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DSIDA JENŐ:  
Itt van a szép karácsony 
(részlet)

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

(1929)
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN 
TÖRTÉNTEKRŐL

Visegrád Város Önkormányzatának képviselő-
testülete 2019. október 29-én tartotta alakuló 

ülését. Elsőként a Helyi Választási Bizottság el-
nöke, Sarkadi Katalin tájékoztatott a választások le-
bonyolításáról és végleges eredményeiről. Ezt követően 
előbb a képviselők (Abonyi Géza, Anda Bálint, Bártfai 
István, Gerstmayer Beáta, Schandl Jánosné, Schüszterl 
Károly), majd Eöry Dénes polgármester tette le az es-
küjét. Az alakuló ülés egyik kötelező napirendi pontja 
az alpolgármester megválasztása. A képviselő-testület a 
polgármester javas latára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy, vagy több alpolgármestert választhat. A 
választás eredményeképpen az alpolgármesteri tisztséget 
társadalmi megbízatással Schüszterl Károly töltheti be. 
A képviselő-testület döntése alapján tiszteletdíja 2019. 
október 29-től kezdődően megbízatása megszűnéséig a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltakra fi-
gyelemmel, havi bruttó 157.045 Ft, költségtérítése pedig 
23.600 Ft lesz. Ugyancsak kötelező eleme az alakuló 
ülésnek a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról (továbbiakban SZMSZ) 
szóló 4/2011. (III. 24.) számú rendeletének módosítá-
sa. A képviselő-testület az SZMSZ-ben határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a képviselő-
testület által a bizottságokra átruházott feladat- és 
hatásköröket, va lamint a bizottságok működésének 
a lapvető szabályait. Az alakuló ülésen született döntés 
értelmében 2 fő önkor mányzati képviselő és 1 fő nem 
önkormányzati képviselő tagságával létrejött a Pénzügyi 
Bizottság, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság. 3 
fő önkormányzati képviselő és 2 fő nem önkormányza-
ti képviselő kapott helyet a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottságban, a legtöbb tagja pedig a Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Turisztikai Bizottságnak lesz 4 fő 
önkormányzati képviselő és 3 fő nem önkormányzati 
képviselő részvételével. Az alakuló ülés következő na-
pirendi pontja a polgármesteri illetmény megállapítá-
sa volt. Azért szükséges képviselő-testületi határozatban 
rendelkezni az illetmény összegéről, mert a foglalkoztatási 
jogviszonyban álló (főállású) polgármester felett munkál-
tatói jogkört a képviselő-testület gyakorol, melynek része 
az illetmény megállapítása is. Ennek összege figyelemmel 
Visegrád lakosságszámára a helyettes államtitkár közszol-
gálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői il-

letménypótlékából álló illetményének 50 %-a, azaz havi 
bruttó 498.600 Ft. A Mötv 71.§ (6) bekezdése értelmé-
ben a polgármester költségtérítésre is jogosult, amely 
illetményének 15%-ában meghatározott összeg, azaz 
74.790 Ft. A következő napirendi pontban a képviselő-
testület bizottsági struktúrájának meghatározásáról, 
a bizottságok elnökeinek, valamint önkormányzati 
képviselő tagjainak megválasztásáról született döntés:

Pénzügyi bizottság  
elnök: Schandl Jánosné
tag: Abonyi Géza

Ügyrendi és Népjóléti Bizottság
elnök: Bártfai István
tag: Abonyi Géza

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság:
elnök: Gerstmayer Beáta
tagok: Abonyi Géza, Anda Bálint

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Turisztikai Bizottság
elnök: Abonyi Géza
tagok: Anda Bálint, Bártfai István, Schandl Jánosné

A bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjait a 
képviselő-testület november végi ülésén választják meg. 
Erről – tekintettel az írások leadási határidejére – a Viseg-
rádi Hírek januári számában számolunk be. 

Az alakuló ülés utolsó napirendi pontjában a képviselő-
testület tagjainak tiszteletdíjáról született döntés.  
A képviselői tiszteletdíj mértéke – a polgármester javas-
lata alapján – a korábbi képviselő-testület tiszteletdíjával 
megegyező mértékben került meghatározásra, ennek 
összege bruttó 76.200 Ft.

2019. november 5-én rendkívüli nyílt ülést tartott a 
képviselő-testület. Ezen többek között az önkormány-
zat külsős bizottsági tagjainak megválasztására került 
sor. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Turiszti-
kai Bizottság munkájában Zeller Tibor, Némedy Zoltán 
és Hintenberger András, az Ügyrendi és Népjóléti 
Bizottságéban Varga Brigitta fog részt venni. A képviselő-
testület Abonyi Géza és Anda Bálint ügyrendi javaslatait 
elfogadva, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, vala-
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mint a Pénzügyi Bizottság külsős tagjait a következő 
ülésen választja meg. Ugyancsak döntött a testület a 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal (továbbiakban: DINPI) 
történő vagyonkezelői megállapodás megkötéséről, 
figyelemmel az árvízvédelmi beruházás II. ütemének 

nyom vonalára, ami nagyrészt a DINPI vagyonkezelésé-
ben lévő területen halad. A megállapodás értelmében 
az érintett szakaszt és a hozzá kapcsolódó fenntartási 
területeket az önkormányzat vagyonkezelésbe veszi.

VVÖ

VÁROSHÁZI MOZAIK
MEZEI ANNA-DÍJ

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2019. október 1-jei ülésén döntött a Mezei Anna-díj 
megalapításáról. Az ötlet eredetileg Gróf Boglárkától, 
a visegrádi 823. számú Mátyás király Cserkészcsapat 
vezetőjétől származott, aki a Kulturális Oktatási Nevelé-
si Ifjúsági és Sport Bizottságot kereste meg javaslatával. 
Indoklása szerint a korábban alapított városi kitünteté-
sekkel elismert személyek nagy általánosságban nézve 
inkább az idősebb korosztályból kerülnek ki, akik több 
évtizedes tevékenységükkel szolgálnak rá egy-egy díjra. 

Ugyanakkor fontos lenne azoknak a – fiatalabb gene-
rációhoz tartozó – személyeknek az elismerése is, akik a 
visegrádi fiatalok közösségi és társadalmi munkájának, 
valamint fejlődésének előmozdítása érdekében kimagas-
ló munkát végeznek, és ez által a város jövőjének pozitív 
alakításához hatékonyan hozzájárulnak. A díj elismerése 
az eddigi munkának, és egyszersmind ösztönzője a 
díja zott további tevékenységének. A „Mezei Anna-díj” 
egyedi megjelenésű és szövegezésű díszoklevéllel jár.  
Az adományozási eljárásról a 8/2006. (IV. 28.) számú 
önkormányzati rendeletben olvashatnak.

krónikás

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY

Tisztelt Olvasók!

A Visegrádi Hírek decemberi lapszámát az impresszumban megjelölt ideiglenes szerkesztőbizottság szer-
kesztette. Az új, állandó szerkesztőbizottság összeállítása folyamatban van. A jövőben kérjük, hogy írásaikat a 
visegradihirek@gmail.com címre küldjék! A szerkesztőség címe: 2025 Visegrád, Fő utca 81. Telefon: +36 26 398 255. 
A cikkek leadásának határideje változatlan, azaz minden hónap 15-e.

IGAZGATÁSI SZÜNET A VISEGRÁDI 
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2019. december 23-ától 2020. január 3-
áig zárva tart.

Nyitás: 2020. január 6. hétfő

Halaszthatatlan intézkedést igénylő, anyakönyvi ügyekben hívható telefonszám: +36 20/251-9672
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a szemeteszsákok beszerzéséről szíveskedjenek az ünnepek előtt gondoskodni!

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA

Helyszín: Városháza tanácsterme (Visegrád, Fő utca 81.) 

Időpont: 2019. december 17. (kedd), 18 óra

Részvételükre feltétlenül számítunk!

MINDEN KEDVES VISEGRÁDI LAKOSNAK BÉKÉS KARÁCSONYT 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

VISEGRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL, VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Visegrád Város Önkormányzata 2019-ben elfo-
gadta a településkép védelméről szóló 9/2019. 

(X.2.) önkor mányzati rendeletét, amelyben a műemléki 
jelentőségű területen fekvő vagy helyi egyedi védelem-
mel érintett ingatlanok támogatási rendjét állapítja meg. 
A rendelet szerint az önkormányzat évente egy alka-
lommal pályázatot ír ki az értékvédelmi szempontból 
kiemelkedő, a közterületekről látható és az utcaképet 
meghatározó homlokzattal rendelkező épületek homlok-
zatának, nyílászáróinak, az ingatlanok kerítésének felú-
jítására, helyre állítására.

A pályázat célja:

A műemléki jelentőségű területen fekvő vagy helyi 
egyedi védelemmel érintett ingatlanok (a jó karbantartást 
meghaladó) homlokzat- és kerítésfelújítási munkáinak 
támogatása.  

A pályázók köre:

- magánszemély

- vállalkozás (amennyiben székhelyeként, telephelye-
ként szolgál az épület és vállalja, hogy öt évig nem helyezi 
át onnan székhelyét, telephelyét)

- közhasznú feladatokat ellátó szervezet, intézmény, ci-
vil szervezet

- egyház

A pályázó csak az ingatlan tulajdonosa lehet.

Támogatható tevékenységek:

Visegrádra jellemző hagyományos homlokzatkép 
kialakítása:

- utcai homlokzaton lévő házgyári vagy más – 
anyagá ban, osztásrendjében, arányaiban – tájidegen 
ablakok kicserélése hagyományos, korszerű, osztott 
fa nyílászárókra az arányok és hagyomány szem előtt 
tartásával

- homlokzati nyílások rendjének egységesítése

- az utcai homlokzat meghatározó elemeinek (tagozat, 
párkány, lábazat, tetőforma, tetőhéjazat, eresz, oromzat 
stb.) helyreállítása

- elektromos vezeték homlokzati bekötésének kiváltása 
jobb megoldással

- gépészeti szerelvények kiváltása, eltávolítása vagy 
áthelyezése közterületről nem látható helyre

- településre jellemző hagyományos vakolatdísz és 
színe zés kialakítása

- utólagos szakszerű víz-, és hőszigetelés kialakítása

- kerítés felújítása, helyreállítása, cseréje 

Előnyt jelent, 

- ha a pályázó komplex felújítás (homlokzatot érintő tel-
jes körű) megvalósítását vállalja

- ha a lakóház országos műemlék vagy helyi egyedi 
védelem alatt áll 

A támogatás formája:

Utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

A támogatás két részből állhat:

1. tervezési támogatás: komplex felújítás esetén ingat-
lanonként legfeljebb 100.000 forint, egyéb egyszerűbb 
esetben legfeljebb 50.000 forint,

2. kivitelezési támogatás: ingatlanonként legfeljebb 
800.000 forint, de legfeljebb a beruházás kivitelezési 
költségeinek 50%-a.

A pályázat benyújtása

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban vagy a Viseg-
rád Város honlapján elérhető pályázati adatlapon lehet 
benyújtani 2020. január 15. 12:00-ig. Hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

A benyújtás történhet elektronikus úton a  
telepules@visegrad.hu címre, illetve az önkormányzat-
hoz címezve postai úton vagy személyesen. Ez u tób-
bi eset ben a borítékra rá kell írni: Utcai homlokzat- és 
kerítésfelújítási pályázat 2020.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-   pályázati adatlapot 

-   a tervezett felújítási munka rövid leírását

- a megvalósítást szolgáló, munkanemekre bontott, 
tételes költségbecslést

A pályázat elbírálása:

A pályázatokról egy háromtagú döntés-előkészítő 
bizottság szakmai véleménye alapján a mindenkori 
városfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati bizottság 
dönt a pályázat benyújtási határidejét követő 21 napon 
belül.

A támogatást elnyert pályázóval a polgármester a 
döntést követő 15 napon belül támogatási szerződést köt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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A támogatási szerződés tartalmazza:

− a támogatásra jogosult adatait, a támogatott helyi 
védelem alatt álló ingatlan adatait

− a támogatás folyósításának módját, idejét

− a támogatás felhasználásnak módját, határidejét, 
feltételeit, az ellenőrzés szabályait

− az elvégzett munkák igazolásának, bizonyla-
tolásának rendjét

− mellékletként csatolni kell a pályázathoz benyúj-
tott dokumentációt

A szerződéskötést követő 60 napon belül a terveket be 
kell adni véleményezésre, azaz a településképi bejelentési 
eljárást el kell indítani. A településképi bejelentési iga-
zolás kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül 
a felújítást el kell kezdeni!

A támogatás felhasználása, elszámolása

A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek 
alapján előleg fizetésére nincs lehetőség. A támogatá-
si összeg tervezéshez kapcsolódó része (1. rész) a 
településképi bejelentési igazolás, valamint a tervezési 
díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal átutalás-
sal kerül kifizetésre. A támogatási összeg kivitelezéshez 
kapcsolódó részének (2. rész) kifizetése a szakszerű kivi-
telezés befejezését és elszámolását követően, az Önkor-
mányzat műszaki ellenőrének leigazolása után 15 napon 
belül átutalással történik.

A jelen dokumentum közzétételével kiírt pályázaton 
támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 
2020. december 31-ig van lehetőség.

VVÖ

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy VISEGRÁD VÁROSBAN

2019. december 10-én és 11-én
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje
december 10. kedd: 13:00-tól 18:00 óráig

december 11. szerda: 08:00-tól 18:00 óráig

A tüdőszűrés helye
Városháza, Visegrád, Fő utca 81.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. A 18-40 év közötti, állandó 
bejelentett lakcímmel rendelkező visegrádi lakosoknak a vizsgálat díját

Visegrád Város Önkormányzata teljes egészében átvállalja.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy külön (névre szóló)
értesítést nem küldünk!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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Az idei ünnepi hetet is Vörös Ákos református tisz-
teletes gondosan fogalmazott ünnepi gondola-

tai nyitották meg a református templomban.

Aztán a hét első munkanapjai nemes sportversengést 
hoztak. Dunabogdány, Nagymaros, Verőce és az Ápri-
ly csapatai mérkőztek hagyományosan floorballban és 
teremfociban. Floorballosaink szinte már kötelességsze-
rűen elsők lettek, s másnap a focisták is fantasztikus 
győzelmet arattak! Így tehát, mindkét versenyszámban 
győztesen, egyetlen vesztett mérkőzés nélkül, csapataink 
gondoskodtak róla, hogy az Áprily-kupa a következő egy 
évre itthon fényeskedjen!

Köszönjük a hozzánk érkező csapatoknak és vezetőik-
nek, hogy évről évre számon tartják rendezvényünket, 
és sportszerű, elszánt küzdelemben erősítik az iskoláink 
között a barátságot. És köszönjük a hazaiaknak a lelkes és 
eredményes helytállást. 

A győztes floorballcsapat tagjai: Csékei Patrik, Incze 
Krisztián, Mucsi Bence, Pataki Zsigmond és Szekeres 
Márk. 

A teremlabdarúgás idei nyertesei: Csékei Patrik, Hábel 
Mátyás, Incze Krisztián, Izsák Vendel, Kelemen Máté 
Zoltán, Léb Gábor, Moys Koppány, Nagy Iván Szergej 
és Sátor Szolanzs. 

Hálásan köszönjük Szendrey Lajosnak, hogy nemcsak 
a csapatainkat vezette és készítette fel a versenyekre, ha-
nem teljes körűen megszervezte a kupát! 

A sportversenyek harmadik napján visegrádi és kisoro-
szi alsósaink töltötték meg a Magyar László Sportcsar-
nokot. Az ő találkozójukat nem a versengés, hanem 
inkább az együttműködés és a mozgás öröme jellemezte. 
Számukra Kőmívesné Hoffmann Ildikó állította össze az 
izgalmas feladatsorokat.

Szerdán délben Gróf Péter történész, régész, a MNM 
Mátyás Király Múzeum főmuzeológusa vezetett 
legidősebb tanítványaink részére történelmi barangolást 
a visegrádi temetőben, megidézve méltán híres és tisz-
telt visegrádi vagy Visegrádért tevő elődeink életét 
és munkásságát, közöttük most már Mezei Annával, 
iskolánk volt igazgatójával, az Áprily Iskoláért Alapítvány 
kuratóriumának elnökével.

Hatodikosaink az Áprily-völgyben helyezték el ko-
szorújukat, s emlékeztek meg költőként, pedagógusként 
és mindenekelőtt emberként nagyszerű példaképünkről, 
Áprily Lajosról.

November 14-én, Áprily Lajos születésnapján, az Arany-
alma páros és Kertész József művészi előadása keretezte 
ünnepi műsorunkat, majd egy időre átadták a példaadó 
felnőttek a gyerekeknek a teret. Nagy örömünkre az idei 
évben is megtisztelték közösségünket jelenlétükkel a 
Jékely-család tagjai, a költő dédunokája, Péterfy Gergely 
és felesége Péterfy-Novák Éva, valamint Jékely Endréné.

A rajzpályázat és a versmondó verseny sok jeles ered-
ményt hozott, ami óriási öröm számunkra, hiszen 
tanulóink és pedagógusaink nagy figyelemmel, sok 
munkával készülnek minden évben a megmérettetés-
re. Legkiemelkedőbb eredményeinket az alábbi táblázat 
tartalmazza. Azonban meg kell említenünk, hogy – bár 
helyezésekben nem mérhető – hasonló jelentőségű a 
nevelőtestület azon tevékenysége, ahogyan Áprily em-
berségét, költészetének tisztaságát az osztályközösségek-
ben tanulóink elé tárják. 

A Generációk találkozása meghitt, méltó emlékezés-
sel telt. Kollégák, diákok mondtak verset Mezei Annára 
emlékezve. Schmidt Anna, iskolánk volt igazgatója, 
tanára meleg hangon emlékezett az egykori vezetőre, 
munkatársra, s az emlékezetet megkönnyítendő fényké-
peket, videókat vetített, amihez több kolléga csatlakozott 
aztán a régi iskolát és Mezei Anná emlékét megidézve. 
Szívet melengető órákat töltöttek el az egybegyűltek.

Az idei Áprily-hetet az Áprily Lajos Emléktúra zár-
ta, amelyet a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet, 
Visegrád Város Önkormányzata és iskolánk közös szer-
vezésében sikerült újra megvalósítani. Az idei túra min-
den várakozást felülmúlt. Körülbelül hatszáz elszánt 
túrázó vett rész a 12 km-es, a 26 km-es vagy a 45 km-
es táv valamelyikén, köztük a visegrádi és kisoroszi 
iskolások népes, kistestvérekkel, szülőkkel megtámoga-
tott csoportja, s mindkét csoportnak sikerült szintidőn 

ÁPRILY-HÉT 2019

A verseny 
megnevezése 

Elért eredmény Tanuló neve 

vers- és prózamondó 
verseny 

I. korcsoport; 1.hely Szikla Kamilla (Kisoroszi 3.o.) 

I. korcsoport; 2.hely Pálinkási Minka (4.o.) 

I. korcsoport; 3.hely Szakos Dóra (Kisoroszi 4.o.) 

II. korcsoport; 1. hely Bene Zsuzsanna Mária (5.o.) 

III. korcsoport; 1. hely Waldman Lili (8.o.) 

III. korcsoport; 3. hely Cseke Viola (8.o.) 

III. kcs.; különdíj Moys Koppány (8.o.) 

képzőművészeti 
verseny 

I. korcsoport; 1.hely Magyar Zselyke (Kisoroszi, 2.o.) 

I. korcsoport; 2.hely Pákai-Papp Szofi (Kisoroszi, 2.o.) 

II. korcsoport; 2.hely Boros Bíbor (Kisoroszi, 3.o.) 

IV. korcsoport; 3.hely Szabó Szófia (8.o.) 
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belül célba érkezni. A túrázókat a csarnokban finom, 
meleg gulyásleves várta, amelyet a Plintenburg étterem 
főzött a megfáradt túrázóknak. Itt mondunk köszöne-
tet mindenkinek, aki Moys Zoltánék hívására segített a 
megvalósításban. 

Az idei Áprily-hét nyugodt ünnepléssel telt. Köszönöm 
kollégáimnak, hogy fáradhatatlanul és természetes 

együttműködésben végezték feladataikat, fogadták 
vendégeinket, s nevelték a rendkívüli héten céljainknak 
megfelelően gyermekeinket. Köszönöm segítőinknek, 
támogatóinknak, hogy mellettünk álltak, meghívott 
vendégeinknek pedig, hogy ismét velünk ünnepeltek.

Bozóki Marianna intézményvezető

2019. október 27-én ismét Fellegvár csúcs-
támadáson voltunk. Mivel ez az időpont 

már az őszi szünetre esett, jóval kevesebben tudtak eljön-
ni, mint ahányan szerettek volna. Az idő gyönyörű volt, a 
gyerekek lel kesek és motiváltak. 

Két versenyszámban neveztünk idén: 1 km-re (10 fő) 
és 5 km-re (5 fő). Az 1 kilométeres verseny rajtja volt 
először, ahol minden gyerek nagyon jó tempóban tel-
jesítette a távot (mindenki 5 percen belül). 

Az 5 kilométeres számon idén indultunk először, miv-
el ez kifejezetten hegyi futás és ilyen típusú versenyre jó 
állóképesség szükséges. 

Lelkes kis delegációnknak jutott egy aranyérem 1 
km-en, lány kategóriában (Draxler Alexia). 5 km-en 
Csékei Patrik 13. lett a férfiak között, de első a gyerek 
fiúk között, Draxler Alexia 4. lett a nők között, de első 
a gyerek lányok között. 

A többiek első 40-ben végeztek. Mindenki meg volt 
magával elégedve és ez a legfonto sabb.

AZ INDULÓK NÉVSORA:

4. osztály: 
Csékei Tamara 1 km 
Ott Luca 1 km
Balázs Krisztián 1 km
Domonkos Péter 1 km
Draxler Maxim 1 km
5. osztály: 

Nagy Lujzi 1 km

6. osztály: 
Balázs András 1 km
Szendrey Zalán 5 km
Draxler Félix 1 km és 5 km
7. osztály: 
Csékei Patrik 5 km
Pataki Zsigmond 5 km

8. osztály: 
Draxler Alexia 1 km és 5 km

Gratulálok minden versenyzőnek!
Draxlerné Kiss Eszter (testnevelő)

ISKOLÁSAINK SIKERE  
A III. VISEGRÁD FELLEGVÁR CSÚCSTÁMADÁSON
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A közelmúltban a Dunabogdányból 1947-ben elűzött 
svábok emlékművét néztük meg 6. és 8. osztályos 

ta nulóinkkal. Megemlékeztünk arról a napról, amikor 
1947. augusztus 23-24-én közel 900 dunabogdányi sváb 
lakosnak kellett elhagyni otthonát. Az 1997-ben állított 
emlékmű egy életnagyságú férfit ábrázol, aki tarisznyával 
a kezében éppen átlép egy kaput, megáll és visszatekint. 
Nemcsak a férfi szomorú tekintete, hanem az oszlopokon 
lévő magyar és német felirat is emlékezteti az arra járót 

a múlt megrázó pillanataira. Bár a kitelepítés 1947. au-
gusztus 23-án kezdődött, a magyarországi németek el-
hurcolásának emléknapja január 19-e lett, mivel ezen a 
napon, 1946-ban indultak az első vagonok Németország 
felé. Az említett dátumok nem akadályoztak minket ab-
ban, hogy egy napsütéses őszi délutánon emlékezzünk 
meg a kitelepített németajkú honfitársainkról.

Szentivánszky Katalin némettanár

NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYAINK

Ismételték az ötödikes tanulók, akik egy kis színdarabot 
mutattak be az alsós osztályokban és a Fellegvár óvo-

da gyermekeinek. Igen, Szent Márton jó ember volt, mert 
érzékeny volt és észrevette, hogy az adott pillanatban 
kinek és miben segíthetne. Az 1600 évvel ezelőtt élt szent 
jó cselekedetei ma is átmelegítik a szívünket. Iskolás gyer-
mekeink egy héten át készültek a „Martinstag”-ra: magyar- 
és német nyelvű dalokkal, versekkel, szólásokkal, játé kokkal, 
valamint kézműves alkotásokkal.  

„Martin, Martin, frommer Mann,
der viel Gutes hat getan.
Er teilte seinen Mantel bald
weil dem Bettler war so kalt.”

Bene Éva
                                                                                                                  

"MARTIN IST EIN GUTER MANN"
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A CSELLÓ TANSZAK ESEMÉNYE

A szentendrei     zeneiskolával     karöltve     iskolánkban      2019. 
november 13-án délelőtt jeles eseményre került sor.  

A zeneiskolánkból, valamint a szentendrei zeneiskolából 
a cselló tanszakokról három-három  gyermek közös 
kurzuson vehetett részt. Iskolánkat  Pataki Hanna, Csékei 
Tamara és Gencsi Hanna képviselte.

Oláh Indira szentendrei gordonkatanár kollégámmal 
elhatároztuk, - talán a régiónkban hangszerünk tekin-
tetében egyedülállóan,- hogy elkezdünk egy olyan közös 
pedagógia munkát, amelynek az első alkalma lehetett itt 
Visegrádon.  Szeretnénk, ha a csellótanításban együtt 
tudnánk gondolkodni, fejlődni. A zenész tanítványaink 
pedig megismerhetnék egymást, hangszertudásukban 
fejlődhetnének, tanulhatnának, megmérettetnének. 
Tanár kollégámmal egymás növendékeit tanítottuk, ta-
nulónként fél órában. A gyerekek a már ujjaikban, szívük-
ben vagy még éppen csak az elsajátítás folyamatában 
lévő zenedarabjaikat mutatták be. Mi pedig szerény 
tudásunkkal adtunk további instrukciókat a darabok 
tökéletesítéséhez. Az alkalmat közös zenélés, valamint 
egy nagyon finom ebéd zárta a Don Vito Pizzériában.

Összegezve lelkes és úttörő napunkat: szükségét érezzük, 
hogy a földrajzi távolságot áthidalva saját hangszerünk 
oktatásában kicseréljük tapasztalatainkat, megosszuk 

tudásunkat. Szeretnénk továbbra is vetni azt a határta-
lan örömöt, amely a zenélésben, az együttzenélésben re-

jlik és rámutatni a benne rálelhető kincsekre, amelyek a 
gyerekek teljes emberré válásához nélkülözhetetlenek. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Mikesy Tamás Igaz-
gató úrnak, hogy a Mátyás Király Művelődési Ház 
gyönyörű emeleti termét rendelkezésünkre bocsátotta. 
Köszönjük!

Vass Heni, csellótanár

ÉNEK ÜNNEPE

2019. október 25-én iskolánk négy tanulója lá-
togatott el Pilismarótra, hogy részt vegyen 

a már nagy hagyo má nnyal rendelkező Ének Ünnepe el-
nevezésű találkozón. A katoli kus templomban került sor az 
eseményre. Tanulóink, Hartégen Ádám, Lischka Hunor 
Boldizsár, Polgár Anna, Zeller Róza kamara csoport-

ként állt színpadra. Felkészülten és fegyelmezetten adták 
elő a kötelezően előírt és a szabadon választott dalokat. 
Öröm volt hallgatni gyönyörű hangjukat a kiváló akusz-
tikájú helyszínen. Gratulálunk nekik színvonalas sze-
replésükért! Köszönet illeti felkészítő tanárukat, Gebri 
Bernadettet is!



DECEMBERI MOZIMŰSOR 
 

Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas) 
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

December 5. csütörtök, 19:15  
HÁZASSÁGI TÖRTÉNET 
feliratos, amerikai vígjáték, dráma, 136’, 2019 
Rendező: Noah Baumbach 
Főszereplők: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern 
 

Nicole, a kaliforniai színésznő követte a rendező Charlie-t 
New Yorkba, ahol egyre nagyobb sikereket értek el előadása-
ik. Kapcsolatuk viszont kifullad, és Nicole 8 éves fiukkal 
szeretne Kaliforniába költözni. Vajon sikerül-e felnőtt mó-
don, ügyvédek és játszmák nélkül megbeszélniük, hogyan 
folytassák az életüket külön, de gyermeküket közösen nevel-
ve? Vagy az ő válásuk is csúnyán ér véget, mint oly sok 
másik? A rendező kíméletlen, de egyben melegséges képet 
fest egy házasság széthullásáról és egy család összetartásáról. 
 

December 6. péntek, 17:00 
HÁZASSÁGI TÖRTÉNET 
feliratos, amerikai vígjáték, dráma, 136’, 2019 
 

December 6. péntek, 19:30 
MÚLT KARÁCSONY 
magyarul beszélő, angol-am. romantikus vígjáték, 102’, 2019 
Rendező: Paul Feig 
Szereplők: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson 
 

Kate csengettyűs cipőben csetlik-botlik London-szerte és 
saját rossz döntései között. Egy egész évben nyitva tartó 
karácsonyi boltban dolgozik manóként és ez a munka szintén 
nem volt a legjobb döntés. Tom túl szép, hogy igaz legyen, 
amikor besétál az életébe, és elkezd átlátni a falakon, ame-
lyeket maga köré épített. Miközben London az év legcsodá-
sabb időszakát éli, a fiataloknak csak nem akar összejönni 
semmi. Ám néha hagyni kell, hogy a hó, ahogy esik, úgy 
puffanjon, és néha a szívedre is kell hallgatnod. A filmben a 
legendás Grammy-díjas George Michael zenéje hallható.  
 

December 7. szombat, 15:00 
PAMACS, A MIKULÁS KIS RÉNSZARVASA 
magyarul beszélő, kanadai családi animációs film, 89’, 2018 
Rendező: Jennifer Westcott 
 

Mikor a Mikulás hűséges szánhúzója bejelenti visszavonulá-
sát, új tagra van szüksége a csapatnak. Pamacs, az apró lo-
vacska eltökélt, ő is szánhúzó rénszarvas szeretne lenni. 
Mindenben támogatja barátja Mogyi, akinek segítségével 
megmérettetheti magát a profi rénszarvasok között. Ám ha-
mar rá kell jönnie, hogy a tét sokkal nagyobb, mint gondolta.  
 

December 7. szombat, 17:00 
AKIK MÁR NEM ÖREGSZENEK MEG 
feliratos, angol-új-zélandi tört. dokumentumfilm, 99’, 2018  
Rendező: Peter Jackson 
 

Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából 
a rendező lélegzetelállító dokumentumfilmet készített, mely-
nek anyagát a BBC és a Brit Hadtörténeti Múzeum több mint 
600 órányi hang- és filmfelvételből válogatta össze. A stáb az 
archív felvételeket páratlan technikai bravúrral restaurálta és 
utólagosan színessé varázsolta. A felvételek kiszínezése 
eddig sosem látott részleteket tár fel a háború mindennapjai-
ról, és megelevenednek azoknak az embereknek a történetei, 
akik testközelből tapasztalták meg a háború tragédiáját. 
 

December 7. szombat, 19:15 
MÚLT KARÁCSONY 
magyarul beszélő, angol-am. romantikus vígjáték, 102’, 2019  
Rendező: Paul Feig 
Szereplők: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson 
 

December 12. csütörtök, 19:15 
ÉLŐSKÖDŐK 
magyarul beszélő, dél-koreai dráma, 132’, 2019  
Rendező: Joon-ho Bong 
Főszereplők: Woo-sik Choi, Yeo-jeong Jo, Sun-kyun Lee 
 

A dél-korai rendezőfenomén (A gazdatest, Snowpiercer, 
Okja) tízévnyi nemzetközi kitérő után tért vissza hazájába, 
hogy ismét kompromisszummentesen dolgozhasson. Ennek 
eredménye ez a tőle megszokott hangvételű, semmihez sem 
hasonlítható éjsötét vígjáték, mely megnyerte az Arany Pál-
mát Cannes-ban. A film antihőse Ki-taek, akinek családja 
igazi semmirekellőkből áll. Ők mindig a könnyebbik utat 
választják, bármit megtesznek, csak dolgozni ne kelljen. 
Irigykedve nézik a Park család fényűző életmódját, és ördögi 
tervet eszelnek ki, hogy a közelükbe férkőzzenek. Azonban 
természetesen semmi sem a családfő tervei szerint alakul.  
 

December 13. péntek, 17:00 
AKIK MÁR NEM ÖREGSZENEK MEG 
feliratos, angol-új-zélandi tört. dokumentumfilm, 99’, 2018  
Rendező: Peter Jackson 
 

December 13. péntek 19:15 
CHARLIE ANGYALAI 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, vígjáték, 119’, 2019  
Rendező: Elizabeth Banks 
Főszereplők:  Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott 
 

Három angyal vigyáz a világra. Nincs szárnyuk, és nem fehér 
ruhában énekelgetnek: hanem gyorsak, vadak, veszélyesek – 
és nagyon dögösek. És mindannyian Charlie Townsend al-
kalmazásában állnak. Az elmúlt évtizedekben Charlie, a 
titokzatos főnök detektívügynöksége nagyra nőtt: már az 
egész világon vállalnak felderítő- és őrző-védő munkát – és 
így persze a megbízók is nagyon sokfélék lettek. A filmben 
szereplő különlegesen kiképzett három nő az egyik külföldi 
akciókra szervezett egység tagja. Erő, ész, kacérság és humor 
a fegyverük, és nem félnek használni.  
 

December 14. szombat, 15:00 
PAMACS, A MIKULÁS KIS RÉNSZARVASA 
magyarul beszélő, kanadai családi animációs film, 89’, 2018 
Rendező: Jennifer Westcott 
 

December 14. szombat, 17:00 
CHARLIE ANGYALAI 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, vígjáték, 119’, 2019  
Rendező: Elizabeth Banks 
Főszereplők:  Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott 
 

December 14. szombat, 19:15 
ÉLŐSKÖDŐK 
magyarul beszélő, dél-koreai dráma, 132’, 2019  
Rendező: Joon-ho Bong 
Főszereplők: Woo-sik Choi, Yeo-jeong Jo, Sun-kyun Lee 



December 18. szerda, 19:00 – PREMIER ELŐTT!!! 
STAR WARS: SKYWALKER KORA  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, kalandfilm, 155’, 2019  
Rendező: J.J. Abrams 
Főszereplők: John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Daisy 
Ridley, Mark Hamill 
 

Több ezer nemzedék él tovább benned. A trilógia, egyben a 
Skywalker saga befejező része!  
 

December 19. csütörtök, 19:00 - PREMIER!!!  
STAR WARS: SKYWALKER KORA  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, kalandfilm, 155’, 2019  
Rendező: J.J. Abrams 
 

December 20. péntek, 17:00 
LATTE ÉS A TITOKZATOS VARÁZSKŐ 
magyarul beszélő, német animációs film, 81’, 2019  
Rendező: Regina Welker, Nina Wels 
 

Latte, a kedves sünlány szeret fantasztikus történeteket kita-
lálni és hősködni. Ő az, aki mindent bátran megold és min-
denkit megment. Az erdőben, ahol él, az állatok nagy ve-
szélybe kerülnek, amikor egy nap az utolsó tó is kiszárad és 
súlyos szárazság fenyeget. Latte és mókusbarátja elhatározza, 
hogy visszaszerzi a tó vizét, amihez el kell csenniük a mági-
kus varázskövet a hatalmas Medve királytól. A két kisállat 
nem kevés kaland közepette jut el a medvék birodalmába, és 
egymást segítik át a nehézségeken.  
 

December 20. péntek, 19:15 
SEVELED 
magyar romantikus vígjáték , 90’, 2019  
Rendező: Orosz Dénes 
Főszereplők: Mészáros Béla, Tenki Réka, Básti Juli 
 

Elsőre jó ötletnek látszott. Gergő, a csajozógép filmkritikus 
szeretne beteg édesanyja kedvében járni, és a jó ügy érdeké-
ben hazudik egy nagyot. Csak egyetlen egyet: beviszi hozzá a 
kórházba a szomszédját, a nagyszájú ex-sztriptíztáncosnőt, 
akinek van egy nagy előnye: öt hónapos terhes. Az unoka-
mániás anyuka boldogan látja, hogy a fia révbe ért, elbúcsú-
zik mindenkitől, és meggyógyul. Ettől kezdve Gergő és Saci 
kénytelen újabb és újabb hazugságokat kitalálni. Bár alig 
bírják egymást elviselni, ha jön a „nagyi”, úgy tesznek, mint-
ha boldog pár volnának. Az átverések persze sosem tökélete-
sek és a bonyodalom Saci pocakjával együtt terebélyesedik: 
pedig előbb-utóbb meg kell születnie a megoldásnak.  
 

December 21. szombat, 15:00 
LATTE ÉS A TITOKZATOS VARÁZSKŐ 
magyarul beszélő, német animációs film, 81’, 2019  
Rendező: Regina Welker, Nina Wels 
 

December 21. szombat, 17:00 
SEVELED 
magyar romantikus vígjáték , 90’, 2019  
Rendező: Orosz Dénes 
Főszereplők: Mészáros Béla, Tenki Réka, Básti Juli 
 

December 21. szombat, 19:15 
STAR WARS: SKYWALKER KORA  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, kalandfilm, 155’, 2019  
Rendező: J.J. Abrams 
 

December 27. péntek, 17:00 
KÉMESÍTVE 
magyarul beszélő, amerikai animációs akciófilm, 102’, 2019 
Rendező: Nick Bruno, Troy Quane 
 

Lance igazi szuperkém, aki nem is különbözhetne jobban a 
feltaláló Waltertől. Laza, magabiztos és megnyerő. Walter 
viszont nem az. Ám amit Walter nélkülöz társasági ember-
ként, bepótolja találékonyságával: menő kütyüket készít, 
amiket Lance világmentő akcióin hasznosít. Mikor az esemé-
nyek váratlan fordulatot vesznek, teljesen új módon kényte-
lenek egymásra támaszkodni. S ha ez a furcsa pár nem képes 
csapatként dolgozni, az egész világot veszély fenyegeti.  
 

December 27. péntek, 19:15 
JUDY 
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, musical, 118’, 2019  
Rendező: Rupert Goold 
Főszereplők: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell 
 

A film a legendás színész-énekesnő, Judy Garland életének 
utolsó hónapjait dolgozza fel. A negyvenes éveiben járó Judy 
több, tragikusan végződő házasságon jutott túl, és a 60-as 
évek végére folyamatos anyagi és drog problémákkal küz-
dött. Annak reményében, hogy pénzt kereshet két kisebb 
gyermekének eltartására, elvállal egy londoni turnét. Bár 
népszerűsége Amerikában már megkopott, csillaga Európá-
ban még fényesen ragyogott, amikor 1969 telén megérkezett 
Londonba. A fellépések azonban nem minden zökkenő nél-
kül zajlanak, Garland folyamatos harcot folytat saját magá-
val, a közönséggel, és a menedzsmenttel egyaránt.  
 

December 28. szombat, 16:00 
SHAUN, A BÁRÁNY ÉS A FARMONKÍVÜLI 
angol-amerikai-francia animációs kalandfilm, 86’, 2019  
Rendező: Will Becher, Richard Phelan 
 

Shaun és barátai boldog mindennapjaikat töltik a farmon, 
amikor egy váratlan jövevény pottyan közéjük egyenesen az 
égből. A nyáj lehetetlen küldetésre vállalkozik: igyekeznek 
hazajuttatni a furcsa képességekkel bíró farmonkívülit, Lu-
Lát, mielőtt az ufóvadász ügynökök kaparintanák meg.  
 

December 28. szombat, 18:00 
KÉMESÍTVE 
magyarul beszélő, amerikai animációs akciófilm, 102’, 2019 
Rendező: Nick Bruno, Troy Quane 
 

December 29. vasárnap, 16:00 
SHAUN, A BÁRÁNY ÉS A FARMONKÍVÜLI 
angol-amerikai-francia animációs kalandfilm, 86’, 2019  
Rendező: Will Becher, Richard Phelan 
 

December 29. vasárnap, 18:00 
JUDY 
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, musical, 118’, 2019  
Rendező: Rupert Goold 
Főszereplők: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell 
 

December 31. kedd, 15:00 
JÉGVARÁZS 2.  
magyarul beszélő, amerikai animációs musical, 105’, 2019  
Rendező: Chris Buck, Jennifer Lee 
 

Miért született Elza varázserővel? A válasz egyszerre szólítja 
el a lányt és jelent veszélyt királyságára. Annával, Kristoff-
fal, Olaffal és Svennel együtt veszedelmekkel teli utazásra 
indul, hogy fényt derítsen a titokra. Legutóbb hatalma túl sok 
volt a világ számára, most azonban mindenki azt reméli, 
elegendő lesz.  
 

December 31. kedd, 17:00 
STAR WARS: SKYWALKER KORA  
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, kalandfilm, 155’, 2019  
Rendező: J.J. Abrams 
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ADVENTI PROGRAMOK VISEGRÁDON
KARÁCSONYVÁRÁS

A Karácsonyt megelőző időszak az Advent, a várakozás és meghittség ideje. Mégis hamarosan belesodródunk az ünnepi 
hajrába, elragad bennünket a forgatag. És túlságosan rohanunk, túl gyorsan beszélünk, túl gyorsan gondolkodunk, túl 
sokat tudunk és még is nagyon keveset. Ne engedjük, hogy a dolgok értelme elvesszen!  Minden fölött nincs hatalmunk, 
gyakran az események nem a mi irányításunk  alatt vannak, azonban mindig van, amiről mi dönthetünk! Vigyázzunk 
a lelkünkre, testünkre, szívünkre, szeretteinkre, adjunk időt magunknak, emberi kapcsolatainknak a rohanásban. Le-
gyen az adventi időszakunk csönddel, meghallgatással, figyelemmel, örömmel és szeretettel teli.  A várakozás mindig 
felfokozott lelki élmény, egy fontos megálló a szürke hétköznapok forgatagában. Érzelmi feltöltődés, amiből erőt tudunk 
meríteni, visszatekintés az elmúlt  évre, valamiféle számvetés és mégis izgalommal teli készülődés.  Szakítsunk időt rá, 
hogy figyeljünk jobban magunkra, karácsonyra öltöztessük  ünneplőbe lelkünket, legyünk megbocsájtók és törődjünk 
többet egymással is, hiszen minden együtt töltött idő érték.    

Adventi színek 
„Sötét van, némán ölel körül a csend, 

csak a színes gyertyák fénye lobog nesztelen idebenn. 
Kinn hófehér a táj, csodára vár a világ, 

 s szívünkben fellobban egy-egy égi láng!” 
„Advent van, némán ölel körül a csend,

és a színes gyertyák fénye új értelmet nyer hirtelen. 
A megszentelt csendben érezhetünk csodát,

Hit, Remény,Öröm,Szeretet, ezt adjuk tovább!” (Várdai Krisztina)-részlet

Ebben a szellemiségben állítottuk össze A MI ADVENTÜNK programjait, melynek alkalmaira, közös együtt-
léteire szeretettel várunk mindenkit.  

November 30. szombat

10-13 óráig Adventi koszorú kötés a Sziget Ifjúsági házban (koszorú alapot és gyertyát hozni kell) 

Ugyanezen a napon a templomkertben felállítjuk a Betlehemet és elkészítjük a város adventi koszorúját.

Az esti szentmise után, 19 órakor (és az ezt követő minden adventi szombat este 19 órakor) közös éneklés és gyertya-
gyújtás, a Betlehem mellett elhelyezett városi koszorúnál. 

December 1. vasárnap

A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár mindenkit a Millenniumi kápolnánál AZ ADVENTI 
IDŐSZAKOT MEGNYITÓ ÖSSZEJÖVETELRE. 16 órától FORRALT BORRAL, TEÁVAL, APRÓSÜTEMÉNNYEL 
VÁRJUK Kedves Vendégeinket. 

 „Te kicsi adventi koszorú,
Gyújts a szívbe fényt, mely szomorú

E szent időben te légy a fény
Bűnösnek a megváltó remény.

Még csak egyetlenegy gyertyád ég,
Hogy ne féljünk arra épp elég.

Veled együtt nagy csodát várunk
Amíg a puha havon járunk.”            

(György Emőke)
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December 7. szombat

19 órakor közös gyertyagyújtás a városi adventi 
koszorúnál.

December  14. szombat

A Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület és a „Zónás” 
lányok karácsonyi ízekkel és illatokkal várnak min-
denkit  Adventi vendégségükre 17 órától a templom-
kertbe.  A 18 órakor kezdődő szentmise végén a 
fiatalok zenés, verses összeállítással teszik ünnepé-
l yesebbé  az együttlétet, majd ez után a Cserkészek 
betlehemes játéka és a 3. közös gyertyagyújtás zárja a 
rendezvényt.

December 22.  vasárnap 

Az esti, 18 órai szentmise végén a nagymarosi Szent 
Kereszt Felmagasztalása Plébánia  ifjúsági kórusa Zoltainé Szabó Ildikó kántor vezényletével adventi hangversenyt tart 
templomunkban. A hangverseny végén agapét tartunk a templomban, majd a 4. gyertya közös meggyújtásával zárjuk az 
adventi ünnepkört. 

KEGYELEMTELJES, ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ROVATA

A legfrissebb önkormányzati választások ered-
ményeként  új összetételű és létszámú csapat állt fel 

a helyi nemzetiségi ügyek képviseletére. Az eddigi három 
fős helyett, október 13-tól öt fős testület teljesít szolgála-
tot a német nemzetiség képviseletét illetően. 

A szavazataikat leadók döntése értelmében a következő 
öt fő került a testületbe:

Scheili Pál, Scheiliné Kékessy-Herendi Ida, Schandl 
Lóránt, Schandl Jánosné, Jung Csaba Wilhelm.

Az alakuló ülésen a testületi tagok megválasztották 
elnöknek Scheiliné Kékessy-Herendi Idát, elnökhe lyet-
tesnek Schandl Jánosnét.

Köszönjük szépen szavazataikat, igyekszünk, hogy 
méltók lehessünk bizalmukra.

A VNNÖ képviselői

KÖSZÖNET A BIZALOMÉRT

ADVENT ES IS SOWEIT

Der Wind weht durch die Tannenwälder                                                                                                            
langsam bricht die Nacht herein                                                                                                                                   
und im Haus in wohler Wärme                                                                                                                                   
sitzen wir bei Kerzenschein.                                                                                                                                    
 Friedlich liegt die Welt im Traume                                                                                                                               
strahlt von heller Festlichkeit                                                                                                                                     
in Gesellschaft unserer Liebsten                                                                                                                                 
genießen wir die Weinachtszeit.                                                                                                                            

Schnee legt sich auf den Dächern nieder                                                                                                                        
lautlos in Vergänglichkeit                                                                                                                                  
hüllt die Stadt in weiße Stille                                                                                                                                
die Stadt trägt nun ihr schönstes Kleid.                                                                                                             
Hoch am Himmel Engelsstimmen                                                                                                                                    
verkünden uns von Heiligkeit                                                                                                                                       
 Sterne strahlen auf uns nieder                                                                                                                                          
Advent, Advent es ist soweit.
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KINDER, DER NIKOLAUS KOMMT

Wenn Nikolaus die Rens einspannt                                                                                                                                  
und Englein packen seinen Schlitten,                                                                                                                  
dann warten Kinder ganz gebannt.                                                                                                                                         
Er weiß genau, wo jedes Kind                                                                                                                                             
auf dieser weiten Erde wohnt ,                                                                                                                                                
in tiefer Nacht, und ganz geschwind                                                                                                                             
werden mit Gaben sie belohnt.                                                                                                                                         
Ist es auch draußen bitterkalt,                                                                                                                                      
das kann den Nikolas nicht hindern,                                                                                                                                 
durch große Städte, tiefen Wald                                                                                                                                      
kommt er zu allen, allen Kindern…

VNNÖ-Kékessy-Herendi Ida

„DAS SÜSSESTE DÖRFLEIN DER WELT”

Die Einwohner von Gereschlak backen von Jahr zu Jahr das süßeste Dörflein der Welt. Den Erfolg der dreiwöchigen 
Arbeit können die Besucher seit dem ersten Adventssonntag bewundern. Neben den 110 Häusern wurden die beiden 
Kirchen, der Glockenturm, der Kindergarten, die Schule, das Gemeinschaftshaus, das Puppenhaus, das Heimatmuseum, 
das Koffanhaus, der Fußballplatz und die Kellerreihe aus Lebkuchen angefertigt. Zum Backen verwenden die fleißigen 
Gereschlaker 80 kg Mehl, 35kg Staubzucker, 400 Eier und  9 kg Honig. Die Frauen trafen sich achtmal im Gemeinschafts-
haus. Ihre Arbeit wurde von der Lebkuchenmeisterin Susi Polgár unterstützt. Die Nachmittagen sind immer sehr lustig 
und haben eine gute gemeinschaftsbildende Wirkung.
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FELHÍVÁS

Kérjük segítségüket az alább közreadott versben elhangzó család-és keresztnevek személyeinek, leszármazottjai-
nak a megtalálásához. Információikat az idaherendi@hotmail.com, vagy a 20/593-6134 mobilszámon juttassák el 
hozzánk.

Köszönettel: 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat                        
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PROGRAMAJÁNLÓ

Szeretettel hívunk mindenkit 2019. december 30-án a jubileumi évbúcsúztató disznóvágásra és disznótorunkra, a viseg-
rádi „rendezvény-ház”  kertjébe.

Program: 8.00 órától disznóvágás, 10 órától reggeli, disznótoros kóstolás.

A jó hangulatról Judy in the Sky zenekar gondoskodik.

Jöjjenek el és kóstolják meg a hagyományos visegrádi sváb ételeket, kolbászokat, hurkákat, melyeket a helyszínen, hatósá-
gi állatorvos által bevizsgált sertésekből készítünk el.

Az önkormányzat által finanszírozott rendezvényen a sertéseket a Szent-György Lovagrend, a Visegrádi Ifjúsági Sziget 
Egyesület és a „Zónás” lányok, valamint a Visegrádi Yetik dolgozzák fel.

Mindenkit szeretettel várunk!         

Szeretettel hívunk mindenkit 2019. december 30-án a jubileumi évbúcsúztató disznóvágásra és 
disznótorunkra, a visegrádi „rendezvény-ház”  kertjébe. 

éves lett 

Program: 8.00 órától disznóvágás, 10 órától reggeli, disznótoros kóstolás 

A jó hangulatról a ezen a héten lesz meg a zenekar! gondoskodik. 

Jöjjenek el és kóstolják meg a hagyományos visegrádi sváb ételeket, kolbászokat, hurkákat, melyeket a 
helyszínen, hatósági állatorvos által bevizsgált sertésekből készítünk el. 

Az önkormányzat által finanszírozott rendezvényen a sertéseket a Szent-György Lovagrend, a Visegrádi Ifjúsági 
Sziget Egyesület és a „Zónás” lányok, valamint a Visegrádi Yetik dolgozzák fel. 

Mindenkit szeretettel várunk!          

Szeretettel hívunk mindenkit, 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2019. december 14-én szombaton 15-19 óráig 
a művelődési házba a hagyományos

KARÁCSONYI, ÉVZÁRÓ 
CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNUNKRA

Minden alkalommal közel száz játékból választ-
hatják ki a jelenlévők, hogy mit próbálnának ki!

A játékot Horváth Zoltán játékmester 
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR 

Minden pénteken 17 órától 
szeretettel várok mindenkit 

a művelődési házban.

GYERE EL, PRÓBÁLD KI

MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

VISEGRÁDI FALINAPTÁR 2020!

A Mátyás Király Művelődési Ház a hagyományok-
nak megfelelően idén is megjelenteti a visegrádi 
falinaptárat, melynek képeit ezúttal Mudrák Attila 
fotóművész alkotásaiból válogattuk össze.

Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően oldjuk meg.

A naptár ára idén is 1.800.- Ft.

Kívánjuk, hogy boldogságban, egészségben néze-
gessék hónapról hónapra.

Mikesy Tamás

MEGHÍVÓ

2019.  december 10-én 17 órakor 
a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi 

Könyvtárban
TERMÉSZETVÉDELMI ELŐADÁST  

szer vezünk, téma: a Pilisi Parkerdőben az elmúlt 
időszakban a látogatókat érintő újítások. 

Előadó: Kertész József nyugalmazott erdészeti 
munkatárs.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Visegrádi 
Szövetség
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LAKOSSÁGI GYŰLÉS

November 7-én, a Városháza tanácstermében tartotta a Turisztikai Egyesület az idei utolsó lakossági gyűlését, amelynek 
első témája:

 Melyek lennének a legfontosabb teendői az új képviselő testületnek?

A felszólalók a legfontosabbnak azt tartották, hogy bizalom alakuljon ki a lakosság és a megválasztott képviselő-testület 
között. Javaslat hangzott el a képviselői fogadóórák bevezetésére, valamint arra, hogy az ott felvetett problémák kerül-
jenek bizottsági ülés elé és követhetőek legyenek az intézkedések velük kapcsolatban.

Elhangzott, hogy a jelenleg élő, valamint a tervezett beruházások legyenek a városi honlapon nyomon követhetőek.

A városi hivatalos honlappal kapcsolatban elhangzott, hogy modernizálni és átláthatóbbá kellene tenni.

Elhangzottak még javaslatok

• közösségépítő és hagyományápoló események megszervezésének fontosságára

• biztonságos, modern játszótér és fittness park kialakítására

• uszoda létesítésére

• a Duna-part szépítésére, rendezésére, „közelebb hozására”

• a Rév utca és a Fő utca közlekedésével és parkolási rendjével kapcsolatos intézkedések megtételére, tekintettel 
elsősorban a biztonságos közlekedés szempontjaira

 A GYŰLÉS MÁSODIK TÉMÁJA:

Hogyan lehetne minél több lakost belevonni a város közéletébe?

Hozzászólásban elhangzott, hogy fontos a civil szervezetek szerepe a város életében. A legcélszerűbb ezeken a szer-
vezeteken keresztül bevonni a polgárokat a közéletbe. Fontos, hogy egy-egy civil szervezetnek pontosan meg legyen 
határozva, hogy hogyan tudná a város érdekeit is szolgálni.

Elhangzott, hogy fontos lenne a jövőben a lakossági gyűlés pontos tematizálása, valamint az, hogy egy civil szervezet az 
alapszabályában meghatározott célokért végezze a tevékenységét.

További felszólaló nagyon fontosnak tartotta a bizalom kiépítését a lakosság, a civil szervezetek és a város vezetése 
között.

A felszólalók nagy része fontosnak tartotta a lakosság aktivizálását, de ezt csak úgy tartották lehetségesnek, ha a lakosság 
tényleg úgy fogja érezni, hogy számít a véleménye, ha valóban odafigyelnek rá.

Megköszönve a megjelenést és a hozzászólásokat a lakossági gyűlés 20 óra előtt néhány perccel véget ért. 

ÉVZÁRÓ

Kedves Visegrádi Lakosság!

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete szép városunk minden lakójának ezúton is minden jót, Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván örömben és jó egészségben!

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete vezetősége

A TURISZTIKAI EGYESÜLET SORAI
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Amikor felkeresem szeretett őseim, rokonaim, 
barátaim sirját, a város 1856 óta létező temető-

jében, bizony jócskán fújtatok, mikor "felérkezem" a 
templomtól a Mátyás király utcába. Pár éve úgy érzem 
, mintha ez a szakasz  egyre meredekebbé válna. Ez a 
jelenség késztetett arra, hogy tollat ragadjak.                      

Gyermekkoromban - például 1944 - ben - a Nagy La-
jos utcából előbb  a    Széchenyi utcába jutottunk nagy-
mamámmal. Itt előbb egy " balra át"-ot , majd kb. 8-10 
m után " jobbra át " -ot téve jutottunk a Mátyás király 
utcába. A  saroképületnél, a Schubauer pékségnél szin-
te minden alkalommal megálltunk, hogy 69 éves na-
gyim kissé kifújja magát. Ha szerencsénk volt, a pi-
henést  valami isteni"friss kenyér - illat" egészítette ki. 
Volt úgy, hogy Jolán néni - igy hívták a pékmester fe-
leségét - meglátva bennünket, kijött hozzánk. Nagyjából 
egyidős volt nagymamámmal, jól ismerték egymást.  
A mosolygós , barátságos , őszhajú nénike nagyimmal " 
svábul " beszélgetett , de hozzám is volt egy - két kedves 
szava -persze magyarul.                                         

 Visszatérve mondanivalóm lényegéhez : Ezen a kis , 
lej tős útszakaszon - a  Nagy Lajos és Mátyás király utca 
közt - szinte "csontig" kilátszottak az utat boritó kövek. 
Ugyan is kiadósabb esőzéskor  a Kálvária - hegy felől , a 
Pázmány utcán át, szinte patakként hömpölygött az eső-
víz.

Egykoron, a község kialakulásakor, a meglehetősen 
nagy szintkülönbségek csökkentése érdekben egyes  

utcákat " ferdére szabták ", vagyis "meghosszabbítással" 
csökkentették a meredekségét. Hát igy volt ez a Nagy 
Lajos utcával is. Az emberi és állati erővel vontatott 
járműveknek igy valamelyest könnyebb volt a Fő utca 
felől feljutni a Mátyás király utcába.                        

1964 - ben az egyre növekvő gépjárműforgalom miatt 
" új országutat "  kapott Visegrád , a Duna mellett. Ezzel 
egyidőben a Mátyás király utca és a Nagy Villám köz-
ti utat modern autóútra építették át. Értelemszerűen  a 
Dunától a Nagy Lajos utcán át vezető szakaszon is változ-
tatni kellett .ugyanis főleg a buszoknak rettenetesen meg-
nehezítette a haladást a Nagy Lajos - Széchenyi - Mátyás 
utcai  "cikk - cakk ".  Ezt úgy számolták fel , hogy a Nagy 
Lajos utca bal oldalán, a felső szakaszon lévő házak és 
az ezekhez kapcsolódó Széchenyi utcai házak lebontásra 
kerültek. Ezek helyén született az  Áprily park. A rév utca 
se maradhatott ki a korszerűsitésből: az 1848-1948 - as 
centenáriumi emlékművet  "áthelyezték" a mai helyére, 
a Széchenyi  utca  tengelyébe , a Millenniumi - kápolna 
mögé. A cikk - cakk " kiegyenesítésével " a templomtól a 
Mátyás király utcáig tartó szakasz meredekebb lett u gyan, 
de ez meg se kottyan a gépjárműveknek, meg a fiataloknak. 
Nekünk , időseknek nem marad más hátra :  visszakap-
csolunk "terep 1" - be.

2019.XI.10.

Tisztelettel,  
Scheili  Béla                                         

VISEGRÁDI EMLÉKEIM

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VISEGRÁD VÁROSI KONYHA

állást hirdet

ÉTELSZÁLLÍTÓ

munkakör betöltésére.

A jogviszony:

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó 

A jogviszony időtartama:

3 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 
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A munkavégzés helye:

Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 18.

A munkakör betöltője által ellátandó feladat:

ételszállítás
Illetmény és juttatások:

Megegyezés szerint

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet

- B kategóriás vezetői engedély és saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz 

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muckstadtné András Enikő nyújt a

06-70-645-5447 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- személyesen az élelmezésvezetőnél: 

Muckstadtné András Enikő 

2025 Visegrád, Fő utca 18. 

- emailben: visegrad.konyha@gmail.com

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.visegrad.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.  
A pályázó az elbírálás eredményéről írásban tájékoztatást kap.

 Az állás publikálási időpontja: 2019. november 20.



 

TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!  

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 
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                          Cserépkályha építése,
                          átraása, 

                         új és régi csempéből 
                         és téglakályha-építés

                        Honti László
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

KOZMETIKA AJÁNLATA!

Mélyhámlasztás kúra
(6 alkalmas kezelés)

minden korosztálynak,
ráncatalanító, bőrmegújító, pórusösszehuzó,

pattanásos bőröknek gyulladáscsökkentő.

Kis- és nagykezelések, tini kezelés,
szempillafestés, szemöldökfestés és formázás,

alkalmi sminkek, stb.

Visegrád, Újkert utca első háza,
a Régi Világ Galéria mellett.

Bejelentkezés: +36302057850
Honlap ahol a munkáimat

és árlistámat megtekintheti:
http://adrienne-smink.hupont.hu/

Rovó Adrienne
mesterkozmetikus, sminkmester

VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata

Megjelenik havonta, 850 példányban  
Ideiglenes felelős szerkesztő: Grósz Gábor
Az ideiglenes szerkesztőbizottság tagjai:

Gerstmayer Beáta, Abonyi Géza
Kéziratleadás: minden hó 15-ig 
ISSN 1587-7477 (nyomtatott); 

ISSN 2416-0350 (online)  
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!

Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
Tipográfia, tördelés: Fagyas Róbert

Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Nyomda, Vác

TŰZIFA   ELADÓ  
tölgy, bükk, gyertyán, akác 

+36-30-890-87-59 
tuzifa2023@gmail.com 
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