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,,Üdvözítı született ma nektek, aki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.” (Luk 2,11)

Pilinszky János:

A FÉNYESSÉGES ANGYAL IS
Emlékezés egy világháborús karácsonyra
Az égbolt elsötétedett.
S akár a végitélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,

Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG, SZERENCSÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
VALAMENNYI KEDVES OLVASÓNKNAK!
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi ülésen történtekrĘl
Munkaterv szerinti ülését október 21-én tartotta a
képviselĘ-testület.
– Az elsĘ napirendi pont keretében meghallgatták
Cseke László, a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetĘjének beszámolóját a 2015. évi palotajátékokról. Cseke László elmondta, hogy a rendezvény az idĘjárásnak és a rengeteg munkának köszönhetĘen 1,5 millió Ft nyereséget tudott produkálni úgy, hogy az önkormányzat által biztosított
3 millió Ft tĘke is megmaradt. Tíz országból öszszesen 830 szereplĘ jött el, nagyon jól sikerültek a
programok. A Soda Group által végzett marketing
munkának köszönhetĘen sokkal több olyan helyre
meghívták bemutatni, illetve reklámozni a rendezvényt, ahová eddig be sem tudtak kerülni.
– Elfogadta a testület a Visegrád Sportjáért, valamint
a Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért
Alapítvány alapító okiratainak módosítását, mivel
a Budapest Környéki Törvényszék mindkét közalapítvány vonatkozásában a közhasznú jogállást
megszüntette és törölte a nyilvántartásból, tekintettel arra, hogy a korábbi években egyik alapítvány sem teljesítette a különbözĘ közhasznúsági
kritériumokat. Továbbá a Visegrád Sportjáért
Alapítvány tekintetében még egy hiányzó felügyelĘbizottsági tagot választott Gróh Dániel személyében.
– Elfogadta a testület a lejárt határidejĦ határozatok
végrehajtásról szóló beszámolót, és meghallgatta
a polgármester tájékoztatóját a két ülés között eltelt idĘszak eseményeirĘl.
– Módosítottuk a városi kitüntetésekrĘl szóló 8/2006.
(IV. 28.) önkormányzati rendeletet, mivel a képviselĘ-testület Niedermüller József-díj alapítását határozta el, mely Visegrád város érdekében végzett
közszolgálat elismeréseként adományozható annak a személynek, aki közszolgálatban vagy Visegrádon Visegrádért vagy visegrádi gazdasági társaságnál dolgozik. A díj két kategóriában adományozható: életmĦdíjként nyugdíjba vonuláskor
vagy azt követĘen, valamint életpályaköziként
idĘszakosan kimagasló teljesítményért vagy a
közszolgálatban végzett munka megköszönéséért.
Ebben az évben elsĘ alkalommal 2015. november
20-án adtuk át a díjakat, mindkét kategóriában 3-3
személynek a régi-új városháza avatóünnepsége
keretében.
A díjazottak:
ÉletmĦdíj kategóriában:
Ónodi Aladárné, Dobó Istvánné, valamint Koncz
Antal
Életpályaközi kategóriában:
Balogh Zoltánné, Paulusz József, valamint Hábel
József
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény értelmében a képviselĘ-

testület megalkotta a 2014–2019. közötti idĘszakra szóló gazdasági programját.
– A polgármesteri hivatal kiépített tĦzjelzĘ, tĦz- és
hibaátjelzĘ, biztonsági világítás, biztonsági kamera, behatolásjelzĘ rendszereinek karbantartására és
távfelügyeletére határozatlan idĘtartamra a
Security-Automatika Kft.-t bízta meg a képviselĘtestület. A karbantartás megbízási díja éves szinten 230.000 Ft + áfa, a távfelügyelet díja pedig
havi 15.000 Ft + áfa.
– Úgy döntött a képviselĘ-testület, hogy a 2015. november 18–26. közötti idĘszakban tartandó tüdĘszĦrésen a visegrádi lakcímmel rendelkezĘ 18–40
év közötti lakosok számára a tüdĘszĦrés költségét
(1700 Ft/fĘ) átvállalja. Annak a lakosnak, aki
2014-ben vagy 2015-ben tüdĘszĦrésen részt vesz,
és 2016-ban is élni fog ezzel a lehetĘséggel, az
önkormányzat 2016-ban is átvállalja a tüdĘszĦrĘ
vizsgálat díját, ellenkezĘ esetben viszont már nem
téríti.
– Kiírtuk a Sziget u. 11. száma alatti 6. lakás
bérletére vonatkozó pályázatot. A benyújtási
határ-idĘ 2015. november 13-án lejárt, a bérlĘ kiválasztása jelenleg zajlik.
– Ezt követĘen a Rákóczi u. 241/6 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlanon lévĘ
garázzsal kapcsolatban biztosított földhasználati
jog átruházása tárgyában hozott döntést a testület.
– Elfogadtuk a Shopzeus Európa Kft. karácsonyi
díszkivilágításra érkezett ajánlatát, a díszkivilágítási elemeket 1.263.900 Ft + áfa, összesen:
1.605.153 Ft összegért vásárolja meg az önkormányzat.
– Az iskolabusz esedékessé vált éves karbantartási
munkálatainak, valamint a vizsgáztatásának
költségét
jóváhagyta
a
képviselĘ-testület,
1.195.200 Ft + áfa összegben, így azt az Ęszi
szünetben a leállás alatt sikerült elvégeztetni. A
kifizetett összeget az önkormányzat tovább
számlázza a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnak.
– A képviselĘ-testület jóváhagyólag elfogadta Bálint
Zsolt egyhavi képviselĘi tiszteletdíjának felajánlását a Fellegvár Óvoda úszásoktatási
költségeire.
– Ugyancsak jóváhagyta a testület dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2015. évi tiszteletdíjából 450.000 Ft felajánlását az alábbiak szerint:
150.000 Ft-ot a VSE Migreen Team kerékpár
szakosztály részére mĦködési célra;
150.000 Ft-ot a temetĘjárda felújítására;
100.000 Ft-ot a nyugdíjas klub részére mĦködési
célra;
50.000 Ft-ot a Fellegvár Óvoda részére általános
mĦködési célra. Visegrád VárosÖnkormányzata
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Önkormányzatunk november 19-én tartotta „Az Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” címĦ projekt
hivatalos projektzáró rendezvényét. Az eseménnyel
egy olyan beruházás végére sikerült pontot tenni, aminek elĘzménye több évtizedre nyúlik vissza. Anélkül,
hogy ezt most újra részletesen taglalnánk, elmondhatjuk, hogy hosszú és rögös volt az idáig vezetĘ út.
A Visegrádi Hírek olvasói az elmúlt években több
alkalommal is értesülhettek a legfrissebb és sokszor
nem túl örömteli hírekrĘl – a városháza kapcsán elég
csak a korábbi kivitelezĘ fizetésképtelenné válása miatt
történt levonulására vagy az oly sokáig várt – pozitív
elĘjelĦ – közbeszerzési tanúsítványra gondolni. Bizony
voltak pillanatok, amikor magunk is félve tekintettünk
a jövĘbe, feltéve a kérdést – „Vajon milyen módon
tudjuk a beruházást folytatni és a projektet határidĘre
lezárni?” Sokan és igen keményen dolgoztak azért,
hogy decembertĘl egy megújult, megszépült és kibĘvített épületben fogadhatják ügyfeleiket a polgármesteri
hivatal munkatársai. Anélkül, hogy mindenkit név
szerint felsorolnánk, álljon itt egyetlen szó: Köszönjük!
A megújult városházán 2015. november 19-én megtartott projektzáró rendezvényen részt vettek a Pest
Megyei Kormányhivatal munkatársai, a Szentendrei
Járási Hivatal vezetĘi, a környékbeli települések polgármesterei és jegyzĘi, a visegrádi intézmények vezetĘi, valamint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal képviselĘi, munkatársai.
ElsĘként Félegyházi András polgármester köszöntötte
a vendégeket, és ismertette a városközpontberuházással kapcsolatos legfontosabb részleteket. Dr.
Tarnai Richárd kormánymegbízott ünnepi beszédében
elismeréssel nyilatkozott a fejlesztésrĘl, és sok sikert
kívánt a további munkához. A rendezvény zárásaként a
résztvevĘk végigjárták a városháza megújult és kibĘvített épületegyüttesét.

2015. december

       
Másnap, november 20-án került sor a régi-új polgármesteri hivatal ünnepélyes átadására. Az esemény
kettĘs jelentĘséggel bírt. Egyrészt hivatalosan is birtokba vehette Visegrád lakossága a városházát, másrészt elsĘ alkalommal adta át a városvezetés megbecsülése jeleként az újonnan alapított Niedermüller Józsefdíjakat.
Félegyházi András polgármester ünnepi köszöntĘjében elmondta, hogy a képviselĘ-testület szándéka a
most alapított kitüntetéssel az volt, hogy méltó módon
ismerje el a köz szolgálatában végzett, becsületes munkát. A vonatkozó rendelet szerint a díj az alapítás évében kategóriánként három személynek adományozható.
Az egyik kategória az életmĦdíj, a másik az életpályaközi, mely az idĘszakosan kimagasló teljesítményért
vagy a közszolgálatban végzett munka megköszönéséért ítélhetĘ oda.
A képviselĘ-testület döntése értelmében életmĦdíjat
kapott Ónodi Aladárné, Dobó Istvánné és Koncz Antal,
az életpályaközi kategóriában pedig Balogh Zoltánné,
Hábel József és Paulusz József vehette át a díjat. (Az
átadó ünnepségen elhangzott méltatásokat külön írásban tesszük közzé.)

A Jazzation együttes színvonalas mĦsort adott

Félegyházi András polgármester
és dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

Az eseményen közremĦködött és annak ünnepélyességét emelte a Jazzation, mely Magyarország elsĘ
számú – három nemzetközi díjjal jutalmazott – jazzacappella együttese. A 2005-ben alakult formáció az
acappella mĦfajának professzionális mĦvelésén túl
minél szélesebb körĦ népszerĦsítését érzi küldetésének
itthon és külföldön egyaránt.
A városháza átadását követĘen önkormányzatunk a
régi-új polgármesteri hivatal dísztermében vendégelte
meg az ünnepség résztvevĘit, akik között jelen voltak
Visegrád város korábbi években kitüntetett polgárai.
Nagy örömünkre szolgált, hogy rajtuk kívül is igen
sokan tisztelték meg jelenlétükkel és érdeklĘdésükkel
rendezvényeinket.

Összeállította: Visegrád Város Önkormányzata nevében Grósz Gábor kommunikációs referens
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2015. évben
Niedermüller József-díjjal kitüntetettek
rendezése fĦzĘdik a nevéhez. A színpadi produkciókban különbözĘ korosztályok képviseltetik magukat – 13-tól a 70 évesig. Emlékezetes
elĘadás volt többek között az Egy osztályhoz
tartozunk címĦ kamaszmusical, mely talán a
legzajosabb sikert aratta.

ÉletmĦdíj kategória

A díjazottak és az ünneplĘ közönség egy része

Életpályaközi kategória
BALOGH ZOLTÁNNÉ
Balogh Zoltánné Jutka sok évtizede dolgozik
Visegrádon védĘnĘként. Mára már generációk
nĘttek fel, akikre kisgyermekként az Ę védĘ
kezei vigyáztak. Szeretettel és nagy szakértelemmel viselte mindnyájuk gondját. De természetesen nem feledkezett meg az anyukákról
sem. Akár kismamaként, akár fiatal anyukaként
fordultak hozzá segítségért, jó helyen kopogtattak.
HÁBEL JÓZSEF
Hábel József az Áprily Lajos Általános iskola
matematika tanára. Tanítását a szigor, a fegyelem, valamint a kitartó munka megkövetelése
jellemzi. Azt gondolnánk, a diákok nem rajonganak az ilyen pedagógusért, de tévednünk kell,
hiszen mindez mögött szeretet és kiszámíthatóság található. Elkötelezettsége nemcsak a tanítására, de az iskolához és a parajdi testvériskolához fĦzĘdĘ viszonyára is igaz.
PAULUSZ JÓZSEF
Paulusz József az Áprily Lajos Általános Iskolában számítástechnikát és testnevelést oktat.
Tanórán kívüli szakköri és szabadidĘs foglalkozásai nemcsak roppant népszerĦek, de nagyon
eredményesek is. Gondoljunk csak arra, hogy
egy egész város izgult az országos döntĘbe jutott floorball csapatért. Számos ünnepi és nem
kifejezetten ünnephez kötĘdĘ mĦsor szervezése,

ÓNODI ALADÁRNÉ
Ónodi Aladárné Edit néni hosszú éveken át volt
a polgármesteri hivatal dolgozója. Hivatali
munkáját szakértelemmel és odaadással látta el.
ėrá valóban igaz, hogy nem csupán azt végezte
el, ami szigorúan a munkaköri leírásban szerepelt, hanem ezen felül minden mást, amivel segíteni tudott. Ez a segítĘkészség volt jellemezĘ
a kollégáihoz fĦzĘdĘ viszonyára is. Talán nem
udvariatlanság, ha eláruljuk: szeretetbĘl Maminak becézték Ęt.
DOBÓ ISTVÁNNÉ
Dobó Istvánné Judit néni sok-sok éven át volt
Visegrád egyik kedvenc óvó nénije. Mindez
természetesen nem véletlen, hiszen szeretete,
vidámsága, temperamentuma nemcsak a gyerekek számára volt drága kincs – bár ez a legfontosabb –, de a szülĘk is csodálták fáradhatatlanságáért. Vállalta az óvodavezetĘi feladatot, és
tisztességgel helytállt ebben a munkakörben is,
pedig – bár ez nagyon fontos az intézmény
szempontjából – mégsem ér fel azzal az örömmel, amit a gyerekekkel való foglalatosság jelent.
KONCZ ANTAL
Más településen talán annyira nem egyértelmĦ,
de számunkra itt Visegrádon szinte magától
értetĘdĘ, hogy a minket körülölelĘ táj és az abban dolgozók milyen sokat tesznek jólétünkért.
Olyannyira nem egyértelmĦ, hogy néha még
meg is feledkezünk errĘl. Koncz Antal, a visegrádiak Koncz Öcsije egész életében azért dolgozott, hogy a velünk együtt élĘ természet megmaradjon a lehetĘ legteljesebb épségében a legtágabb értelemben véve a köz szolgálata érdekében. E munkálkodása közben azonban nem
vesztette szem elĘl a város és a benne élĘk szolgálatát sem
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Niedermüller József
Sokak között Niedermüller József nagyapja, aki dunai halász volt, feleségével tagja volt azoknak a német
nyelvĦ Ęsöknek, akik mintegy 300 évvel ezelĘtt Schachtelekkel vízi úton érkeztek Visegrádra, és telepedtek
le itt új otthont találva. A pár 1782-ben egy Istvánnak keresztelt kisfiúnak adott életet, aki nem volt más,
mint Niedermüller József édesapja. István kereskedĘ lett, és 1813 táján vette feleségül Horinyi Annát. Házasságukból 1824. március 9-én születik fiúk, JÓZSEF, a ma átadásra kerülĘ díj névadója.
A fiatalember alig múlt 18 éves – iskoláit feltehetĘleg Esztergomban végezte –, amikor azt a megtisztelĘ
feladatot kapta, hogy Visegrád nebulóit az elemi ismeretekre megtanítsa, mégpedig magyarul. Nem mindennapi nehézség volt ez, mivel a gyerekek otthon szüleikkel, nagyszüleikkel csak németül tudtak szót váltani.
A kántortanító úr – az említett nehézségek ellenére – eredményesen végezte munkáját. Ezt több dokumentum
is bizonyítja. Ezek közül a legérdekesebb talán az a levél, melyet Viktorin József szlovák származású plébános mint az iskolát fenntartó egyházközség vezetĘje ír a sváb kántortanítónak, és melybĘl kiderül, hogy a
fenntartó és az egész település nagyon meg van elégedve az Ę munkájával, ezért fizetésemelésben részesítik.
Azonban felhívják a figyelmét arra, hogy a magyar nyelv oktatására még nagyobb hangsúlyt fektessen. A
tanítás igazi elhivatottság volt számára, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy mesterségét 52 éven át rendíthetetlenül, fáradságot nem ismerve végezte. Egyetlen állása volt egész életében: a visegrádi kántortanítói.
Niedermüller József egész életét a visegrádi gyermekek oktatásának szentelte.
Niedermüller József kántortanító úr elĘtt elĘször halálakor, 1899 márciusában hajtott fejet Visegrád. Munkásságát úgy köszönték meg, hogy díszsírban helyezték el földi maradványait. Most is ott nyugszik felesége,
lánya és egyik unokája (Niedermüller Béla) társaságában.
Visegrád város jelenlegi vezetése úgy ítélte meg, hogy Niedermüller József közösséget szolgáló munkássága méltó arra, hogy példaképként álljon az utókor elĘtt. Ezért amikor a képviselĘ-testület a köz érdekében
sokat tevékenykedĘk részére díj alapításáról döntött, méltán merült fel Niedermüller József a díj névadójaként.
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Sitt és hamu átvétele:
2015. december 5-étĘl lehetĘséget biztosítunk KIZÁRÓLAG a lakosság részére kis mennyiségĦ, egyszerre legfeljebb 1 m3 építési törmelék, a VKG csoport telephelyén történĘ leadására. Az átvétel ideje:
minden szombaton, 8.00–9.00 óra között. Az átvétel díja: 650 Ft/0,1 m3 (azaz kb. 1 db meszes zsáknyi
mennyiség). Ugyanezen idĘpontban lehetĘség van fatüzelésĦ kályhákból származó hamu leadására is,
ugyancsak KIZÁRÓLAG a lakosság részére. Kb. 100 liter mennyiségĦ behozott hamuért egy darab zöld
anyag gyĦjtésére szolgáló zsákot adunk cserébe.

Zöld anyag elszállításának szüneteltetése:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag elszállítása a téli hónapokban szünetel. Utolsó elszállítási idĘpont: 2015. december 7., hétfĘ. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot az erre a
célra szolgáló zsákban vagy a fás szárú anyagot spárgával átkötve, az erre a célra szolgáló matricával
ellátva szíveskedjenek kihelyezni ingatlanaik elé. A szolgáltatás tavaszi újra indításáról a Visegrádi Hírek
hasábjain, valamint a honlapon tájékoztatjuk Önöket.
Városgazdálkodási csoport

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban
2015. december 21-én hétfĘn 8.00–14.00 óráig ügyeletet tartunk
2015. december 22-tĘl 2016. január 3-ig a hivatal zárva tart!
Nyitás: 2016. január 4., hétfĘ
Anyakönyvezés esetén hívható telefonszám: 06 (20) 251-9672
Minden Kedves Ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új esztendĘt kívánunk!
Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Visegrád Város Önkormányzata
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P ÁLY ÁZ AT I KI Í R Á S
Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete
a 255/2015. (11. 18.) számú határozatával
a lakások és helyiségek bérletérĘl,
valamint a lakbérek mértékérĘl szóló 12/2014. (12. 18.) számú
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

pályázatot ír ki
a Visegrád, Sziget utca 11. szám alatt lévĘ 1. számú lakás
bérleti jogviszonyára
A lakás jellemzĘi: alapterülete: 60,8 m²; szobák száma: 1+½ szoba; komfortfokozata: összkomfortos.
A bérleti szerzĘdés idĘtartama: Öt évre szóló határozott idejĦ szerzĘdés,
melynek lejártával, változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén
kérelemre, a népjóléti bizottság javaslatára a képviselĘ-testület döntése alapján a bérlĘvel – legfeljebb három évre szóló – bérleti szerzĘdést lehet kötni.
A lakbér összege: 33.440 Ft. A bérlĘ az elsĘ három évben csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti. A három év lejártával a bérbeadó a
lakbért 30%-kal megemelheti.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 11. (péntek) 12.00
óra.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához címezve
kell benyújtani (2025 Visegrád, FĘ u. 81.), postai úton vagy személyesen. A
pályázati formanyomtatvány beszerezhetĘ a polgármesteri hivatalban vagy
letölthetĘ a www.visegrad.hu oldalról. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.
A pályázatok elbírálásának ideje: 2015. december 16.
A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat a népjóléti
bizottság véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyérĘl a képviselĘ-testületnek, aki dönt a lakás kiutalásáról. A pályázatokat a pályázati
határidĘ leteltét követĘ harminc napon belül el kell bírálni. Érvénytelen az a
pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletérĘl, valamint a lakbérek
mértékérĘl szóló 12/2014. (12. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak,
valamint a pályázati kiírás megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével
vagy megtévesztésével nyújtottak be.
Amennyiben nincsen kellĘ számú olyan pályázó, aki a meghirdetett feltételeknek mindenben megfelel, akkor a lakás bérlĘje lehet az is, aki a feltételeknek csak részben felel meg.
Az eredmény közlésének módja és idĘpontja: A pályázat elbírálásától
számított öt napon belül, a képviselĘ-testület döntését tartalmazó határozat
kivonat megküldésével a jegyzĘ írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a bérleti szerzĘdést a pályázat elnyerését közlĘ határozat kézhezvételétĘl számított tizenöt napon belül a polgármester köti meg.
Pályázati feltételek: A költségelvĦ lakbérrel bérbe vehetĘ lakás bérleti jogára
az jogosult,
– aki és a vele együttköltözĘ közeli hozzátartozója nem rendelkezik más
beköltözhetĘ, lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan
tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és
– egyedülállónál az egy fĘre esĘ havi nettó jövedelem nem haladja meg a
128.250 Ft-ot, több tagú háztartásnál az egy fĘre esĘ havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 100.000 Ft-ot és
– legalább öt éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi
lakcím vagy legalább egy éve Visegrádon fennálló munkavégzésre irányuló
jogviszony.
A lakás költségelven történĘ bérbeadása során elĘnyt élveznek a házastársi
vagy élettársi kapcsolatban élĘ, 40. életévüket be nem töltött személyek.
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhetĘ az elbíráló
bizottság tagjain kívül más személlyel.
A lakás megtekintésére a polgármesteri hivatalban elĘzetesen egyeztetett
idĘpontban lehetĘséget biztosítunk. Tel.: 06 (26) 398-255.
A lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek
bérletérĘl, valamint a lakbérek mértékérĘl szóló 12/2014. (12. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
VVÖ
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Az
Oktatási
és
Kulturális
Minisztérium (jogutód az Emberi
ErĘforrások Minisztériuma) a települési
és
megyei
önkormányzatok
együttmĦködésével
elĘször
a
2000/2001-es tanév során hozta létre, és
indította be a
BURSA HUNGARICA
FELSėOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT.

Az
ösztöndíjrendszer
jogszabályi
hátteréül a felsĘoktatásban részt vevĘ
hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendĘ egyes térítésekrĘl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
szolgál.
A Bursa Hungarica ösztöndíj olyan
szociális támogatás, amely az adott évi
fordulóhoz csatlakozott települési és
megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj
alapján a hallgató felsĘoktatási intézményében megállapított ösztöndíjból
áll.
Célja, a hátrányos helyzetĦ, szociálisan rászoruló fiatalok számára felsĘoktatásban való részvételének rendszeres
anyagi támogatása.
Visegrád Város Önkormányzatának
KépviselĘ-testülete a 2015. szeptember
29-i ülésén határozott a Bursa Hungarica FelsĘoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához
való csatlakozásról. Ennek értelmében
nyolc – Visegrádon élĘ – felsĘoktatási
tanulmányokat folytató fiatalt támogattunk. Visegrád Város Önkormányzata



 


Ezúton tájékozatjuk Önöket, hogy az
influenza elleni védĘoltás megérkezett
az orvosi rendelĘbe.
Amennyiben élni szeretnének azzal a
lehetĘséggel, hogy beoltatják magukat,
keressék a háziorvost vagy Pappné
Pintér Klára körzeti nĘvért rendelési
idĘben!
A védĘoltás egyes krónikus betegségek esetén, valamint 65 év felett ingyenes.
Visegrád Város Önkormányzata
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Márton napját ünnepeltük
Immár hagyomány, hogy november 11-én az iskola alsó
tagozatos tanulói lámpásokkal vonulva, énekelve emlékeznek Szent Márton jócselekedeteire.
Idén az 1.–2. osztályosok, lámpásokat, libaképeket készítettek és az iskolaudvaron Gaba nénivel körben sétálva
énekelték a Laterne, Laterne, valamint az Ich geh’ mit
meiner Laterne kezdetĦ dalokat. A 3. osztályosok a Sankt
Martin ritt durch Schnee und Wind c. dalban idézték fel
nekünk Szent Márton életét. A 4. osztályos tanulók a híres
szent életének ikonszerĦ mozzanatait játszották, mondták
el németül.
A történetbĘl megtudhattuk, hogy a Pannóniában született Márton római katona volt, nyitott szemmel és szívvel
járt-kelt, és ott segített, ahol csak tudott. A méltán népszerĦ szent életének legemlékezetesebb jelenete, amikor
köpenyét kettévágta és felét egy didergĘ koldusra terítette.
KésĘbb letette a fegyvert, szerzetesnek állt, majd püspöknek választották. Szerénysége miatt Márton nem akarta elvállalni a magas rangot és a libák közé rejtĘzött el az
Ęt keresĘ emberek elĘl. A libák oly hangosan kezdtek el
gágogni, hogy hamarosan megtalálták Ęt. Amikor püspök
lett, továbbra is nagyon szerette az embereket, köztük élt
és segített, mert Martin ist ein guter Mann! – zengte a
kórus.
Szeretném megköszönni a szülĘk segítĘkész hozzáállását és a gyermekek lelkes, alkotó tevékenységét. Hiszen
nemcsak megtanulták a német párbeszédeket, hanem
közösen kitalálták, hogy hangszerekkel hogyan tudnák
még élvezetesebbé, hangulatosabbá tenni az elĘadást.
Igazi mĦhelymunka volt.
Kedves SzülĘk! Kívánom, hogy gyermekeik továbbra is
találékonyak legyenek az örömszerzésben és Szent Márton példáján keresztül is kedvességükkel, jóságukkal
fényt, meleget vigyenek az emberek szívébe.
Bene Éva
tanító
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Az idei Áprily-hét egyik napján a Pilisi ParkerdĘ Zrt.
Visegrádi Erdészetének nagylelkĦ felajánlásával élve, egy
gyönyörĦ napot tölthettünk el az erdĘben.
A Mogyoró-hegyi Erdei MĦvelĘdés Házánál nagy szeretettel fogadták csoportunkat, amely idén a visegrádi negyedikes osztályból és a kisoroszi tagiskolánk alsós diákjaiból állt. A szakvezetĘk – és Panni kutyus – segítségével
egy olyan csodálatos világba csöppentünk, amelyet talán
magunktól észre sem vettünk volna, pedig azt hittük nyitott szemmel járunk. Szemet gyönyörködtetĘ, szívet nyugtató volt a sokféle zöld látványa is magunk körül. Megismertették velünk az erdĘ kincseit, barangoltunk vadvirágos réten, bemutattak az erdĘ fáinak, s fĦben-fában orvosságra leltünk.

Csoportunk a székely kapu elĘtt
Nagyon köszönjük a lehetĘséget, hogy egy ennek a csodálatos világnak mi is részei lehettünk pár óra erejéig,
egészen biztos, hogy minden résztvevĘnek felejthetetlen
élmény marad.
M-J. V.

A jubiláló Áprily-estély
Az éveik – tények
Ha valami már ötödik alkalommal ismétlĘdik, azt már hagyománynak tekinthetjük. 2015. november 14-én öt éves lett
az Áprily-estély!
Ennek kapcsán gyĦjtöttem össze néhány évszámot, adatot a
visegrádi iskola történetébĘl.
– Az iskola öreg épülete Pest megye talán legrégibb iskolája: 228 éve, a templom elkészülte után, 1787-ben alakították át az addig templomként funkcionáló épületet iskola céljára. Joggal mondhatjuk: A mi iskolánk megszentelt
hely, udvara visegrádi Ęsök nyughelyét rejtette-rejti. A
vastag falak ki tudja, hány gyerek arcát Ęrzik, hány
örömteli vagy aggódó tekintet bújt el a falak réseiben,
mennyi kacagást, vagy sírást dicsérĘ, vagy feddĘ szót
nyeltek el a kövek, a falak?
– 1987. november 14. Ezen a borongós novemberi napon,
a költĘ 100. születésnapján az emlékezĘk Áprily Lajos

lemezfelvételérĘl hallhatták a verset: „Valamikor vadlúd
voltam, / vadludakkal vándoroltam. / Nagy tavakért lelkesültem, / tengeren is átrepültem.” 28 éve tehát ezen a
napon vette fel Áprily Lajos nevét a visegrádi iskola. Azóta évrĘl évre november 14-e ünnep, az Áprily Lajos Általános Iskola ünnepe.
– A 2010/11-es tanévben a névfelvételt kezdeményezĘ
igazgató Jékely Adrienne megbízásából alapítványt hozott létre, a jelenlegi igazgató, nevelĘk, szülĘk, szimpatizánsok támogatásával. Az Áprily Iskoláért Alapítvány
2011. november 12-én rendezte meg a felsoroltakkal közösen az elsĘ Áprily-estély a Visegrádi Hírekben is megjelentetett céllal: „Az ’estély’ kifejezi azt, amire gondoltunk; benne van az alapítvány bemutatkozásának, a névadó szellemiségének derĦs komolysága és benne van az
emberi együttlét felszabadult szórakozási igénye, lehetĘsége.”
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szülĘk készítették és kínálták; a tombolajegyeket a
gyerekek árusították; a tombolatárgyakat szülĘk és
vállalkozók ajánlották fel; míg a talpalávaló zenét az
elsĘ estélyen is fellépĘ Csepregi Trió & Molly zenekar
biztosította. Hagyományként tudtuk tovább éltetni a
képárverést is, 2015-ben egy fiatal festĘmĦvésznĘ,
Tóth Mónika ajánlotta fel Pillanat címĦ alkotását. Idén
új helyszínen a Sirály étteremben rendeztük meg az
estélyt, ahol Zeller Tibor úr nagyvonalú támogatását
élvezhettük a helyszín és vacsora biztosításával, melyhez a hús alapanyagot ismét a Pilisi ParkerdĘ Zrt.
ajánlotta fel. Nagy örömünkre, az estély keretében került sor az 1979/80-ban végzett diákok 35 éves osztálytalálkozójára is.

– A 2015. november 14-én öt éves jubileumát ünneplĘ
Áprily-estély minden hagyományt felmutatott vendégeinek: megszólalt a Kalács, keddi kalács címĦ vers
Áprily hangján; a kuratórium elnöke beszámolt az alapítvány tevékenységérĘl; mĦsort adott az iskola Kanyargó táncegyüttese; a házigazdai szerepet elsĘs és
nyolcadik osztályos gyermekek szülei vállalták; a sós
és édes süteményt a külsĘ felajánló cukrászat mellett

Kedves Könyvtárlátogatók!
Könyvtárunkban nagyméretĦ állománygyarapodás történt pályázat útján (Márai-program V. forduló). EbbĘl az
anyagból szeretném most a legnépszerĦbb mĦvelet a
figyelmükbe ajánlani:
FelnĘtteknek:
SZÉPIRODALOM:
Dragomán György: Máglya
Csáth Géza: Napló 1912–1913
Péterfy Gergely: Kitömött barbár
Gary, Romain (Émile Ajar): Salamon király szorong
Esterházy Péter: EgyszerĦ történet vesszĘ száz oldal – a
Márk-változat
Ishiguro, Kazuo: A dombok halvány képe
Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok
Egressy Zoltán: Százezer eperfa
Hawking, Stephen W.: Az én rövid történetem
VERSESKÖTETEK:
Borbély Szilárd: Halotti pompa
Fodor Á.: Kis téli-zene: hangocskák a csönd körül
SZAKIRODALOM:
Bettelheim, Bruno: Az elég jó szülĘ (oktatás, nevelés)
Cseh Tamás: Bérczes László beszélgetĘkönyve (zene)
Csíkszentmhályi Mihály: Az öröm mĦvészete
– flow a mindennapokban (pszichológia, lélektan)
Fukuyama, Francis: A történelem vége és az utolsó ember
(politika)
Gyermek- és ifjúsági mĦvek:
Twain, Mark: Egy jenki Arthur király udvarában
Bálint Ágnes: Egy egér naplója
Lázár Ervin: Hapci király
Hervay Gizella: Kobak könyve
HANGOSKÖNYV:
Orwell, George: Állatfarm
Szeretettel várok mindenkit, hogy a fenn felsorolt köteteken kívül érkezett újdonságainkat is felfedezzék fel!

Az ötödik Áprily-estély jó hangulata visszaigazolta a
célokban megfogalmazottakat. Nem elhanyagolható a
tény sem, hogy a rendezvény bevétele 315.790 Ft volt,
mellyel az Áprily Iskoláért Alapítvány vagyona 1.885.000
Ft-ra gyarapodott.
Köszönjük mindenkinek, aki az Áprily-estély sikeréhez
bármilyen módon, formában hozzájárult! Reméljük, a
hagyomány folytatódik!
Mezei Anna,
az ÁIA kuratóriumi elnöke
Köszönettel tartozunk könyvtárunk gyarapításáért Almássy Lászlónénak, Borsody Istvánnak, Csete Árpádnénak, Csitneki Szilviának, Gersonde-Fináczy Adrienn Zsófiának, Gerstmayerné Tóth Franciskának, Ispán Lillának,
Király Ferencnek, Kovács Lajosnak, Mándi Mónikának,
Mészáros Noéminek, Opauszki Szilviának, Péterfy Lászlónak, Scheili Lászlónak, Schmidt Annának, Szalay Nikolettnek, Varga Ildikónak és Zoltánnak, Zséli Szilviának.
Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
könyvélményekben gazdag új esztendĘt kívánok!
Kotz Eszter könyvtáros
Szeretettel várunk mindenkit

2015. december 11-én (péntek) 17.00-kor

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA
Könyvtárunk vendége lesz

Sándor Anikó
író, újságíró, életvezetési tanácsadó
Édesanyja könyvtáros volt egy kisvárosban, innen jött az ötlet, hogy a gyermekkönyvtár könyveit végig olvassa. Kisgyermekkorától verseket írt. InnentĘl kezdve nem meglepĘ,
hogy az írást, illetve a szövegalkotást választotta hivatásának
is. Kezdetben a Magyar Rádiónak volt a munkatársa. KésĘbb
két nĘi magazin fĘszerkesztĘ-helyettese is volt. Az ott szerzett
élményei vették rá Ęt arra, hogy elinduljon a spanyol zarándokúton, az El Caminón, mely gyökeresen megváltoztatta
világképét. Az út ihlette a szerzĘnĘ elsĘ könyvét.
MĦvei:

El Camino – Az út, ami hazavisz 2011
Pillangó a vállamon – Egy nĘ, akit nem lehet többé megalázni 2012
Az ajándék – Élet az El Camino után 2012
Zuhanórepülés – Összetörve Indiában 2013
Magyar Camino – A magad útján 2013
Én igen nagy vétkem… – Öt nap Mariazellben 2014
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Márton napján libát eszünk…
Ismét egy programokban igen gazdag idĘszakot tudhatunk
a hátunk mögött. Márton hete már önmagában is érdekes,
izgalmakkal teli a gyerekek számára. Ez alkalommal még
nemzetiségi tartalommal is színeztük. Kipróbálhattuk a tollfosztást, kukoricamorzsolást, kékfestĘ mesterséget is. A
tollpihék ugyan csiklandozták a torkunkat, a morzsolás nem
is olyan könnyĦ, de nagy lelkesedéssel mĦveltük mindegyiket – elkészült egy kispárna a babaszobába, a kukoricacsutkából pedig babákat készítettünk. A kékfestĘ nyomdázás
végeredménye rozmaringgal töltött kis illatzsákocska lett.
Minden napra jutott egy különleges élmény.

Nusi néni mesél az ovisoknak

2015. december

A Fabatka Színház elĘadásában Ludas Matyi történetét láthatták az ovisok.
A nagycsoportosok látogatást tettek a dunabogdányi Heim
Pékségbe. Miután bejárták az üzemet a lisztsilótól az üzletig,
az óriási „csészétĘl” a kemencéig, elkészítettek három hagyományos sváb lepényt, amit hazatérve megosztottak a
többiekkel. A kenyértésztából sütött finomságot élvezettel
majszolta mindenki.
A hét legfontosabb, várva várt eseménye a lámpás felvonulás volt. A nagycsoportos szülĘk ismét jó hangulatot, finom
süteményeket varázsoltak a rendezvénytérre. Ezt megelĘzte
délelĘtt egy vidám „forgószínpad”: a gyerekek mindhárom
teremben megfordulva barkácsolós, körjátékozós, mozgásos
játékos programokon vehettek részt.
E maradandó élményekben az Ifjúsági Alap anyagi támogatásával részesültek óvodásaink. Köszönjük!
A Madárbarát Óvoda program zárásaként madáretetĘkészítĘ versenyt hirdettünk, melyre sokféle madáretetĘt kaptunk a szülĘktĘl. Volt olyan család, ahol az apuka, nagypapa
a gyerekekkel együtt barkácsolt. Reméljük, kedvet kaptak, és
otthon is gondozásukba veszik a kis szárnyasokat! Nekünk
már nincs is más dolgunk, mint elhelyezni a sok ötletes etetĘt, s várni a „vendégeket. S végül, ha lejelentettük, mi mindent tettünk madaraink érdekében, védelmében (madáritatókat, porfürdĘket létesítettünk, bokrokat ültettünk, komposztálót állítottunk), megkapjuk a Madárbarát Óvoda címet és
táblácskát.
Imre Gáborné, német nemzetiségi óvodapedagógus



Kukoricamorzsolás
Nusi néni látogatott el hozzánk, aki fáradhatatlanul mesélt
gyermekkoráról. A gyerekeket megfogta, hogy mezítláb
jártak, hogy a patakban fürödtek, hogy tíz évesen már fĘzni
tudtak. Nusi néni sváb mondókái, dalai pedig az óvó néniket
kápráztatták el. Nem is engedtük el Ęt, amíg le nem jegyeztük e kincseket. Íme, néhány gyöngyszem:
Maikäfer fliegt, fliegt, fliegt, / Mai Fode is im Krieg, / Mai
Muode is in Kóspallag. / Kóspallag prennt. / Maikäfer rennt.
To is te Kirchn / To san ti zwa Fenster / To is ai Toe / To
kummt te Pfarre raus / Mocht: zin, zin.
I’ pin a kláne Pingl / I’ stöh mi in Wingl. / wen i nix khon /
fong i nix on.
Haia, Popaia / sama uns so traia / andri Maln spüln khen / i’
muß pa de Wien stehn / Wien mocht schlipp- schlapp /
schloft te klane Ponesack.
I’ pin a klane Kenig, / gibst me ned so wenig. / Lass me ned
so läuse stehn, / i’ muß mit de Häusl weide khé.
Gottes Jesus Nome / kheme schlofn / Schutzengel sol uns ned
vorlossn.

Természetesen ezek is bekerülnek majd a színezĘ füzetbe.
Nusi néni, visszavárjuk! Köszönjük a szép délelĘttöt!

Szeretettel gratulálunk Imre Gáborné Kreisz Viktória német
nemzetiségi óvodapedagógusunknak, aki a Blickpunkt 2015.
fotópályázaton különdíjat kapott Bogdaner Schnepalekrapfe
címĦ fotójával.
A Fellegvár Óvoda apraja-nagyja
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– Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormány-

zat

Karácsonyi sváb finomságok
Ismét eltelt egy év, és mire felocsúdunk, karácsony kopogtat ajtainkon.
Az adventi elmélyülés, lecsendesedés idején sok háziasszonyt az a gondolat
foglalkoztat: mit fĘzzek-süssek családomnak a karácsonyi ünnepekre? Legyen
finom, ne legyen drága, mindenki ízlése szerint való legyen, de az is mindig
felvetĘdik, hogy be kellene dobni valami újat a megszokottak mellé. Bizony,
kedves Olvasóim, ez nem is olyan egyszerĦ, sok fejtörést okoz; a gyakorlott
háziasszonyok biztos igazat adnak nekem.
Ebben szeretnék most segíteni, egy-két régi dunai sváb recepttel.

Sauer Kraut Nudel (savanyúkáposztás, kolbászos tészta)
Hozzávalók: 60 dkg finomliszt, 2 tojás, só, víz, 30 dkg savanyú káposzta, 1
szál (kb.30 cm-es) puha füstölt kolbász.
Elkészítése: Kemény tésztát gyúrunk, 2-3 mm vastagra nyújtjuk, gyufa méretĦre vágjuk, majd kifĘzzük. A kolbászt karikára vágjuk, kisütjük, a belĘle sült
zsiradékon megpároljuk a kiázott, összevágott savanyú káposztát, végül összekeverjük a kifĘtt tésztával. Ezt az egytálételt készíthetjük sufnudlival is, vagy kolbász helyett füstölt házi sonkával. Tálaláskor házi tejföllel locsolhatjuk.

Sufnudli (krumplinudli)
Hozzávalók: fél kiló krumpli, liszt, só, bazsalikom, babérlevél, szerecsendió,
borsikafĦ, rozmaring.
Elkészítés: A meghámozott és felaprított krumplit egy fél hagymával, valamint
a fent említett fĦszerekkel bĘ, sós vízben megfĘzzük. LeszĦrjük, összetörjük, az
egynegyedét külön szedjük, és zsiradékon pirosra sütjük, majd bazsalikommal és
rozmaringgal fĦszerezzük. A krumpli nagyobbik felét liszttel átdolgozzuk, hogy
könnyĦ legyen, de ne ragadjon. Nudlikat készítünk belĘle, és lobogó sós vízben
kifĘzzük. A végén a nudlikat a pirított krumplival keverjük össze. Lekvárral,
befĘttel tálaljuk, de szórhatunk rá édes darált mákot és diót is; igazi pikáns csemege.

Különleges
karácsonyi kalács
A hozzávalókat – 50 dkg lisztet,
2 dl tejet, 4 dkg élesztĘt, 3 tojás
sárgáját, 1 tojás fehérjét, 10 dkg
margarint, 6 dkg kristálycukrot, 1
vaníliás cukrot, 1 citrom héját,
csipet sót – összegyúrjuk, fél órán
át kelesztjük. A tésztát három
részre
osztjuk,
kinyújtjuk,
beletesszük a tölteléket.
Töltelék: A mákos töltelékhez
12 dkg darált mák, 8 dkg
kristálycukor, citromhéj, fahéj,
mazsola, vaníliás cukor és tej kell.
A diós töltelékhez 12 dkg diót, 8 dkg kristálycukrot, narancshéjat, vaníliás cukrot, mazsolát és tejet használunk. Vigyázzunk, nehogy a töltelék lágy legyen!
A gesztenyés tölteléknél a következĘ hozzávalókat dolgozzuk össze: 15 dkg
gesztenyemassza, cukor, rum, tejszín.
A megtöltött tésztát összesodorjuk, majd hármat összefonunk. Tojássárgájával
megkenjük, és 40 percig pihentetjük. MielĘtt megsütjük, a tetejét mákkal (nem
darált!) megszórjuk. Sütési idĘ kb. 60 perc. Különleges, mutatós, karácsonyi
finomság.
Herendi Ida

MEGHÍVÓ –
EINLADUNG
A Plintenburg
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
szeretettel vár
minden kedves ÉrdeklĘdĘt

2015. december 18-án
(pénteken) 16 órára
a moziba,

a nemzetiségek
napja
alkalmából rendezett visegrádi német nemzetiségi csoportok mĦsorára.
Fellépnek óvodásaink, iskolásaink, ének- és zenekarunk.
A kulturális program elĘtt

15 órakor
a moziban

nemzetiségi
közmeghallgatást
tartunk.
A mĦsorok után a hagyományos

karácsonyi
megvendégeléssel
várjuk kedves vendégeinket.
A VNNÖ képviselĘi
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Advent, te szépen csengĘ, kedves szó,
Advent, te halkan, lágyan bíztató.
Advent, te mindent elĘkészítĘ,
Istent és embert összebékítĘ,-
Napjaid arra emlékeztetnek, hogy Isten
csupa-csupa szeretet.”

FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy decemberben a
filmklub keretében csak egy vetítést tartunk 9én szerdán 18 órától a könyvtárban.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési
házban, vagy a 06 (26) 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

Visegrádi falinaptár 2015!
Örömmel adjuk hírül, hogy a hagyományoknak megfelelĘen idén is megjelentetjük a visegrádi falinaptárat
a mĦvelĘdési ház gondozásában. Az alapelgondoláson
természetesen az idén sem változtattunk, tizenhárom
visegrádi képpel állítottuk össze az anyagot.
Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelĘen kívánjuk megoldani. A naptár ára idén 1.800 Ft
lesz.
Reméljük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan örömet
tudunk szerezni, és boldogságban, egészségben fogják
nézegetni a lapokat hónapról hónapra.
Mikesy Tamás

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel várja a város kisgyermekeit

2015. december 7-én hétfĘn, 11 órára
a moziba,
ahol a

Budai Bábszínház
elĘadásában a

   



Töltsük együtt advent
utolsó szombat délutánját!


Szeretettel várunk mindenkit
december 19-én a templomkertbe,
ahol adventi vendégségünk 17.00-kor
kezdĘdik


17.00 Sillye JenĘ és barátai adventi koncertje
18.00 Szentmise
18.45 Betlehemes játék a templomkertben


Közben karácsonyi ízekkel, illatokkal, valamint
mézeskalács kiállítással – melyre várjuk
szeretettel a lányok-asszonyok remekmĦveit –
szeretnénk bensĘségessé tenni az együttlétet!


Forralt bor, krampampuli, sült gesztenye,
zsíros kenyér, házi sütemény,
tea és habos forró csokoládé!


A vendéglátók:
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület,
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, „Zónás Lányok”,
MiGreen Team, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház




Szeretettel hívunk mindenkit

a 2015. december 30-án szerdán
megrendezésre kerülĘ

címĦ bábdarabot nézhetik meg

visegrádi évbúcsúztató
disznóvágásra és disznótorra

Mindenkit szeretettel várunk!

a rendezvénytérre!

Két Mikulás egy erdĘben

A Soproni Sándor Egyesület
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2015. december 9-én szerdán, 15 órára
a FĘ utca 95. számú házhoz

Jöjjenek el, kóstolják meg a helyben készített
hagyományos visegrádi sváb ételeket,
hurkákat, kolbászokat és sült húsokat!

8.00 órától DISZNÓVÁGÁS
9.30 órától DISZNÓTOROS KÓSTOLÓ
13.00 órától ZENE

Hegedüs Géza

A disznókat feldolgozzák:

író, egyetemi tanár

a Szent György Lovagrend, a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület, a
Visegrádi Yetik és a „Zónás Lányok”

emléktáblájának
rövid ünnepség keretében történĘ
újbóli leleplezésére
Szeretettel várunk mindenkit!

     
  

Mindenkit szeretettel várunk!
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Néhány kiegészítĘ adat
a visegrádi KeresztelĘ Szent János-plébániatemplom(ok) történetéhez (1I. rész)
Kalász István plébános úr elmondása alapján úgy tudom,
hogy Bene Vince gyógyszerész, aki az 1900-as évek elején a visegrádi patika tulajdonosa volt, elhalt Imre nevĦ
fia emlékére a régebbi helyett új mellékoltárt alapított
Szent Imre tiszteletére. Az új oltárképet egy, szülei jóvoltából már helyi lakosnak számító festĘmĦvész, Wünsche
RezsĘ (1871–1940) festette. A hivatalosan Emil, Rudolf
keresztnevĦ, de a mindennapokban RezsĘként ismert
mĦvésznek még egy szakrális mĦve van Visegrádon. A
Millenniumi kápolna Szent Sebestyént ábrázoló oltárképe
is Wünsche RezsĘ alkotása (Bene Béla úr 2010-ben hozzám intézett levelében írt szíves közlése alapján). Templomunk másik, a bal oldalon lévĘ Fájdalmas SzĦz mellékoltára változatlanul megĘrizte barokk kori formáját. Ez a
mellékoltár az elsĘ plébániatemplomból, ahol már 1756ban megvolt, került át mostani helyére.
A templombelsĘben komolyabb változások Hell Ferenc
esperesplébános idejében történtek, aki harminc évig
(1918–1948) volt szolgálatban Visegrádon. Nagymarosi
származású plébános édesapja, Hell Ferenc az 1872-ben
alapított Nagymaros–Visegrád Takarékpénztár elnöke és
vezérigazgatója volt. Az idĘsebb Hell FerencrĘl a közélet
terén szerzett érdemeiért Nagymaroson a helyiek egy szép
utcát neveztek el.
Hell Ferenc plébános 1948-ban, nyugdíjba vonulásakor
illusztrált önéletrajzi formában megírta visegrádi mĦködésének három évtizedes történetét is, amelyet bemásolt a
plébánia Historia Domusába.
A továbbiakban Hell plébános leírását és az abban lévĘ
adatokat felhasználva ismertetem a templombelsĘben az
1921–1930-as években bekövetkezett változásokat. Az
elsĘ komolyabb beavatkozás 1928 nyarán történt, amikor
a templomba bevezették a villanyvilágítást. Ez indokolta
azt, hogy a templombelsĘt újrafestették. A kifestés Lohr
Ferenc (1871–1946) festĘmĦvész-tanár tervei szerint
készült. A régebbi haragoszöld alaptónus helyett
melegsárga tónusban, francia márvány-gitteléssel történt
az újjáalakítás. Ekkor történt az is, hogy a lourdes-i Mária-oltár régi, papírmaséból készült grottáját eltávolították,
és helyette új fülkét készítettek.
A leglényegesebb változások 1934-ben történetek. Hell
Ferenc plébános úr leírása szerint „az oltárképet övezĘ
ornamentális (valójában: illuzionisztikus – a cikk írójának
megjegyzése) oszlop-imitáció rikító kék színben volt tartva” –, amelyet levakartak.
A nyár folyamán a templombelsĘ kifestését Lohr Ferenc
festĘmĦvész-tanár tervei szerint befejezték a fĘoltár mögötti fal megfelelĘ kiképzésével és a sekrestye falainak
olajfestésével. A további történéseket Hell Ferenc plébános leírásából idézem:
„1934. július hó 29-én kérelmeztük, hogy a m. kir. udvari és várplébánia templomából használaton kívül helyezett
és jelenleg a régi trónterem sarkában lévĘ oltárképet,
amelyet Mária Terézia királynĘ festetett Fischer Vince
bécsi festĘmĦvész által az akkor alapított udvari és várplébánia részére, s mely Krisztust a kereszten ábrázolja, a
Kormányzó Úr ėfĘméltósága a visegrádi plébániatemplom részére fĘoltárkép céljára kegyesen adományozni
méltóztassék. A képet a magyar Szt. Korona tulajdonjo-

gának fenntartásával megkaptuk. Nagy örömmel elhoztuk,
itt szakszerĦen lemostuk, és a fĘoltár mögötti falmezĘn
elhelyeztük. A rámát Nagy Ferenc budapesti cég készítette, az a templom tulajdona. A kép magassága 6,40 m,
szélessége 3,60 m.
A régi fĘoltárkép, KeresztelĘ Szt. János a Jordán partján, levétetett, és ideiglenesen a templom bejáratánál,
balra esĘ falmezĘn helyeztetett el.
A fĘoltárt Nagy Ferenc budapesti aranyozó-keretezĘcég
által magasítottuk, és újrafestettük, aranyoztattuk. A
tabernakulum selyem bélést kapott.”
A plébános úr által leírtakhoz az alábbiakban néhány
kiegészítĘ magyarázatot fĦzök.
Az említett, hivatalosan Magyar Királyi Udvari és Várplébánia a barokk korban a budai Várban épült királyi
palotában állt. Eredetileg 1767-ben kápolnaként Mária
Terézia királynĘ építtette. A korábbi titulusa Szent Zsigmond volt. A Szent István király tiszteletére 1910-ben
szentelt kápolnához csatlakozó benyílót Szent Jobbkápolnának nevezték, mert itt Ęrizték az 1771-ben a
raguzai (ma Dubrovnik) domonkosrendi kolostorból újra
Magyarországra került ereklyét. A kápolna 1944–1945ben az ostrom alatt elpusztult.

A templom szentélye Vinzenz Fischer fĘoltárképével
A visegrádi fĘoltárkép alkotójáról, a bajor származású
Vinzenz Fischer (1729–1810) festĘrĘl megemlítem, hogy
elsĘsorban Ausztriában mĦködött, fĘleg falképeket és
oltárképeket festett. Állítólag Mária Terézia is kedvelte,
kiváló festĘ volt. MĦveit olyan kiemelkedĘ helyeken is,
mint a székesfehérvári székesegyházban (1775: Szent
István fĘoltárkép), vagy a nagyváradi székesegyházban
(1778: Mária mennybevitele, fĘoltárkép és 1779: két
mellékoltárkép) is megtaláljuk.
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A Visegrádra került kép keletkezésének éve
sajnos nem ismert. Minden bizonnyal az
elĘzĘ plébániatemplomban is már fĘoltárképként használt, vagyis 1756 elĘtt készült KeresztelĘ Szent János-festmény 1934-ben
kikerült a templom elĘcsarnokába, arra a
falfelületre, amely elĘtt jelenleg a Nepomuki
Szent János-szobor áll.
Azt, hogy innen mikor és ki vitette fel a
plébánia padlására, ma már nem lehet megállapítani. Itt találta meg a 3 m magas és 1,30
m széles olajfestményt Kalász István plébános úr, aki megpróbálta megmenteni a meglehetĘsen siralmas állapotban lévĘ képet.
Szeptember közepén a plébános úr kérésére
GyĘri Lajos okleveles festĘrestaurátor mĦvész is megtekintette a festményt, amelyrĘl
kétséget kizáróan meg lehet állapítani, hogy
azonos az eredeti fĘoltárképpel. GyĘri úr
véleménye szerint az igaz, hogy a festmény
az utolsó pillanat állapotában van, de még
megmenthetĘ. Ennek feltétele, hogy a restaurátori munkák minél elĘbb megkezdĘdjenek.
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A hónap mĦtárgya




Utolsó hónapunk neve a latin decem (tíz) szóból származik, utalva
arra, hogy a tizedik volt az Ęsi naptárban. Az idĘszak a mezĘgazdasági
munkák befejeztével a pihenés és a jó hangulat jegyében telt: az emberek a családi tĦzhely köré húzódtak, és élvezték a jól végzett munka
gyümölcsét.
A decemberi szertartások részben a mezĘgazdasághoz, részben a
családhoz és a közösséghez kötĘdtek. Ekkor tartották Bona Dea (Jó
IstennĘ, földistennĘ), a HázasságvédĘ Junó, majd Faunus (erdĘk,
mezĘk, növények istene) ünnepét. Ez utóbbi során az állatokat a téli
szállásra hajtották, rendbe tették a munkaeszközöket, majd kecskebakot, tejet és bort áldoztak az istenségnek. A Iulianus-féle naptárban
december 13-ára esett az év legrövidebb napja, a téli napforduló, ezért
ehhez a naphoz mindenféle babonás szokások kötĘdtek (késĘbbiekben: Luca-nap).
December közepén kezdĘdött a római földmĦvesek Ęsi istenének,
Saturnusnak (a vetés istene) és feleségének, Opsnak (termékenység
istennĘje) ünnepi hete. Ezen az egykori „aranykort” idézték fel, amikor Saturnus uralkodott, a föld még mĦvelés nélkül nyújtotta ajándékait és nem voltak társadalmi ellentétek, hiszen nem volt úr és szolga
sem. Ez idĘ alatt szünetelt a munka, az iskolák bezártak, a bíróságok
nem hoztak ítéletet, a már kiszabott büntetések végrehajtását átmenetileg felfüggesztették. A házakat feldíszítették örökzöld borostyánnal,
az urak és a szolgák egy asztalnál ettek, megajándékozták egymást,
sĘt még a szigorúan tiltott kockajátékokat is engedélyezték ilyenkor.
Miután Saturnusnak sertést áldoztak, maguk is a jó szerencsét és termékenységet nyújtó szopós malac húsát fogyasztották. A császárok
cirkuszi versenyek, gladiátorjátékok és alakos felvonulások rendezésével kedveskedtek a népnek. December 25-én a LegyĘzhetetlen Napisten születését ünnepelték, aki a katonák patrónusaként különös tiszteletnek örvendett. A háztartásokat és útkeresztezĘdéseket védĘ jó
szellemek, a Larok utcabállal záruló szertartásaival fejezĘdött be a
hónap. Így ez az ünnepségsorozat a karácsony, a bolondok ünnepe, a
karnevál és a szilveszter „Ęsének” is tekinthetĘ.

KeresztelĘ Szent János szobra.
Krasznai Lajos alkotása (1936)
Végül röviden visszatérnék az 1934-es átalakításhoz. Azzal, hogy a régi fĘoltárkép
helyére a Krisztus a kereszten fĘoltárkép
került, ellentmondás keletkezett, hiszen a
plébániatemplom titulusa KeresztelĘ Szent
János. Ezt úgy hidalták át, hogy az oltárra, a
tabernákulum mögé 1936-ban egy szobor
készült.
A carrarai márványból faragott KeresztelĘ
Szent Jánost ábrázoló szobor alkotója Krasznai Lajos (1884–1965) volt. Ezt a szobrot a
templombelsĘ legutóbbi átalakításakor a
keresztelĘkút fölé, egy falba erĘsített konzolra helyezték.
Krasznai Lajosnak 1938-ban is készült
szobra Visegrádra: a vízibástyán elhelyezett
IV. Béla-szobor szintén az Ę alkotása.
SzĘke Mátyás
c. múzeumigazgató

Hónap mĦtárgyául a karácsony egyik jelképét, a fényt és melegséget
megtestesítĘ gyertyát, vagyis annak római megfelelĘjét, a mécsest
választottuk. Ennek öblös részbe került az olaj, amit a kisebb lyukon
öntöttek be, majd a nagyobb lyukon kilógó kanócot gyújtották meg A
lepencei római településrĘl és temetĘbĘl számos darab került elĘ,
bizonyítva, hogy ezek a nagyjából tenyérni lámpások világították be
az 1800 évvel ezelĘtt itt élĘk házait, sĘt még halottaiknak is útmutatóként szolgáltak.
Boruzs Katalin régész
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400 hektár erdĘ ültetése
kezdĘdött meg
a tavalyi jégkár után
A tavaly decemberi jégkár megtizedelte a hazai erdĘket,
az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb természeti csapása
miatt szükségállapot alakult ki az erdĘkben: a járhatatlanná vált közutak, az életveszélyes erdészeti és turistautak, a
kidĘlt, kettétört törzsĦ fák által leszakított villamosvezetékek és kidöntött villanyoszlopok képe egy évvel ezelĘtt
bejárta a médiát.
A károsodott, letarolt erdĘk látványa az erdész szakma
egészét megrázta, a jégkár mintegy 50.000 hektárt érintett. Az erdĘgazdaságok azonnal megkezdték a kárfelszámolást: utakat takarítottak, lezárták az életveszélyes
területeket és elkezdték felmérni, mekkora kár érte a magyar erdĘket.
A katasztrófa azonban példaértékĦ társadalmi szolidaritást eredményezett: Az Áder János köztársasági elnök
kezdeményezésére meghirdetett „S.O.S. – Bajban az
erdĘ!” kampány sikerének köszönhetĘen az Országos
Erdészeti Egyesület most 45 millió Ft-ot tud szétosztani
az érintett erdĘgazdálkodóknak, melyet az Ęszi erdĘsítési
idĘszakban a teljesen megsemmisült erdĘterületek újraültetésére, és a súlyosabban megrongálódott turisztikai
berendezések helyreállítására fordítanak.
Az egyesület terepi rendezvényen mutatta be a közel egy
éve folyó helyreállítási munkákat, és Ęszi csemeteültetés
kezdetét. A károsodott erdĘterületek erdĘsítéséhez elĘreláthatóan 2.278.000 db csemetére és 5.950 kg makkra lesz
szükség. A munka 2016 végéig folytatódik. „A jég ugyan
súlyos károkat okozott, de felbecsülhetetlen hasznot is
hajtott. Kiderült, hogy hazánkban milyen sok ember viseli
szívén az erdĘk sorsát, milyen sokan hajlandóak tevĘlegesen is kivenni részüket a természeti értékek megmentésébĘl, s hogy milyen sokan értékelik az erdészek, az erdĘgazdaságok munkáját.” – hangsúlyozta Zambó Péter, az
Országos Erdészeti Egyesület elnöke, aki egyben köszönetet mondott minden segítĘnek és támogatóknak.

Csak felkészülten menjünk
a természetbe!
A Pilisi ParkerdĘ Zrt. által kezelt erdĘterületek közül
sok csak karnyújtásnyira helyezkedik el, olyannyira közel
vannak, hogy sokan megfeledkezhetnek arról, hogy a
természet – nyílhat a kertünk végébĘl – soha nem játszótér. Egy gondatlanul megválasztott útvonal-rövidítés, a
lemerült mobileszköz vagy a térerĘ hiánya miatti eltévedések rosszabb idĘjárásban akár veszélyesek is lehetnek,
éppen ezért érdemes újra végiggondolni a természetjárás
néhány alapvetĘ, íratlan szabályát.
Digitális világunkban sokaknak már eszébe sem jut,
hogy a „régimódi” módszerrel éljen, már a túra útvonalának tervezésekor is segítségünkre lehet egy megfelelĘ,

2015. december

hagyományos, papíralapú turistatérkép. Habár a „terepen” térképes és irányjelzĘ táblák is segítik a tájékozódást, a biztonság kedvéért vízálló tasakba helyezett térképet sohasem szabad otthon felejteni.
Indulás elĘtt mindenképpen érdemes tájékozódnunk az
idĘjárásról, mert az erdĘben eltérĘ viszonyokkal találkozhatunk, mint a városban: a hirtelen alászálló köd, hó,
jegesedés vagy fagy, netán viharos szél alaposan felforgathatja az eredeti elképzeléseinket. Ezért soha ne induljunk el körültekintĘen összeállított túrafelszerelés nélkül –
melynek tartozékai az alapvetĘ elsĘsegélynyújtáshoz
szükséges eszközök is – kirándulni. (ErrĘl bĘvebben:
http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=menu_280)
Ne térjünk le a jelzett turistautakról! Amennyiben többen szeretnénk az erdĘt járni, a kirándulás ütemét a legkisebbek, illetve a gyengébb állóképességĦek haladásához
igazítsuk, soha ne hagyjuk magukra a tapasztalatlanabb
társainkat. Ne másszunk fel szurdokvölgyek sziklaperemeire, meredek sziklákról, hegygerincrĘl pedig semmit ne
dobjunk le.

Mesegombolyító
családi alkotómĬhely
November 12-én, szombaton az eddigieknél még nagyobb számban érkeztek érdeklĘdĘk családi alkotómĦhelyünkre, ahol csodás adventi koszorúk készültek. Az alkotás közben már karácsonyi dalokat énekeltünk, a közelgĘ
advent hangulatában.
Köszönjük a lelkesedéseteket, érdeklĘdéseteket!

Szebbnél szebb adventi-karácsonyi díszeket készítettünk
Mesegombolyító családi alkotómĦhelyünk legközelebb
december 12-én, szombaton 15.00–17.00-ig várja a karácsonyi közösségi éneklésre vágyó és alkotásra kész szülĘket és gyermekeiket Visegrádra, a Mátyás Király MĦvelĘdési Házba.
Az adventi idĘszakban már a karácsony hangulatába öltözvén angyalkás karácsonyfadíszeket és szívünknek
kedves karácsonyi dalokat tanulunk meg együtt énekelni,
akár kánonban is!
Nagy örömmel várunk minden kedves érdeklĘdĘ családot!
Bea néni és Marietta néni

XXXI. évfolyam 12. szám
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Lepje meg szeretteit, távoli rokonait, ügyfeleit az egy évre
szóló

CLUB Visegrád kedvezményfüzettel,
amelybe a város legjobb 50 ajánlatát gyĦjtöttük össze.

  ! "#$"%&'()*
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LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
(A hideg idĘ beálltát követĘ segítségnyújtásról)
Rendszeresen látogassák meg egyedül élĘ, idĘs,
mozgásukban korlátozott közeli és távoli hozzátartozóikat, szomszédokat, ismerĘsöket!
ÉrdeklĘdjenek arról, van-e elegendĘ tüzelĘjük,
megfelelĘen mĦködik-e a lakás fĦtési rendszere
(kihĦlés veszélye nemcsak a szabadtérben áll fenn,
hanem belsĘ térben is, ha tartósan 14 oC körüli hĘmérsékleten tartózkodunk).
Az utcán fekvĘ embereket ne hagyják magukra!
Kérdezzék meg egyedülálló, idĘs ismerĘseiket,
hogy napi tevékenységeikben a tél folyamán segítségre szorulnak-e?
Segítsenek a hó eltakarításában, síkosságmentesítésben, telken belül és az utcafronton is!
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos problémát
észlelnek, kérjük, jelezzék telephelyeinken, illetve a
településen ügyeletet tartó munkatársnál.
Dunakanyari CsaládsegítĘ
és Gyermekjóléti Szolgálat
Szentendre tel.: 06 (26) 312-605, 06 (26) 400-172
Budakalász tel.: 06 (26) 340-121

Értesítem kedves Betegeimet

a visegrádi Vár gyógyszertár
karácsonyi ünnepi beosztásáról
2015. december 24–27. között
– csütörtöktĘl vasárnapig –: zárva
2015. december 28. hétfĘ: 8.30–12.00-ig: nyitva
2015. december 29. kedd: 8.30–12-ig: nyitva
2015. december 30. szerda: leltározás miatt:
zárva
2015. december 31.–2016. január 3. között
– csütörtöktĘl vasárnapig –: zárva
2016. január 4. hétfĘtĘl:
a megszokott nyitva tartás szerint mĦködünk

Áldott karácsonyi ünnepeket
és egészségben gazdag új évet kívánok!
Dr. Robicsek Katalin
gyógyszerész

A füzetben családi, valamint egyszerre több személyre szóló
kedvezmények is találhatóak. Egy kupon egy alkalommal vehetĘ igénybe.
Karácsonyi kedvezmények 2015. december 1–31. között a
Visegrád INFO irodában:
• CLUB Visegrád kedvezményfüzet 1.000 Ft helyett 700 Ft,
• CLUB Visegrád kedvezményfüzet + Visegrád képes könyv
3.500 Ft helyett 2.200 Ft.
BĘvebb információ személyesen a Visegrád INFO irodában,
vagy telefonon a 06 (26) 397-188-as számon.
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület

December – Karácsony hava – TélelĘ
Decemberi hideg, borús és sok hóval,
Jó esztendĘt jósol gyümölcs a gabonával.
De ha lóherét látsz mezĘn karácsonykor,
Biztosan hóban fogsz járni majd húsvétkor.

Hirdessen 2016-ban is lapunkban!
KedvezĘ hirdetési tarifával várjuk megrendelĘinket!
Változatlanul biztatjuk Olvasóinkat cikkek írására:
várjuk építĘ jellegĦ,
mindenki számára hasznos írásaikat;
osszák meg velünk gondolataikat!
A leadási határidĘ minden hó 15. napja marad
A jövĘben sem szeretnénk változtatni
szerkesztési elvünkön: személyeskedĘ, név nélküli,
politizáló, lejárató cikkeket nem közlünk lapunkban!
Minden kedves Olvasójának áldott karácsonyt,
az új esztendĘre jó egészséget kíván
a Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága
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A SZENT KOZMA
ÉS DAMJÁN
REHABILITÁCIÓS
SZAKKÓRHÁZ
(Visegrád, Gizellatelep)

Portaszolgálatára
munkavállalót keres
vagyonĘri feladatok
ellátására
Munkavégzés jellege:

• megbízási szerzĘdés
• kb. havi 4-5 nap elfoglaltság

(idĘszakonként ez több is lehet)

• állandó éjszakai szolgálat, este 7
órától reggel 7 óráig

• esetenkénti munkavégzés a vagyonĘr munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak távolléteinek idején

Feltételek:

• személy- és vagyonĘr szakképesí-

Olvasói ~ levél

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik elesettségemben segítĘ jobbot nyújtottak felém. Volt közöttük, aki orvoshoz
juttatott el mĦtéteim során. Olyan is volt és van jelenleg is, aki bármiben segít, ha kell, ott van és segít bevásárolni. Ha bármire szükségem
van, meghozza. Szeretném külön ezt megköszönni.
Áldja meg a Mindenható érte, adjon egészséget neki és a családjának.
Maradjon ilyen jó ember. Köszönök mindent! Az összes munkája, amit
csinált, nagy örömet szerzett vele.
Köszönet a családsegítĘknek: Áginak és Ibolyának, akik segítettek
ügyeim intézésében. FĘleg Ági, aki lelkileg is a támaszom. Ha kell, elvisz az okmányirodába. Köszönet érte!
Ám vannak sajnos helybeli emberek, ha néha betévedek a zöldségesbe
egy kis gyümölcsért vagy zöldségért, meg sem kérdeznek, hogy esetleg
segíthetnek-e? De köszönöm az Ę együtt érzĘ megvetésüket is. Igaz, ez
ugyan fájó nekem. Megvetnek, holott nem érzik át, mennyit szenvedek.
Istenem, adj világosságot, hogy lássanak, és ne megvessenek. Sajnos,
most is vannak dolgok, amiket nem vagyok képes megoldani. De ezekhez is segítségre van szükségem.
Köszönet minden segítségért!
Tisztelettel:
Kapornai Zoltánné
mozgáskorlátozott,
aki sérülése után most épp egy nagyon nehéz mĦtét elĘtt áll.

Fontosabb telefonszámok
MentĘk
RendĘrség
TĦzoltóság
Általános

104
107
105
112

tés és tanúsítvány (megszerzése
öt évente kötelezĘ)
• jó fizikai állóképesség, terhelhetĘség
• rendezett, ápolt megjelenés
• jó kommunikációs készség
• határozottság, jó látás, hallás
• büntetlen elĘélet

Egyéb információ:

• nyugdíjas foglalkoztatására törvényi szabályozás miatt nincs lehetĘség (kivéve a nĘk 40 éves
nyugdíja)

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:

• végzettséget igazoló okmányok
másolata

• szakmai önéletrajz
Jelentkezési határidĘ:
2015. december 15.
Tel:
06 (26) 801-700/1350 mellék
E-mail:
humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap:
www.visegradikorhaz.hu
Cím:

2026 Visegrád, Gizellatelep

XXXI. évfolyam 12. szám

VISEGRÁDI HÍREK

19



Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

FATELEP
Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
   
    
 
     

   
 
    
 






 !"#$%&'(%)*&*&+*,
!"#$%&'(%)*&*&+*, 
-$.//0$1122234567893.5
.//0$1122234567893.5
-$
.//0$1122234567893.5

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

2022 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén, Pócsmegyer irányába)
Faáru kedvezményes áron!
Decemberben bruttó 68.500 Ft/m3
Zsaludeszka 51.500 Ft/m3
Gerenda, padló, deszka, tetĘléc, OSB,
tetĘfóliák, lambéria
Szlovák, minĘségi fenyĘ fĦrészáru
óriási választéka azonnal, raktárról
Házhoz szállítás,
gyalulás és méretre vágás megoldható!
Nyitva tartás:
hétfĘtĘl péntekig 7–16 óráig
szombaton 7–12 óráig
Telefon: 06 (30) 834-2299
06 (30) 462-4192
E-mail: tahifa87@gmail.com
www.tahifaker.hu



garanciával, korrekt áron

Herr Gábor
06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu


 
  

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EėRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516
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Kedves Vendégeink, akik már ismernek
minket, és akikkel még csak
ezután fogunk megismerkedni!
Az adventi vasárnapokon lehetĘség lesz
a rétesekbĘl vásárolni a visegrádi piacon.
Egész rudakat (6 szelet)
elĘre is lehet rendelni
a 06 (20) 512-6759-es telefonszámon.
Almás, meggyes, mákos, meggyes-mákos,
túrós, barackos-túrós, káposztás, szilvás;
illetve rendelésre:
cukormentes meggyes, almás, túrós.
Mindenkit szeretettel várunk!
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