat, 
aminek meg lett az eredménye: megvertük Leányfalut 
(7:2), így már biztosan dönt�sök vagyunk. Hatalmas bol-
dogság, ujjongás, ugrálás, ordítás – és örömkönnyek. De 
még egy meccs hátra van – a dönt�. Az ellen a Sziget-
szentmiklós ellen, aki nagyon megvert minket a csoport-
meccsek alatt. De most visszavágtunk. 2:0 arányban meg-
vertük �ket, így az országos el�dönt�t megnyerve, janu-
árban utazhatunk az országos dönt�re! 

 A csapat tagjai: Sickerling Maximilán, Marosi Tamás, 
Farkas Gábor, Láng Bence, Ispán Bende, Scheili Péter. 

Szép volt fiúk! Hajár Visegrád! Hajár Áprily! 
(A IV. korcsoportos csapatunk (7–8. osztály) is országos 

el�dönt�n vett részt. A csoportunkban a második helyet 
megszerezve szintén játszhattunk az országos dönt�be 
jutásért, ami most sajnos nem sikerült, és végül a 4. he-
lyen zárt a csapat. Természetesen nagyon szomorúak 
voltak a srácok, de csak dicséret illeti �ket is. Mindent 
megtettek a gy�zelemért, de a sportszer� küzdelemben az 
ellenfél bizonyult jobbnak. Szép volt fiúk!  

A csapat tagjai: Bene Ágoston, Fekete Péter, Oláh Péter, 
Oláh Sándor, Sickerling Maximilián, Farkas Gábor) 

Paulusz József 
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Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! Barátok! Ismer�sök! – 
akik utolsó útjára kísértük Bettikét! Tisztelt Gyászoló 
Család! 

 

2012-ben – amikor 
Nagymaros f�terén 
Visegrád polgármestere 
Tiszteletbeli Polgárrá 
fogadta Zoller Józsefné 
tanítót, Bettikét – senki 
nem gondolt arra, hogy 
két év múlva már ide, a 
temet�be jövünk 
tisztelegni városunk 
polgára el�tt. 

Akkor együtt örültünk, 
most emlékét idézzük, 
emlékét, ami örök példa 

marad, személye örök példakép lehet minden, utána jöv� 
generációnak. 28 évig – 1969. szeptember 1-jét�l 1997 
szeptemberéig tanított a visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskolában. A számára legkedvesebb korosztályt, a 6–10 
éveseket ebben a legfogékonyabb korban taníthatta, 
nevelhette, s formálhatta a visegrádi gyermekeket. Nyug-
díjba vonulásakor így vallott err�l: ,,… azért akartam 
tanító lenni, mert szerettem a gyermekeket, a kicsiket, 
szeretek velük foglalkozni… A tanítói munkánál nem is 
tudnék testhezállóbbat elképzelni magamnak; nincs an-
nál csodálatosabb érzés, mint megtapasztalni az írni-
olvasni tanuló gyerekeknél a felfedezés örömét, mint pl. 
két-három, addig értelmetlen bet�b�l értelmes szót ösz-
szeolvasni… Öröm volt megtapasztalni a gyerekek önál-
lóságát, s jó érzés volt magaménak tudni ezt az ered-
ményt.” 

Kedves, Drága Bettike! A hálás szül�k és a már feln�tt 
tanítványok most itt vannak, lehajtott fejjel kísérnek 
utolsó utadra Téged, a csupa nagybet�vel írt TANÍTÓT! 

Eljöttek azok is, akik 2012-ben Visegrád Város Tiszte-
letbeli Polgárának fogadtak, elismerve ezzel fáradhatat-
lan, embernevel� tevékenységedet, sírodnál most Vise-
grád tiszteletét, háláját és köszönetét fejezik ki. 

S  mi  is, akik kollégáid lehettünk, azok is, akik a nyom- 

dokaid követve vették át a stafétabotot; az Áprily iskola 
nevel�i, munkatársai – akik lehet, hogy csak a neved 
hallatán ismerik a legendás Betti tanító nénit – itt va-
gyunk. Megpróbálunk szelíd, mosolygó tekintettel nézni 
koporsódra, mert így szeretnél látni minket, mert a Te 
szemedb�l mindig átcsillogott valami reménykelt�, vala-
mi olyan tiszta szelídség, szeretet, gyengédség, ami keve-
sek kiváltsága ezen a földön. 

Megtisztel� számunkra, hogy ismerhettünk; ajándék, 
hogy gyermek- és emberszeretetb�l példát adtál-mutattál 
nekünk-nekem. 

December 21-én, advent utolsó vasárnapján elsiettél, 
hogy az angyalok seregével köszönthesd a kis Jézust, 
hogy az egyre növekv� égi tantestülettel együtt figyelmez-
zetek ránk: hogy méltók legyünk Hozzátok – Hozzád! 

Áprily Lajos egy versét adom útravalóul Drága Bettike 
– szerettünk-szeretünk éltedben-holtodban. 

 

AZ ÉN CSODÁM 
 

Szeretnék Krisztus lenni egy napig. 
Ha nem egy napig, egy pillanatig. 
 

Csak ennyit, míg a kezem ennyit int: 
Kelj fel a mélyb�l, hegyre menj megint. 
 

Levenném melledr�l a sziklasúlyt, 
mely vad korunkból rád zuhogva hullt. 
 

Fáradt pilládat megérinteném, 
s gyötört szemedb�l megszöknék a rém. 
 

Takarodnának gondok és romok, 
menekülnének régi démonok. 
 

Megölelném a kín-örvény felett 
maga-mélyébe szédült lelkedet. 
 

Csodatevésem s�rü delejét 
pazarló kézzel önteném feléd. 
 

S ha kelnél s néznél álmélkodva rám, 
fejed a Nap felé fordítanám, 
 

fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe – 
S én visszahullnék ember-életembe. 

Mezei Anna 
 

(Elhangzott a nagymarosi temet�ben, 2014. dec. 27-én) 

 
��������	�
�

 

Kedves Gyerekek!  
Köszöntelek Benneteket 2015. évi els� Gyerek-

kuckójában! 
Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy tudjátok-e, 

,,Mi”? vagy ,,Ki”? 2015-ben az ,,Év madara”?: 
Ki más lenne, mint a búbos banka, de nevezhet-

jük így is: banka, b�dös banka, sáros banka, 
babuta, babuba, bugybóka, babuk, babucska, 
babutyka, budoga, dutka, daduk, dudoga, dod, 
szurtos dudu, büdös dod, baták, ganajmadár, 
jututu banka, szalakóta… stb. Európa jelent�s 
részén költ, kizárólag állati eredet� táplálékot 
fogyaszt. Védett, természetvédelmi értéke 50.000 
Ft. 

Hát ezekb�l az elnevezésekb�l akár verset is 
lehetne faragni! Próbáljátok meg! 

Várom jelentkezéseteket! 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

Nemzetiségi közmeghallgatás és m�soros nap 
 

A közmeghallgatás december 18-án 15 órakor kezd�dött a moziban. Scheiliné Herendi Ida távolléte miatt 
Schandl Jánosné olvasta a beszámolót a sajnos elég kis számú közönség el�tt. A közmeghallgatáson kérdés 
nem merült fel, így a tájékoztatás után a közmeghallgatásnak vége lett. Ekkor az énekkar egy dalos CD-je szólt 

a háttérben, majd 16 órakor elkezd�dött a nemzetiségi m�soros nap. El�ször az óvodások adtak egy kis m�sort 
német játékokkal. Ezután az iskolások – több korosztály – a kicsikt�l a nagyokig bezárólag adtak zenés, játékos m�sort. Ezek 
után a nemzetiségi zenekar zenélt a színpadon nagy sikerrel. A zenekar után a nemzetiségi énekkar m�sora következett. Ebben 
az évben ünnepelte az énekkar megalakulásának 20. évfordulóját. Erre való tekintettel azon énekkari tagok, akik folyamatosan 
tagjai voltak 2014-ig bezárólag az énekkarnak, egy kis kit�z�t kaptak egy szál rózsa kíséretében. Ezt a kit�z�t az egyenruhá-
jukon tudják viselni ezután. Kilenc f�r�l van szó, nevezetesen: Scheili Lászlóné, Scheili László, Fröhlich Istvánné, Polgár 
Gyuláné, Vaik Viktorné, Illés István, Staberecz Jánosné, Szebeni Imre és Schandl Jánosné. Ezzel a kis megemlékezéssel a 
m�soros est véget ért. Utána a mozi el�terében jó hangulatú beszélgetés zajlott, miközben szendvicseket, süteményt, bort és 
üdít�t lehetett fogyasztani. 

 

2014 eseményei 
Költségvetésünk: 
Normatív támogatás      270.710 Ft 
Visegrád Város támogatása        770.000 Ft 
Feladatalapú támogatás  1.047.752 Ft 
2013. évr�l áthozott     425.360 Ft 
 Összesen   2.513.822 Ft 
 

Események 
Január 
11-én Pécsett 6 f�vel delegáltatta magát Visegrád az Orszá-
gos Német Nemzetiségi Gálán 
12-én koszorúztunk Kismaroson a málenkij robot áldozatai-
nak tiszteletére 
Február 
2-án ÉMNÖSZ közgy�lésen részvétel 
24-én farsangi mulatság 
Támogattuk 60.000 Ft-tal Kiss Ágnes tanárn� régi visegrádi 
családok családtörténeti gy�jt�munkáját. Képi és hang-
anyagok rögzítéséhez szükséges technikai eszközök megvá-
sárlásához kért segítséget. 
14-én ismét Visegrád rendezte meg az ÁLÁI-val közösen a 
kisebbségi vers- és prózamondó versenyt. A megyei fináléba 
továbbjutottak: Izsák Eszter, E�ry Bíborka, Karakas Emese, 
Alvincz Bernadett és Gersonde Olivér. 
26.000 Ft-ot kaptunk az EMNÖ-t�l a lebonyolításhoz. 
Március 
15-én részvétel és koszorúzás az ünnepségen. 
Szaxofont vásároltunk a nemzetiségi zenekar részére 40.000 
Ft értékben. 
Sírkert terepmunkáinak megkezdése. 
Április 
Német Nemzetiségi Óvodai Gyermekjáték és Gyermekekért 
Fesztiválra utazáshoz anyagi támogatás (kb. 33.000 Ft) biz-
tosítása. 
12-én megtartottuk a hagyomány�rz� sajbázást az el�z� 
éveknek megfelel�en. 
16-án ÉMNÖSZ közgy�lésen részvétel, téma: választásokkal 
kapcsolatos ügyek megbeszélése. 
Május 
17-én Ökumenikus Kórustalálkozó megrendezéséhez opera-
tív és anyagi segítségnyújtás. 
20-án Nemzetközi Gyermeknapon színi el�adás szervezése a 
moziba, meghívott el�adó a Maszk Bábszínház. 
31-én a Millenniumi-kápolna búcsút a hagyományoknak 
megfelel�en megtartottuk. 
Június 
7-én részvétel a kistérségi német nemzetiségi XXI. Dunaka-
nyari Nemzetiségi Fesztiválon, Pomázon. 

13–15. között a Zoller Attila-hétvégén operatív és anyagi 
részvétel. 
Anyagi segítséget nyújtottunk az iskola 8. osztályos végz�s 
diákjai év végi osztálykirándulásához 46.000 Ft értékben. 
27-én Budaörsön ÉMNÖSZ közgy�lésen részvétel a válasz-
tással kapcsolatos teend�k megbeszéléséhez. 
Július–augusztus 
Nemzetiségi programok szabadságolások miatt nem voltak, 
de az id�közi sírkerttel kapcsolatos munkálatok irányítása, az 
átadással kapcsolatos szervezési munkát folytattuk. 
Szeptember 
4-én az ÉMNÖSZ közgy�lésén részvétel az �szi önkormány-
zati választással kapcsolatosan. 
7-én megtartottuk a hagyomány�rz� Mária-kápolnai búcsún-
kat az el�z� évek gyakorlatának megfelel�en. 
14-én felavattuk a média nyilvánossága mellett els� telepes 
német �seink sírkertjét. 
Obergünzburgi testvérvárosunkból delegációt láttunk vendé-
gül, akik az avatásra érkeztek. 
Október 
6-án az aradi vértanúk emlékének koszorúzását minden 
évben megtesszük. 
12-én megtartott helyhatósági választáson új összetétel� 
önkormányzat jött létre Scheiliné, Schandlné és Szigeti János 
személyében.  
Az új önkormányzat döntötte el, hogy ezentúl minden évben 
a halottak napján (nov. 2.) gyertyát gyújt �seink sírkertjében, 
a sírkert gondozását a mindenkori német önkormányzat 
kezébe teszi. Idén mi ezt már els� alkalommal meg is tettük. 
November 
2-én sírkerti gyertyagyújtás. 
11-én Márton-napi ünnepség hagyományosan az óvodában. 
Idén kis LED-lámpácskákkal ajándékoztuk meg az óvodát. 
16-án ÉMNÖSZ-gálán vettünk részt Törökbálinton. Id. Zel-
ler Mártont a gálán a német nemzetiségért sokat tettek em-
lékéremmel tüntették ki. Gratulálunk! 
December 
Idén az énekkar 20. jubileumi évét ünnepeljük. 
18-án tartjuk a nemzetiségek napját hagyományosan Vise-
grád nemzetiségi csoportjainak részvételével (óvoda, iskola, 
ének- és zenekar m�sora). 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Közlemény 
Az új nemzetiségi önkormányzat Szigeti Jánost delegálta 

2015. januártól a Visegrádi Hírek szerkeszt�bizottságába. 
Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk, egyben 
megköszönjük Scheiliné Herendi Ida eddigi munkáját! 
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FILMKLUB 
Értesítünk mindenkit, hogy az új évben is folytatjuk a 

filmklubot. Január hónapban 7-én és 21-én lesznek a ve-
títések 18 órai kezdettel. 

Szeretettel várunk minden érdekl�d�t.   
Részletesebb információval a m�vel�dési házban, vagy 

a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

A Visegrádi Hírek Szerkeszt�bizottsága 
2015. január 12-én hétf�n 17 órától 

NYILVÁNOS SZERKESZT�SÉGI ÜLÉST 
tart, melyre tisztelettel várja a kedves Olvasókat! 

 

 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát az 

 

Papp Lajos 
 

Táj 
 

ccíímm��    

ffoottóókkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjáárraa,,    
mmeellyy 

 

22001155..  jjaannuuáárr  2244--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166  óórraakkoorr  lleesszz    
aa  mm��vveell��ddééssii  hháázzbbaann  

  

AA  kkiiáállllííttáásstt  mmeeggnnyyiittjjaa::  
HHuusszzáárr  AAnnddrreeaa  MMaaggddoollnnaa  

sszzoobbrráásszzmm��vvéésszz  
  

KKöözzrreemm��kkööddiikk::  
MMiillee  ZZssiiggmmoonndd  

zzeennéésszz,,  kköölltt��  
 

A kiállítás 2015. március 1-jéig tekinthet� meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint 

 

 
 

M E G H Í V Ó 
A Mátyás Király M�vel�dési Ház 

szeretettel hív mindenkit 
 

2015. január 25-án, vasárnap 19 órára 
a Don Vito pizzériába, 

 

ahol  
 

a 2015. évi 
ZOLLER-DÍJ ÁTADÁSÁRA 

 

kerül sor 
 

A díjátadást követ� emlékkoncerten 
a zene Zoller Attila emlékére szól 

 

Belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

���������	
��������
 

Kedves Olvasók! 

Tájékoztatom Önöket, hogy könyvtárunk napjaink 
népszer� sorozatainak újabb köteteivel egészült ki: 

Gyerekeknek, kiskamaszoknak ajánlom: 
v  A neveletlen hercegn� naplója 

 4 és ½: Mi jöhet a neveletlen hercegn� napló-
jának 4. és 5. kötete között? Természetesen a 
négy és feledik! Hogyan tölti a tavaszi szünetet 
Mia, a neveletlen hercegn�? 

 7.: Bulihercegn� 
 7 és ¾: Valentin-napi meglepetések 
 8.: Hercegn� a szakadék szélén 
 9.: Pizsamás hercegn� 
 10.: Mindörökké hercegn� 

v  Fiúk kizárva!  
 3.: Az a boszorkányos szerelem! 
 4.: Elvarázsolni a tanár urat? – Nem gond! 
 5.: Legyen anyu a legmen�bb! 
 7. : Boszik az iskolapadban! 
 8.: A baj nem jár egyedül 
 10.: Hé, apu, kevés a zsebpénz 
 22. Telóm, telóm, mondd meg nélem… 
 Különkiadások: Boszi webnaplók; 

Smacihegyek, patália, boszorkányszombat 
v  Egy ropi naplója 

 3.: Az utolsó szalmaszál 
 7.: A harmadik kerék 
 8.: Pechszéria 

v  Egy Zizi naplója 
 Jéghercegn� 

Valamint olvashattok még „Narnia krónikái”-t és 
„Fairy Oak”-ot is! 

 „A végzet ereklyéi”-rajongók figyelem! Megjelent a 
sorozat negyedik kötete! Ha már olvastad Cassandra 
Clare: Csontváros, Hamuváros, Üvegváros cím� m�veit, 
itt a folytatás! Olvasd el a „Bukott angyalok városa” 
cím� regényt is! 

Új sorozat! Fantasy! 
Rick Riordan: Percy Jackson. A regény alapja a görög 

mitológia. Percy Jackson felfedezi, hogy � Poszeidón-
nak, a tenger istenének a fia. Megtudja, hogy a legendás 
lények a görög mitológiából mindig is léteztek és létez-
nek! És itt kezd�dik a kaland!  

Feln�tteknek ajánlom:  
Steve Berry: Alexandria link (Cottone Malone-

sorozat) 
Victoria Holt: A sasfiókok lázadása; Az oroszlánszív� 

(Plantaganet Saga) 

Kívánok mindenkinek eseménydús – olvasással 
teli – boldog új esztend�t! 

Kocz Eszter 
könyvtáros 
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MEGHÍVÓ 
 

2015. január 9. (péntek) 18 órára a visegrádi moziba   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom Ziegler: 

 

GRACE ÉS GLORIA 
cím� 

EL�ADÁSÁRA 
 

Szerepl�k:  
         

Grace: Sólyom Katalin Jászai-díjas          

Gloria: Füsti Molnár Éva Jászai-díjas    
(a Pécsi Nemzeti Színház m�vészei)    
  

Rendezte:        
Füsti Molnár Éva Jászai-díjas  
 

A belépés ingyenes 
 

Minden érdekl�d�t szeretettel vár  
 

az EGYÜTT Kulturális Egyesület 
 

 

A visegrádi TDM tanulmányútja  
Nyíregyházán 

 

A visegrádi TDM munkatársai és választmányi tagjai, 
kiegészülve a település polgármesterével és az önkor-
mányzat pénzügyi bizottságának elnökével december 9-én 
Nyíregyházára látogatott szakmai tapasztalatszerzés cél-
jából.  

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. színvonalas 
szakmai programot állított össze, melynek keretében a 
szakemberek megismerkedhettek az Aquarius Élmény- és 
Parkfürd� jelenlegi fejlesztéseivel, valamint a Nyíregyhá-
zi Állatpark legújabb attrakcióival.  

A program keretében a Nyíregyházi TDM vezet�i ismer-
tették a szervezet felépítését, munkájukat, valamint Nyír-
egyháza polgármestere, Dr. Kovács Ferenc arról tájékoz-
tatta a visegrádi vendégeket, hogy miben rejlik a város 
utóbbi években tapasztalható dinamikus turisztikai fejl�-
dése. A két település polgármestere kötetlen beszélgetés 
keretében osztotta meg egymással a turizmusról szerzett 
tapasztalatait. 

A tanulmányút során lehet�ség nyílt meglátogatni a 
nyíregyházi szervezet front office irodáját, valamint ízelí-
t�t kapni a karácsonyi ünnepekre készül�d� város hangu-
latából is. 

Köszönet a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-nek a 
szívélyes fogadtatásért, rengeteg élménnyel és ötlettel 
gazdagodott a turisztikai szakmai delegáció.  
 

Január – Boldogasszony hava – Télutó 
 

Hogyha fénylik Vince, megtelik a pince. 
Hogyha fénylik Pál, minden termés szépen áll. 
Ha pedig havas vagy es�s leend, 
Mértékletes esztend�t jelent. 
 

 
Újévköszönt� ifjak 1927. 

 
ADVENTI ADOMÁNYGY�JTÉS 

 

Kedves Visegrádiak!  
A Dunakanyari Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 

ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik a 
karácsony közeledtével gondoltak azon embertársainkra, 
akik szerény körülmények között tudnak ünnepelni. Köszön-
jük, hogy adományaikkal segítették a Dunakanyarban él� 
családokat. 

Eredményekben gazdag, békés boldog új esztend�t kíván-
nak 

a szolgálat munkatársai 
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A hónap m�tárgya 
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A sokat idézett és sokféleképpen megválaszolható kér-
désre most a naptárt hozzuk fel példának. A ma is hasz-
nált kalendárium szerkezete római eredet�, Iulius Caesar 
óta alig változott.  

A leg�sibb naptár körülbelül 360 napos éve két részre 
oszlott: egy, a földm�velésre és a háborúzásra alkalmas 
304 napos egységre és egy névtelen id�szakra, amely a 
téli holt szezont foglalta magában (kb. 50 nap). Az év els� 
hónapja március volt (Mars isten nevéb�l), ekkor léptek 
hivatalukba az új tisztségvisel�k, ekkor voltak a katona-
sághoz köthet� ünnepek, szertartások. A második hónap 
nevét az �sanyaként tisztelt Venus etruszk névalakjából 
eredeztethetjük (Aprilis), a harmadikat az id�sek (maius), 
a negyediket a fiatalok (iunius) tiszteletére nevezték el. A 
többi csupán sorszámnevet kapott: Quintilis, Sextilis, 
September, October, November, December. A római 
hagyomány szerint a Kr. e. 7. században élt király, Numa 
Pompilius illesztette be Ianuarius és Februarius hónapot 
az év elejére, de valójában csak Kr. e. 153-tól számíthat-
juk évkezd� hónapnak januárt, mert ett�l kezdve e hónap 
elsejével iktatták be hivatalukba az új consulokat. Az év 
így már 12 hónapból állt, 354 vagy 355 napos volt, ame-
lyet bizonyos id�szakonként egy kiegészít� id�szak hoz-
zátoldásával a nap járásához igazítottak. Az id�eltolódást 
a papi szerepet betölt� pontifexeknek kellett évente korri-
gálni, de ez sokszor elmaradt. El�fordult, hogy a betol-
dásnál politikai okok játszottak szerepet, mert az év meg-
nyújtásával egy-egy magistratus hivatali idejét tetszésük 
szerint meghosszabbíthatták. Kr. e. 46-ban Caesar – élve 
pontifexi, consuli és dictatori jogaival – rendelettel szabá-
lyozta a naptárkérdést. Ekkor két rendkívüli hónapot 
iktattak be, így ez az év volt a leghosszabb a történelem 
folyamán, 445 napos volt. Az alexandriai származású 
csillagász, Szoszigenész útmutatása szerint készült új 
naptárban egyesültek az „�si” római hagyományok, az 
egyiptomi szoláris naptár és a hellenisztikus csillagászat 
eredményei. A birodalom  egységét  is  szolgálta, mert fo- 

kozatosan kiszorította a különböz� népek szokásaira épü-
l� naptárakat. Kés�bb a szenátus Caesar érdemeinek 
elismeréséül Quintilis hónapot Iuliusra, majd utódjának 
tiszteletére Sextilis hónapot Augustusra nevezte át. A 
rendszernek annyi hibája volt, hogy a kerekítések miatt a 
valós id� és a naptári dátum között 11 perc 13 másod-
percnyi eltérés volt. A felhalmozódott 11 napos differen-
cia megsz�ntetésére XIII. Gergely pápa 1582-ben elren-
delte, hogy ebben az évben október 4. után október 15. 
következzen. A rendeletet a vallásháborúk miatt nem 
minden ország fogadta el és vezette be ugyanakkor, de a 
nyugati kultúrkörben gyakorlatilag a mai napig ezt a nap-
tárt használjuk. 

Els� hónapunk Ianus istenr�l kapta a nevét. � a kezdet, 
az elindulás, minden bejárat istene, a világ �rz�je. T�le 
függ valamennyi tevékenység jó kezdete és szerencsés 
befejezése. � találta fel a hajóépítést, tágabb értelemben a 
keresked�k, utazók, hajósok istene is. Az emberek iránt 
barátságos isten templomai két kapuval rendelkeztek, 
szobrain kétfelé tekint� arccal ábrázolták: a múltba és a 
jöv�be is néz. Minthogy a konfliktusok kezdetéért és 
végéért is felel�s volt, így háború és béke kérdésében is 
fontos szerepet töltött be. Háború idején templomának 
kapui nyitva voltak, amikor a katonák visszatértek, bezár-
ták a kapukat. Mint az ajtók �re figyeli a bejöv�ket és a 
távozókat, megnyit és bezár, ezért jelképe a kapu és a 
kulcs. Két mellékneve is erre a kett�ségre utal: Patulcius, 
a „megnyitó” és Clusius, a „bezáró”. Hasonló két n�i 
kísér�jének elnevezése is: Antevorta, az „el�reforduló” és 
Postvorta, a „hátraforduló”. 

A hónap m�tárgyának 
Ianus jelképét, egy kulcsot 
választottunk, amely a 
lepencei strand területén 
2008-ban folytatott ásatás 
során, a 2–3. századi római 
településen került 
napvilágra. Ezek a 
gy�r�kulcsnak nevezett 

apróságok nyitották azokat a kisebb-nagyobb ládikákat, 
amikben személyes tárgyakat, szépítkezéshez használt kis 
tükröt, csipeszt, illatszeres edénykéket, esetleg iratokat 
tartottak. 

Boruzs Katalin régész 
 

Olvasói levél 

Tisztelt Visegrádiak! 
 

Dr. Balázs Mária más háziorvosi körzetbe távozik Vise-
grádról, amelyr�l – el�z�leg – maga tájékoztatta a lakos-
ságot. Több mint másfél évtizedig volt Visegrád házior-
vosa. Tevékenységének megítélése – mint az orvosoknak 
általában – nem volt egységes. A lakosság körében voltak, 
akik kritizálták, de sokan voltak azok, akik szerették, 
vagy tisztelték, mert diagnózisai alaposak voltak – szak-
mailag felkészült orvos volt. 

Ezt az is bizonyítja, hogy a háziorvosi szakvizsga mel-
lett rendelkezett belgyógyász végzettséggel és – (éppen a 
visegrádiak érdekében is) – elvégezte a gyermekorvosi 
szakot is. (Ilyen felkészültséget az ország bármely házior-
vosi körzetében szívesen vettek volna, mint ahogy ez a 
„végén” meg is történt.) 

Talán sokan nem felejtették el, hogy – évtizede – pályá-
zaton kezdeményezte a 13 éves korú lányok hosszútávra 
szóló egészségügyi sz�rését. De az id�sekkel kapcsolatos 
egészségügyi felmérését is örömmel fogadtuk. Leginkább 
a helyben történ� vérvételvizsgálat, amely mindenkinek 
eszébe jut, hiszen a Dunakanyarban � volt az els� házior-
vos, aki ezt elkezdte – ezzel is kímélve és szolgálva Vise-
grád lakosságát. (Ráadásul az els� években a levett vér-
anyagot Vácott dolgozták fel.). Ez jó volt azért is, mert 
orvosként els�nek értesült körzete betegeinek állapotáról, 
illetve a változásokról. 

Mindezekért az önkormányzat köszönetet is mondhatott 
volna a kritikák udvarias említése mellett. Az a megálla-
pítás pedig – ami kb. úgy olvasható, hogy „ett�l csak jobb  
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
lehet bármi” – fölösleges, mert abszolút sér-
tés és ráadásul egy abszolút felel�tlen kinyi-
latkoztatás. 

Anno aktív képvisel�ként – néhány dolog-
ban szeretnék hozzáf�zést tenni az önkor-
mányzati testület magyarázatához, a problé-
mák jobb megértéséhez: 

– A 2010. februári névváltoztatást, melyet a 
testület fogadott el (egyöntet�en) meg-
el�zte a döntést el�készít� szociális-
egészségügyi bizottsági döntés is, ahol az 
éves beszámolót is elfogadtuk. A testületi 
ülésen azt is megállapítottuk, hogy a hiva-
talba semmilyen észrevétel (szóbeli vagy 
írásbeli bejelentés) nem érkezett az orvosi 
ellátással kapcsolatosan. Hadházy Sándor 
polgármester ez alapján adta ki a testület 
határozatát. (Megjegyzend�, hogy 2011-
ben ezt véleményeztettük az önkormány-
zat jogászával, amelyet � teljesen rendben 
talált.) 

– Az egészségházban rezsiköltséget egyedül 
a doktorn� fizetett. Ezt helytelennek tar-
tottam, úgy gondoltam, hogy minden ott 
folyó tevékenységet a rezsiköltség ön-
kormányzati átvállalásával kell biztosíta-
ni, ahogy ez – 1990-t�l – eredetileg is 
volt. Ráadásul (mér�órák felszerelése 
nélkül) a használt alapterületet figyelembe 
véve kellett fizetni a doktorn�nek. Ez 
majdnem 97 m2 volt, melyben a betegváró 
és a röntgen adminisztrációs terem is bele 
lett számítva. Persze ez még így is keve-
sebb volt, mint a számlázott 97 m2. Igazá-
ban a két rendel�szoba kiszámlázása lehe-
tett volna jogos, amely az említett alapte-
rületnek kb. a fele. 

Szükséges lenne, hogy – a jöv�ben egységes 
megítélés alapján – egy tevékenységre sem 
számláznának ki rezsiköltséget, amelyet az 
egészségházban folytatnak. Egységesen al-
kalmazott elv alapján megel�zhetnénk a fenti 
problémákat – és megfelel� gesztus lenne a (a 
remélhet�leg jelentkez�) jöv�beni háziorvos 
tevékenységének indulásához is. 

Az igazságosság és persze jó szubjektív ta-
pasztalatom alapján szerettem volna köszöne-
temet elmondani. (Szerencsére csak néhány 
esetben kellett a doktorn� segítségét kérni. 
Csak jó orvosi döntésr�l tudok számot adni. 
Az els� pillanattól készségesnek ismertem. 
Ez különösen jelentkezett mozgáskorlátozott 
(100%) ikergyermekünkkel kapcsolatosan, 
akit mindig alaposan megvizsgált, és orvosol-
ta baját (de így volt ezzel Marika, a fogorvos 
is), noha az egészségügyi kártyáját nem � 
kapta meg). 

Hiszem, hogy a köszönetnyilvánítással sok 
visegrádi lakos egyetért. 

Kiss Károly 

Ringató 
 

Ámulatba ejt, egyszer�en magával ragad, ha kicsiny gyermekek kö-
zött lehetek. Ilyenkor még egy pillanatra az id� is megáll, nem cam-
mog tovább. Varázslatos a perc, amit megtölthetünk olyan dallal, ami 
teljességében a miénk. Egy énekl� közösségé, ahová mi tartozunk. Itt 
felszabadultan átadhatjuk magunkat a közösségi éneklésnek és az 
önfeledt játéknak, melyet kisbabánkkal együtt játszunk a sz�nyegen. 
Kicsit mintha otthon lennénk. Ez a Ringató. 

Hangszeres, népdalokat énekl�, ölbéli játékokat játszó zenei foglal-
kozás Édesanyáknak, Édesapáknak és kicsiny gyermekeiknek. 

Nagy örömmel várok minden kedves érdekl�d� családot! 
 

Az ingyenes Ringató bemutató id�pontja: 2015. január 7. szerda, 
10.30 

 

Helyszín: Visegrád, a Mátyás Király M�vel�dési Ház 
 

A kés�bbi Ringatók id�pontja: szerdánként 10.30 
 

 
 

Angol nyelv� bábos-zenés foglalkozás  
óvodásoknak 

 

Joy, the clown and Rolph the wolf a mi barátaink, akik bábokként 
életre kelnek és csónakunk segítségével átevezünk együtt arra a szi-
getre, ahol csak angolul beszélünk!  

 

Együttlétünkben az önfeledt játék öröme, a megszólalás szabad-
sága és a felszabadult, bátor éneklés mind angol nyelv� közegben 
valósul meg!  

A szül�k a gyermekeikkel együtt részt vesznek az angol foglalko-
zásokon és bátorítják, segítik tudásuk kibontakozását! 

 

Bens�séges, családias hangulatban, 3–6 éves korú gyermekekkel 
kis létszámú, 6-8 f�s csoportban töltjük el azt a 45 percet, ami min-
den alkalommal oly hirtelen elrepül!  

 

Az angol foglalkozásokon elhangzó tananyag, témakörök otthoni 
közegben is meger�sítésre, gyakorlásra kerülnek a segédanyagok: e-
mailben elküldött angol nyelv� videók és hallgatható dalok formájá-
ban! 

 

Az angol foglalkozásokkal kapcsolatos tudnivalók: 
 

Ingyenes bemutató foglalkozás: 2015. január 7-én, szerdán 
17.00-kor várható! 

 

Az angol foglalkozások id�pontja: szerdánként 17.00–17.45-ig     

Az angol foglalkozások helyszíne: Visegrád, Mátyás Király 
      M�vel�dési Ház 

 

A foglalkozásokra minden alkalommal el�re be kell jelentkezni, 
sms-ben, telefonon vagy az alábbi e-mail címen, minden kedd este 
20.00 óráig! 

 

A foglalkozások vezet�je: 
Balázs Marietta 
Tel: 06 (20) 347-9096 
E-mail: mgencsi@gmail.com 
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HASZNOS TANÁCSOK TÉLEN KÖZLEKED�KNEK 
�

– Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió-, TV- és KHT-ügyeletek)! 
– Csak a téli közlekedésre felkészített, jó m�szaki állapotú járm�vel induljon el, különös tekintettel a gumik állapotá-

ra!  
– Havas id�szakban a gépkocsiban legyen hólapát, fonókötél, alkalmanként kis mennyiség� érdesít� anyag. 
– Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhet�k a lokálisan lefagyott 

területek. 
– Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutat! 
– Ne kockáztasson az el�zésnél! 
– A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig vékonyan tö-

mör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a sebes-
séget, nehogy rácsússzon a munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt követ� jár-
m�vet is! 

– Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az el�zéssel, nem tudhatja milyen az út állapota a munkagép 
el�tt! 

– Ha szembe találkozik munkagéppel, csökkentett sebességgel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás esetén 
a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal el tudja kerülni az ekéz� járm� méretén túlnyúló 
ekeszárnnyal való találkozást. 

– Ha elakadásveszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni (esetleg fokozott sebességgel), mert a bal-
esetveszély lényegesen megn�! Itt a f� szabály az, hogy a hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi. 

– Kerülje az elakadást! Kezd�d� hófúvás, intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze biz-
tonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét járható! Az elakadt járm�vek akadályozzák a hó eltakarítását és 
a legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó. 

– Az elakadt gépkocsit lehet�leg ne hagyja az úton, vagy ha mégis, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg felt�-
n�en látható helyen! 

– Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és enni- innivalót is becsomagol.  
– Útközben id�ben gondoskodjon üzemanyagról, még rövid távolságra se induljon el kevés üzemanyaggal! 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 

Fontosabb címek, telefonszámok 
 

MENT�K 104 
REND�RSÉG 107 
T�ZOLTÓSÁG 105  
Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti  
   Iskola Rév u. 2. 398-312 
Atlantis-Club Visegrád Kft. Révállomás 398-344 
DMRV hibabejelent� 310-798 
Don Vito pizzéria F� u. 83. 397-230 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Fellegvár Óvoda F� u. 18. 398-130 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gulyás csárda Nagy Lajos király u. 4. 398-329 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
F�városi Önkormányzat Id�sek Otthona 
   Vámosmikola 
   visegrádi telephelye Mogyoróhegy u. 10. 398-368 
Hotel Visegrád Rév u. 15. 397-034 
KÁOSZ üzletház F� u. 104. 398-374 
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórház  
   Gizellatelep 801-700 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11.  
   398-128 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 

MOL tölt�állomás, Duna-part 398-056 
Napközis konyha F� u. 18. 398-100 
Nóra fodrászat F� u. 85. 397-450 
Okmányiroda F� u. 57. 06 (20) 290-3519 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-149 
Patak Park Hotel Mátyás király u. 92–94. 397-486 
Pilisi Parkerd� Rt. Mátyás király u. 4. 598-000 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 92. 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Reneszánsz étterem 398-081 
Royal Club Hotel F� u. 92. 597-100 
Segélyhívó 112 
Sirály étterem Rév u. 15. 398-376 
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150 
Temetkezés Karakas, Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 
   390-813 
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900 
Utilis Kft. F� u. 67/a 398-205 
Véd�n� F� u. 38. 397-474 
Virágbolt Schulek u. 397-295 
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815 
Visegrádi Erdészet 598-080 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160 
 

Hirdessen 2015-ben is  a  Visegrád i  Hírekben! 
Kedvez�  hirde tési  tarifák és egyéb  kedvezmények! 
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A Dunakanyar Takarékszövetkezet közleménye 

A legbiztonságosabb hitelintézetek között a Dunakanyar Takarékszövetkezet 

Háromszáz milliárd forintnyi t�ke védi a takarék betéteseit 

A Dunakanyar Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország legbiztonságosabban 
és legátláthatóbban m�köd� hitelintézeti rendszerének, a Takarékszövetkezetek 
Garanciaközösségének. Az err�l szóló oklevelet Orbán Viktor miniszterelnök jelen-
létében december 10-én, Budapesten vette át a Dunakanyar Takarékszövetkezet 
vezet�je. Az új betétvédelmi közösségben a takarékszövetkezeteknél elhelyezett 
megtakarítások gyakorlatilag 100 százalékos védelmet éveznek.  

A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján december 5-én 115 
szövetkezeti hitelintézet, köztük a Dunakanyar Takarékszövetkezet részvételével 
teljes kör�en kiépült a takarékszövetkezetek garanciaközössége. A döntés értelmé-
ben a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és 
takarékszövetkezeti szektor összes tagja – 115 szövetkezeti hitelintézet – ezentúl egye-
temlegesen felelnek egymás kötelezettségeiért.  

Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban m�köd� betétvédelmi kö-
zösség létrejöttét átfogó vizsgálatsorozat el�zte meg. Ennek célja a szektor átvizsgálá-
sa, a múltból örökölt problémák orvoslása, a szabálytalanul m�köd� hitelintézetek 
kisz�rése volt. Ez az átmeneti id�szak most lezárult: a garanciaközösséghez csatla-
kozott intézmények egyt�l-egyig megfeleltek a vizsgálat szigorú követelményrend-
szerének, transzparens és biztonságos m�ködésük folyamatos fenntartása érdekében a 
jöv�ben egységes kockázatkezelési szabályzatokat alkalmaznak. 

A garanciaközösség létrejöttével a Dunakanyar Takarékszövetkezet betéteseinek 
megtakarításai mostantól gyakorlatilag 100 százalékos biztonságban vannak. En-
nek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd forinttal növelte 
meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló t�kéjét és létrehozta a szövetkezeti hitelinté-
zetek új T�kefedezeti Alapját. Az új rendszerben az integráció egésze, illetve minden 
egyes, a garanciaközösséghez csatlakozó takarék mögött tehát egységesen közel 300 
milliárd forintnyi t�ke áll. 

A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú feltétele a szövetkezeti hi-
telintézetek egységes piaci fellépésének, piaci b�vülésének, mivel lehet�vé teszi a szek-
torban lév� t�kének a jelenleginél jóval hatékonyabb, csoport szint� felhasználását. A ta-
karékszövetkezetek így a jöv�ben képesek lesznek nagyobb vállalatok, önkormányzatok 
és projektek hitelezésére is. Az új, hatékony m�ködési modell révén az ország egyik 
legbiztonságosabb, legnagyobb hálózatával és piaci részesedésével rendelkez� 
pénzügyi szolgáltatója jöhet létre. 

 
Dunakanyar Takarékszövetkezet  

                                                                                             Igazgatósága 
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Helyben készült finomságok 
a Harap6-lak büfében Visegrádon! 

 

Munkába és iskolába menet térjen be hozzánk 
egy friss, meleg péksüteményre 

 

Nyitva tartás: 
hétf�: zárva 

kedd–péntek: 7–16 
szombat–vasárnap: 9–16 

 

Kínálatunk: 
kakaós csiga 160 Ft 
túrós táska 180 Ft 

pogácsafélék 150 Ft 
apró sütik 1 kg 1650 Ft 

és még sokféle finomság! 
 

Várjuk megrendelésüket 
családi és céges rendezvényekre! 

 

Mobilszám: 06 (20) 665-6843 
E-mail cím: harap6lakbufe@gmail.com 

 

Visegrádon  
BÚTOROZOTT CSALÁDI HÁZ  

HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ 
Csendes, nyugodt környezet! 

Érdekl�dni lehet:  
Stéger Tamásnál 

06 (70) 317-0349, 06 (70) 315-8469 

 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2200,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2300,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

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

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

 

Cserépkályha építése, átrakása  
új és régi csempéb�l  
és téglakályha-építés 

Honti László  
06 (20) 356-6634 
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AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

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

www.herrsta.eu 

 

Ikerházban  
egy két- és egy háromszobás lakás 

KIADÓ vagy ELADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  

a (30) 966-9288-as  
és a (26) 398-287-es telefonszámon 
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VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata 

Megjelenik havonta, 800 példányban   
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai:  

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,  
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Szigeti János 

Kéziratleadás: minden hó 15-ig  
 ISSN 1587-7477    

Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 
Szerkeszt�ség: Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel./fax: 06 (26) 398-128 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között       
Tipográfia, tördelés: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 

A Díjbeszed� Holding Zrt. 
Leolvasási F�osztálya 

 

�������	
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munkatársakat keres, 
els�sorban a környez� településeken található 

fogyasztásmér�k leolvasására. 
 

Leend� munkatárs f� feladatai: 
– meghatározott ütemezés szerint, a közüzemi szolgál-

tatók fogyasztásmér�inek leolvasása, a fogyasztási 
adatok rögzítése, fotók készítése 

 

Elvárások: 
– minimum 8 általános, 
– fizikai alkalmasság, terhelhet�ség, 
– pontosság, precíz munkavégzés 
 

A pályázat elbírálásánál el�nyt jelent: 
– saját tulajdonú segédmotor/motorkerékpár/gépkocsi 
 

Amit kínálunk: 
– hosszú távú munkalehet�ség, 
– alapfizetés + teljesítményarányos jövedelem 
 

Jelentkezés módja: 
Magyar nyelv�, fényképes szakmai önéletrajzát a 
gyorgy-sandor@dbrt.hu e-mail címre kérjük megkül-
deni, vagy hívja a 06 (30) 977-7679-es számot 


