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HIRDETMÉNY 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KIT�ZTE 
 

AZ ORSZÁGGY�LÉSI KÉPVISEL�K 
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. 

 

A SZAVAZÁS NAPJA: 
2014. ÁPRILIS 6. 

 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
 

NÉVJEGYZÉK 
A magyarországi lakcímmel rendelkez� választópolgárok 

automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. 
A szavazóköri névjegyzékben szerepl� választópolgárok  

a névjegyzékbe történt felvételükr�l értesít�t kapnak. 
A névjegyzék a helyi választási irodában  

(polgármesteri hivatalban) tekinthet� meg. 
 

AJÁNLÁS 
A választókerületben választójoggal rendelkez� választópolgár  

2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. 
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendelkez� választópolgár  

személyesen szavazhat. 
A szavazás napján lakóhelyét�l távol tartózkodó választópolgár  

belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 

 

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt  
2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni  
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. 
 

Az országgy�lési választáson nemzetiségiként regisztrált  
választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. 

Részletes tájékoztatásért forduljon  
a polgármesteri hivatalban m�köd� helyi választási irodához,  

vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 
Nemzeti Választási Iroda 

Tisztelt,  
a választáson  

indulni kívánó  
Jelöltek! 

 

A Magyar Köztársaság Elnöke 
2014. április 6-ra kit�zte az or-
szággy�lési képvisel�k 2014. évi 
választását. 

A Visegrádi Hírek – mint mindig 
az ilyen alkalmakkor – most is 
lehet�séget biztosít mindazoknak a 
bemutatkozásra, akik megmérette-
tik magukat a referendumon.  

A választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI törvény értel-
mében politikai hirdetést újság 
csak ellenérték fejében tehet köz-
zé, mely ellenértéket hirdetési 
árjegyzék formájában az Állami 
Számvev�szék nyilvántartásba 
vett. Politikai hirdetés csak ezen 
árjegyzéknek megfelel�en rendel-
het� meg és teljesíthet�. 

A Visegrádi Hírek szerkeszt�sége 
a politikai hirdetések díjtételét a 
szokásos hirdetési tarifákkal azo-
nos árban szabta meg, mely ár-
jegyzékr�l a szerkeszt�ségben 
részletesebb felvilágosítást tudunk 
adni. 

A pártok, illetve az egyéni jelöl-
tek 2014. február 21-én délig ad-
hatják le hirdetéseiket a visegrádi 
könyvtárban, bármely szerkeszt�-
ségi tagnál, illetve a 
mikesytamas@freemail.hu e-mail 
címen. 

 Kérjük a jelölteket, ha lehet, po-
litikai hirdetésüket a megrendelt 
méretnek megfelel�en egyénileg 
tervezzék meg. 

Minden indulónak sikeres részvé-
telt kívánunk! 

A Visegrádi Hírek szerkeszt�sége 
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2013. december 20-án rendkívüli testületi ülést tartott a 
képvisel�-testület.  

– A Szimbola együttes kérelmére engedélyezte a testület 
Visegrád címerének használatát, az együttes új leme-
zének lemezborítóján történ� megjelenés céljából. 

– Egyszeri, 250.000 Ft összeg� támogatás nyújtásáról 
döntött a testület a Visegrádi Település Polgár�r 
Egyesület részére, az általuk használat épület korábbi 
felújításának anyagköltségére. E döntéssel egy 2009-
ben meghozott testületi határozatot hajtottunk végre.  

– Módosítottuk a Kvarc Kft.-vel 2013. október 10-én 
kötött, a Schulek utca I. ütemének útépítési munkáinak 
elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerz�dést, a kivi-
telezés során felmerült többletmunkák miatt. A több-
letmunkák vállalkozói díjának (1.155.729 + áfa) kifi-
zetési feltétele a munkaterületet teljes rendbetétele.  

– Tulajdonosi hozzájárulást adott a testület a Makovecz 
Imre tervei alapján épült Magyar László Tornacsarnok 
felújításának kezdeményezéséhez, melyet az önkor-
mányzat a szerz�i jogok tulajdonosa – Makovecz Imre 
Közhasznú Alapítvány – által kijelölt építész tervez� – 
Sáros László György DLA – tervei alapján valósít 
meg. 

 

2014-ben január 8-án került sor az év els� képvisel�-
testületi ülésére. 

– Az árvízvédelmi beruházás kapcsán kiírt hirdet-
mény közzététele nélkül indult tárgyalásos közbe-
szerzési eljárásra beérkeztek az ajánlatok. Az aján-
latok érvényességének vizsgálata, illetve a hiány-
pótlások beérkezése után, a közbeszerzési tanácsadó 
ProVital Zrt. elkészítette ajánlását, mely alapján a 
bíráló bizottság is megtartotta ülését. Ezt követ�en 
kerülhetett sor a testületi ülésre, melyen a közbe-
szerzési tanácsadó, illetve a bíráló bizottság dönté-
sével összhangban a képvisel�-testület arról döntött, 
hogy a KÉSZ Épít� és Szerel� Zrt., valamint a 
Gebrüder Haider – Signum Alfa Közös Ajánlatte-
v�k ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja 
alapján érvénytelen. Egyúttal tárgyalásokat kezde-
ményez a SWIETELSKY Magyarország Kft.-vel, 
az STR-HSP Visegrád Árvízvédelem 2013 Konzor-
ciummal, valamint az MVZ Visegrád Konzorcium-
mal. 

Visegrád Város  
Önkormányzata 
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2013. ugyancsak eseménydús esztend� volt Visegrádon; négy olyan esemény(sorozat) is történt, mely önmagában is 
elég arra, hogy nevezetessé tegye a tavalyi évet városunk krónikájában. 

Vegyük hát sorra ezeket! 
(Mindazok, akik részt vettek az eseményekben, vagy figyelemmel kísérték az évközi beszámolókat, illetve a 2013. dec-

ember 19-én megtartott közmeghallgatást, most akár tovább is lapozhatnak, hiszen a történtekr�l folyamatában is, az év 
végén is részletes tájékoztatást adtunk – nekik sok újdonságot a következ� sorok nem fognak nyújtani.) 
 
Viszik? Nem viszik? – Közigazgatási reform 

Dr. Szabó Attila aljegyz� a 2013. december 5-i testületi 
ülésen, valamint a közmeghallgatáson is beszámolt a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2013-as munkájáról, 
m�ködésér�l, illetve a közigazgatás átszervezésének Vi-
segrádot közvetlenül is érint� vonatkozásairól; hosszan 
err�l itt most nem írok, hiszen beszámolója a következ�k-
ben olvasható (lásd az 5–8. oldalakon!). 
 
Iskolafenntartás, -m�ködtetés: K.I.K. – de a mi 
gyerekeink! 

Mint ismeretes, 2013. január 1-jét�l az Áprily Lajos Ál-
talános Iskola üzemeltetését és m�ködtetését a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ vette át. Bár az épület 
fenntartását – f�tés, áram, víz stb. – a K.I.K. finanszíroz-
za, a tulajdonos továbbra is Visegrád Város Önkormány-
zata. Így továbbra is a mi feladatunk az épület esetleges 
felújítása, b�vítése. A teremhiány, valamint a tornacsar-
nok egyre romló állapota a köznevelési törvény rendelke-
zéseivel együtt – csoportbontások, mindennapos testneve-
lés – a 2013-as esztend�ben már szinte tarthatatlan állapo-
tokat hozott. Kisebb javításokat és a hátsó iskolaudvar 
felújítását elvégeztük, továbbá összeállítottunk egy – már 
régóta esedékes – iskolafejlesztési koncepciót, és elindí-

tottuk a tornacsarnok állapotának felmérését is – mind-
ezek azonban azonnali segítséget az iskola épületállomá-
nyának helyzetére nem hozhattak.  

Bízunk abban, hogy az iskola jelenlegi fenntartójával, 
m�ködtet�jével sikerül olyan „menetrendet” kimunkálni, 
melynek – akár ütemezetten történ� építési munkák 
eredményeként – „végállomása” egy alapvet�en a jelenle-
gi helyen lév�, hosszú távon is gazdaságosan m�ködtethe-
t�, méltó iskolaépület-állományt eredményez. 

 
LNV 751 cm 

Árvízb�l kijutott nekünk az elmúlt évtizedben négy is, 
ebb�l három megdöntötte az addigi „csúcsot”; a legutóbbi 
tavaly. A Duna Nagymarosnál 2013. június 9-én reggel 7 
órától 21 óráig tet�zött 751 centiméteren; ez 37 centimé-
terrel volt magasabb, mint a 2006-os, addig mért legna-
gyobb jégmentes árvízszint. A védekezés 3,5 kilométer 
hosszú szakaszon zajlott, az ideiglenes védm�vek felépí-
téséhez 370 ezer homokzsákot használtunk fel. A védeke-
zés legintenzívebb id�szakaiban kb. 400–500 ember dol-
gozott egyszerre az ideiglenes védm�vek kiépítésén. Mint 
tudjuk, Visegrádon nem keletkezett komolyabb kár sem 
vagyonban, sem emberéletben, amiért nem lehet elégszer 
köszönetet mondani, hálát adni. Így most megteszem újra:  
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köszönöm mindenkinek – itt él�knek, távolról érkez� 
önkénteseknek, a vezényelt alakulatoknak – azt a sok 
munkát, önzetlen segítséget és jó akaratot, amit a nehéz 
napokban tanúsítottunk a városért – egymásért. 

Sokban felmerült akkor a kérdés, hogy miért nem szere-
pelt Visegrád többet az országos médiában. Úgy gondo-
lom, hogy jobb volt ez így, hiszen – mint azt sokszor 
tapasztaljuk – ha nincs baj, nincs hír. (Hozzáteszem, hogy 
mind a közszolgálati Árvízi Rádió, mind az Inforádió 
rendszeres tájékoztatást kért és kapott – többször él� 
kapcsolással – a helyszínr�l.) Az események alatt legfon-
tosabb – a lakosság és az ide látogatók folyamatos, napra-
kész tájékoztatása – az önkormányzat hírcsatornáin ke-
resztül megtörtént, illetve a Danubia Televízió is friss 
információkkal szolgált hírösszeállításaival, melyeket 
honlapjukon és közösségi oldalukon is közzé tettek. 

A sikeres és jól szervezett védekezésnek utólag azonban 
híre ment. 2013. október 28-ára meghívást kaptam Buda-
pestre, a F�polgármesteri Hivatalban megrendezett konfe-
renciára, melyen a helyi védekezési munkálatokról szá-
moltam be a résztvev�knek. El�adásomat azzal zártam, 
hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e a jöv�ben árvíz, hanem 
az, hogy mikor és mekkora; ezért is kiemelt fontosságú a 
2009-ben elindult árvízvédelmi projekt megvalósítása. A 
pályázat jelenlegi állásáról a Városházi Mozaik rovatban 
olvashatnak. 
 

Hol van a város központja...? 
Visegrádon már-már szállóigévé vált a fenti kérdés. 

Kérdezték sétálók, kirándulók, szállóvendégek – és rajtuk 
keresztül a helybéliek is. A lassan szintén szállóigévé vált 
válasz: „Hát itt ilyen nincs...” Pedig városunknak – mint 
minden rendes településnek – van és mindig is volt köz-
pontja: ott, ahol a templom és a kocsma van. Visegrádon 
ez történeti okokból a katolikus templom; hogy melyik 
kocsma, arra vonatkozóan nem mernék állást foglalni... A  

„városközpont-álom” az 1980-as évek óta van jelen vá-
rosunk életében. A kérdés sosem az volt, hogy szükség 
van-e Visegrádon ilyesféle fejlesztésre, hanem inkább az, 
hogy kell-e – mesterségesen – városközpontot létre hozni, 
vagy inkább a meglév� központi területet fejlesszük? A 
tavalyi évben a Visegrádi Hírekben, a testületi üléseken, a 
Danubia Televízióban, a város honlapján többször is 
beszámoltunk a pályázat alakulásáról; ezt most nem rész-
letezem ismét. A lényeg, hogy a 2009-ben elnyert támo-
gatást a város fent jelzett területének, valamint az azon 
lév� egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítá-
sával, fejlesztésével tudjuk itt tartani. Rengeteg munka, 
izgalom, tárgyalás és egyeztetés után városrehabilitációs 
pályázatunk a megvalósítás szakaszában van. A december 
30-án megtartott projektnyitó rendezvény és a bokrétaün-
nep után, remélhet�leg tavasszal, az átadó ünnepségen 
találkozunk ismét Visegrád lakóinak aprajával-nagyjával. 

 

* * * 
 

Mindezek mellett pedig Visegrád élte mindennapjait, 
intézte ügyeit – amire lakói, civil szervezetei, intézmény-
rendszere, vállalkozásai, alapvet�en méretezve vannak. 
Err�l olvashattunk a Visegrádi Hírekben hónapról hónap-
ra. Valójában ez a történet a legizgalmasabb mind közül, 
hiszen akkor is szolgáltat témát, amikor épp nem vágunk 
bele százmilliós projektekbe, amikor épp nem zsákolunk 
be több száz köbméter homokot, amikor épp nem válasz-
tunk, amikor „szélcsendesebb” id�ket élünk. Arra buzdí-
tok mindenkit, hogy olvassa a történetet, és ha kedve 
támad, csatlakozzék a krónikásokhoz! 

Visszanézve az Úr 2013. évére, megállapíthatjuk, hogy 
nem volt könny� – de senki nem mondta, hogy az lesz... 
Az is látható, hogy az idei esztend� sem lesz egyszer�bb; 
kívánok hát hozzá minden kedves Olvasónak hitet, 
kitartást és jó kedvet! 

Félegyházi András polgármester 
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Schulek utca 
A Visegrádi Hírek el�z� számában fényképes beszámo-

lót ígértünk a Schulek utca felújításával kapcsolatban. 
Íme: 

 
 

 
(A munkálatokról készült képek 

a Danubia Televízió felvételeib�l készültek) 

 
 

Kis túlzással elmondhatjuk, hogy a Schulek utca els� 
szakaszának felújításával egy „évtizedes álom” vált való-
ra, hiszen Visegrád egyik legrosszabb állapotú utcájának 
burkolására már 2005-ben készültek tervek. A szükséges 
engedélyeztetési eljárás 2006 tavaszára lezajlott, a joger�s  
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engedélyeket ekkor kapta meg a város el�ször. Mivel a 
felújítás nem valósult meg, az engedélyek érvényességé-
nek hosszabbítása vált szükségessé. A felújítás – forrás-
hiány miatt – ezután sem történt meg; az engedélyek 
id�közben lejártak. Beruházásaink kapcsán többször el-
mondtuk már, hogy a szemmel is látható „túrás-építés” 
megkezdése gyakorlatilag már a beruházás végét jelenti. 
A kivitelezést megel�z�, a lakosság számára gyakorlatilag 
láthatatlan folyamat – melynek része az engedélyeztetés is 
– hosszú és rengeteg munkával jár. Így történt ez a Schu-
lek utca esetében is.  

A 2012 májusában felállt városvezetés elindította az 
újabb engedélyeztetési eljárást, mely végül 2013 októbe-
rében hozta meg gyümölcsét; ekkor érkeztek meg a kivi-
telezéshez szükséges joger�s engedélyek. Két vállalkozó-
tól kértünk be árajánlatot, a képvisel�-testület döntése 
alapján a munkát Kvarc Kft. végezte el. Bár a 2013. évi 
költségvetési rendeletbe tavaly februárban beterveztük a 
Schulek utca felújításának költségeit – tehát a fejlesztés 
megvalósítását már év elején elhatároztuk – a megújult 
útszakaszt csak év végén vehettük birtokba a fentiekben 
leírtak miatt. Ám ez nem árnyékolja be örömünket, hogy 
kilenc év után végre elkészült a Schulek utca els� szaka-
sza!  

A kivitelezés során egyébként egy esetben, a lakosság 
észrevételeit figyelembe véve módosítottuk a terveket, 
melyek olyan költségcsökkent� elemeket is tartalmaztak, 
melyek ésszer�tlennek bizonyultak. Így az utca – az ere-
deti elgondolással ellentétben – teljes szélességében bur-
kolatot kapott. A beruházást saját forrásból végeztük el 
nettó 8.932.989 forint értékben, melyhez az ott lakóktól is 
hozzájárulnak (érdekeltségi hozzájárulás). A Schulek utca 
színfoltja az a két „kiskert”, amit Dudásné Ani készített 
Honti László segítségével. Köszönjük! 
 
Unimog 

A kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodásnak, vala-
mint az Utilis Kft. piaci árnál lényegesen alacsonyabb 
eladási ajánlatának köszönhet�en a városgazdálkodás 
gépparkjának b�vítésére is lehet�ségünk nyílt 2013-ban. 

 

 
 

A képvisel�-testület úgy döntött, hogy megvásárolja az 
Utilis Szolgáltató Kft. tulajdonában lév� Mercedes-Benz 
Unimog U300-as típusú gépjárm�vet 13.000.000 Ft + áfa, 
a hozzá tartozó munkaeszközökre (egyszárnyú homlok 
hóeke, útburkolatmosó berendezés, sepr�gép) pedig to-
vábbi  2.000.000  Ft + áfa,  összesen:  15.000.000 Ft + áfa  
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értékben. Köszönjük az Utilis Kft. tulajdonosainak a vá-
ros közterületeinek rendben tartását segít�, kedvez� gép-
járm�vételi lehet�séget! 
 

Árvízvédelmi beruházás 
A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” 

cím� pályázatunk megvalósításához december 3-án – 
immár negyedik alkalommal – megindítottuk a hirdet-
mény közzé tétele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást, a harmadik fordulóban részt vev� ajánlattev�k 
ismételt meghívásával. Az ajánlatok bontását, valamint a 
hiánypótlások beérkezését követ�en a bíráló bizottság 
három  ajánlatot talált érvényesnek, javasolva  a  tárgyalá- 

sok megkezdését az érvényes ajánlatot adó ajánlattev�k-
kel.  

A képvisel�-testület 2014. január 8-án megtartott rend-
kívüli testületi ülésén a bíráló bizottság javaslatát elfogad-
ta. Az érvényes ajánlatot adó ajánlattev�kkel 2014. január 
17-én a tárgyalást megtartottuk, melyen pontosítottuk a 
szerz�déses feltételeket (határid�, m�szaki tartalom stb.), 
különösen felhívva az ajánlatadók figyelmét a rendelke-
zésre álló pályázati forrás mértékére. A tárgyalás lezárá-
sakor felhívtuk ajánlattev�ket a végleges ajánlatuk be-
nyújtására, melynek bontására lapzártát követ�en került 
sor. 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

Beszámoló a polgármesteri hivatal  
2013-as munkájáról 

�

Személyi állomány 
Ismeretes a közigazgatási reform legjelent�sebb lépése, 

hogy 2013. január 1-jét�l felálltak a járási hivatalok, 
melynek következtében bizonyos államigazgatási 
feladatok a jegyz�t�l átkerültek a járásokhoz 
(gyámhivatali és az okmányirodai feladatok), illetve az 
építéshatósági ügyek átkerültek a járásszékhely település 
jegyz�jéhez, ami indokolttá tette év elején a polgármesteri 
hivatal létszámkeretének módosítását a helyben maradt 
feladatok ellátásának a függvényében, valamint a hivatal 
szerkezeti struktúrájának átalakítását. 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefügg� törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XCIII. törvény részletesen szabályozza, hogy mely 
államigazgatási feladatok kerültek át a járási 
hivatalokhoz. Megállapítható, hogy az eddig ellátott 
államigazgatási feladatok nagyobbik része továbbra is 
a jegyz� hatáskörébe tartozik. 

A polgármesteri hivatal 2013. évi hivatali 
létszámkeretét, illetve szervezeti struktúráját az alábbi 
szempontokat figyelembevételével állapítottuk meg: 

1. 2013. január 1-jét�l a jegyz�, illetve a polgármester 
hatáskörébe tartozó valamennyi feladat ellátása, 

2. A jegyz� hatáskörébe tartozó egyes államigazgatási 
feladatokat olyan köztisztvisel�k lássák el, akiknek az 
iskolai végzettsége megfelel a közszolgálati tisztvisel�k 
képesítési el�írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet el�írásainak. 

3. Az ügyiratok száma, illetve a település sajátosságaiból 
fakadó többletfeladatok elvégzése. 

4. A helyettesítés kérdésének megoldottsága, azaz a 
köztisztvisel� távolléte esetén a feladatainak ellátásában 
ne legyen fennakadás. 

5. A hibák minimalizálása érdekében folyamatos 
ellen�rzés lehet�vé tétele, illetve a felel�sségi 
rendszerben a hivatalvezet�n kívül a köztisztvisel�k 
munkavégzéséért egyes köztisztvisel�k is felel�sséggel 
tartozzanak, ezért egyes szakmai területeken (pénzügy, 
igazgatás) csoportokat állítsunk fel, mely csoportoknak 
lenne vezet�je, aki az adott szakterületért felel a 
hivatalvezet�n kívül. 

Mindezen szempontok alapján a polgármesteri hivatal 
szervezeti struktúrája és létszáma figyelemmel a 
képvisel�-testület 1/2013. (01. 03.) ökt. határozatára az 
alábbi módon határoztam meg: 
 

 

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy 2013-ban hogyan 
alakult a hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma, a 
dolgozók közül hány f� végezte munkáját fels�fokú 

végzettséggel és hányan rendelkeznek középfokú 
végzettséggel. 
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Polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma – 2013. évt�l – 13 f�, melyb�l  
 

Jegyz� 1 f� 
Aljegyz� 1 f� 
Köztisztvisel� 9 f� 
Ügykezel� 1 f� 
MT hatálya alá tartozó fizikai dolgozó  1 f� 
Összesen: 13 f� 
Fels�fokú végzettség�ek száma, aránya 6 f�, 46% 
Középfokú végzettség�ek száma, aránya 7 f�, 54% 

 

A vezet�i munkakört betölt� dolgozók megfelel� iskolai 
végzettséggel, szakmai gyakorlattal és rátermettséggel 
rendelkeznek. 

 

2013. évben kiemelt figyelmet fordítottunk a köztisztvi-
sel�k képzésére, továbbképzésére.  

– Pest Megyei Kormányhivatal által szervezett központi 
továbbképzés anyakönyvi igazgatás, adóigazgatás té-
makörökben 2 alkalom – 2 f�; 

– Szakmai ismeretet b�vít� és szinten tartó képzés, to-
vábbképzés konferencia: 4 alkalom – 5 f�. 

 

Testületi döntések 
A 2013. évben 13 rendes testületi és 22 rendkívüli ülés 

megtartására került sor, így összesen 231 határozatot 
hozott, és 24 rendeletet alkotott a testület, vagyis ilyen 
mennyiség� döntés el�készítését kellett megoldani rövid 
id�, olykor egy nap alatt. A testületi el�terjesztések készí-
tése összetett feladat, gyakran több személy és szervezeti 
egység tudása tükröz�dik benne, bár ez nem jelenik meg 
minden esetben a témafelel�s megnevezés alatt. Minden 
testület elé kerül� anyagban az a törekvés vezérel ben-
nünket, hogy teljes, komplex anyagot tárjunk a képvisel�k 
elé, ezek miatt a témák egy része 3-5 oldalas el�terjesz-
tést, míg a nagyobb volumen� témák 8-10 oldalas el�ké-
szít� anyagot tartalmaznak. Ezek el�állítása id�igényes 
feladat, néha egy mondatnak a leírása mögött is egy 
komplett hét munkája és egyeztetése van. Ez még csak a 
testületi döntések el�terjesztését jelenti, majd az ülést 
követ�en kezd�dik a hozott döntések végrehajtása, vagyis 
az érintettek részére a határozatok, rendeletek megküldé-
se, más hatóság megkeresése, bírósági bejegyzés iránti 
kérelem benyújtása, stb. A 2013-as évben a 23/2012. 
(IV.25.) Korm rendelettel azt a változást vezették be a 
korábbiakhoz képest, hogy a rendeletek esetében a kihir-
detést követ� munkanapon belül elektronikusan, pdf for- 

mátumban meg kell küldeni a rendeletet a kormányhivatal 
törvényességi f�osztálya részére, továbbá két eredeti aláírt 
példányt pedig be kell küldeni postai úton. A német nem-
zetiségi és a képvisel�-testületi üléseket követ�en 15 
napon belül meg kell küldeni a jegyz�könyveket a kor-
mányhivatal részére. Az elmúlt évben tapasztalt több 
hónapos késedelmünket az idei évre sikerült ledolgoz-
ni és a határid� utolsó napjára is, de teljesítjük törvé-
nyi kötelezettségünket. Teljesítjük annak ellenére, hogy 
a testületi ülések id�tartama néha több órás, illetve a jegy-
z�könyvek készítését egy köztisztvisel� csatolt munka-
körben végzi. Amennyiben tartósan nem teljesítenénk a 
fenti kötelezettséget, akkor bírságot szabhatna ki a kor-
mányhivatal az Mötv. 141. § (1) a) pontja alapján. 

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

Államigazgatási feladatok 
A testület m�ködése mellett a polgármester saját, átru-

házott hatáskörben és a jegyz� saját hatáskörben hozott 
döntéseit is a hivatal készíti. 

Az alábbi táblázat a 2013-as, és összehasonlítás szem-
pontjából a 2012. évi ügyiratforgalom és hatósági statisz-
tika legjellemz�bb adatait tartalmazza: 

 

 
Ügytípus 

 

Iktatott ügyek 
f�számra  
2012-ban 

 

Iktatott ügyek 
alszámra  
2012-ban 

Iktatott ügyek f�-
számra 2013-ban 

(2013. december 2-i 
állapot) 

Iktatott ügyek 
alszámra 2013-ban 
(2013. december 2-i 

állapot) 
Adóigazgatási ügyek  47 84 588 218 
M�szaki ügyek 112 172 218 950 
Szociális és egyéb 
igazgatás 

 
177 

 
464 

 
341 

 
540 

Iktatott ügyek 
mindösszesen 

 
932 

 
3248 

 
1660 

 
3006 

 

Míg 2012-ben 932 db volt az iktatott ügyek száma, ad-
dig 2013-ban ez a szám 1660-ra (2013. december 2-i 
állapot) emelkedett. Látható, hogy a járási hivatalhoz, 
illetve a járásszékhely jegyz�jéhez került államigazga-
tási feladatok ellenére a keletkezett ügyiratok száma 
n�tt. Összehasonlítás szempontjából az ügyintéz�k száma 

2012-ben 17 f� volt, 2013-ban az engedélyezett létszám 
13 f�, (ebb�l a hivatalsegéd, illetve a fizetés nélküli sza-
badságon lév� jegyz� hivatali feladatokat nem végzett) 
tehát a hivatal leterheltsége az elmúlt évhez képest 
n�tt. 
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Az egyik évr�l a másikra bekövetkez� ügyiratszám 
emelkedés a csökken� hatáskörök ellenére a magánsze-
mélyek kommunális adó kedvezmények rendszerének 
átalakításából és az érdemi döntést megel�z� eljárási cse- 

lekményekr�l szóló tájékoztatókat (pl. hiánypótlási fel-
szólítás, értesítés helyszíni szemlér�l, eljárás megindulá-
sáról/megindításáról stb.) nem lehet sima levélben meg-
küldeni, hanem végzésbe kell foglalni, mely a hozott 
döntések számát is megemelte. 

 

A továbbiakban a legnagyobb ügyfélszámot és így döntést jelent� területek adatainak bemutatása szemlélteti a 
munka mennyiségét. 

Az adatok a 2013. évi háromnegyed éves zárást tükrözik. 
Magánszemélyek kommunális adója:     102 db 
Építményadó:                                                         43 db 
Telekadó:                                                                  12 db 
Gépjárm�adó:          93 db 
Ipar�zési adó:        338 db 
 

Az idegenforgalmi adó tartózkodás utáni fizetése beval-
lás útján történik, nem zárul határozattal. 47 ilyen adózót 
tartunk nyilván. 

Egyéb adózással kapcsolatos ügyek: 
adó és értékbizonyítványok:        30 db 
behajtási cselekmények (szabálysértési ügyek):      33 db   
A befizetések könyvelése közel 11.300 tételt tesz ki.  

 

Általános igazgatás: 
Hagyatéki ügyek:          67 db                                                    
M�ködési engedélyek:         21 db  
Népességi adatszolgáltatás:        98 db 
Hatósági bizonyítvány:         32 db  
Anyakönyvi igazgatás 
Jegyz�könyvek felvétele: házassági     106 db 
             halálozási       31 db  
Utólagos bejegyzések anyakönyvben:            33 db               
Egyéb anyakönyvi ügyek:  
(akvi másolatok, apai elismer� nyilatkozatok):      33 db  
Állampolgársági ügyek:                   11 db  
Az anyakönyvvezet� 2013. évben idáig 101 házasságot 

kötött. 
 

Szociális igazgatás: 
Átmeneti segély:          18 db  
Foglalkoztatást helyettesít� támogatás:       16 db  
Rendszeres szociális segély:          1 db  
Közgyógyellátás:            3 db 
Temetési segély:                                2 db  
Ápolási díj:    3 db 
Lakásfenntartási támogatás:  18 db 
Közköltséges temetés:                                 2 db 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:               45 f�  
Bursa Hungarica:         13 db 
Közterület-foglalási kérelem       20 db 
Egyéb:(eboltás és tüd�sz�rés értesít�k küldése)  
Népjóléti Bizottsági ülések száma:       11 db 
 

Legfontosabb többlet feladataink 2013-ban: 
1. Talán legnagyobb horderej� és a legtöbb adatszolgál-

tatást, egyeztetést a 2013 januárjától felálló járási hivatal 
kialakításával kapcsolatos feladatok adták. Az átkerül� 
munkavállalók, az átadott eszközök leltározása, nyilván-
tartása volt. A kormányhivatal által kért adatszolgáltatás-
ok sokszor nagyon rövid határidej�ek voltak. 

2. Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vé-
szeti Iskola állami fenntartásba és m�ködtetésbe adásából 
adódó feladatokat igen rövid id� alatt kellett megoldani. 
Az oktatási intézmény m�ködtetésével kapcsolatos va-

lamennyi ingó és ingatlanvagyont leltározni kellett. Az 
oktatási intézmény állami m�ködtetésbe adásából adódó-
an jelenleg is vannak feladataink (pl.: sportcsarnok a KIK 
által történ� használata miatt a különféle kiadások szám-
lázása, autóbusszal végzett személyszállítás KIK-et terhe-
l� részének számlázása) 

A KIR rendszerben (Köznevelés Információs Rendszer) 
folyamatosan kell az adatokat feltölteni, módosítani, aktu-
alizálni.   

Az óvodai neveléssel kapcsolatos fenntartói feladatok 
továbbra is az önkormányzatnál maradtak.   

3. A 2013-es évben az ezeréves Visegrád városközpont 
beruházás kivitelezésének elindulása miatt a polgármeste-
ri hivatal épületéb�l ideiglenesen teljesen ki kellett köl-
tözni a Visegrád F� u. 92. szám alá. A költözéssel össze-
függésben az iratanyag selejtezésére is sor került, amire 
az elmúlt több mint tíz évben nem volt példa. A költözés 
gyakorlatilag zökken�mentesen zajlott, az ügyintézésben 
fennakadás nem volt tapasztalható, s�t még a költözés 
alatt is folyt a hivatali munkavégzés, ami a polgármesteri 
hivatal valamennyi köztisztvisel�jének a lelkiismeretes, 
odaadó munkáját dicséri.  

4. 2013 júniusában levonult rekordméret� Dunai árvíz 
során a védekezéssel, illetve az utána következ� helyreál-
lítási munkálatokkal, vis maior pályázat beadásával, 
pénzügyi elszámolással kapcsolatos adminisztrációs fel-
adatok ellátása a polgármesteri hivatal érintett köztisztvi-
sel�inek másfél hónapon keresztül folyamatos feladatokat 
jelentett. 

5. 2013 júniusában az Állami Számvev�szék a jegyz� 
által m�ködtetett bels� ellen�rzés, illetve a német nemze-
tiségi önkormányzat m�ködésének vizsgálata kapcsán 
pénzügyi ellen�rzést tartott a polgármesteri hivatalban két 
héten keresztül, melyhez rengeteg táblázatot kellett kitöl-
teni, pénzügyi iratot az irattárból el�keresni, fénymásolni, 
szkennelni.    

6. A polgármesteri hivatal és az önkormányzat pénzügyi 
folyamatainak szétválasztásából, továbbá az adósság 
állami átvállalásából is adódtak többletfeladataink. A 
költségvetés összeállításának id�szakában igen megterhe-
l� a többfordulós egyeztetési eljárás lefolytatása az intéz-
ményvezet�kkel és a hivatal vezetésével. 

7. 2013. november 15-t�l m�köd� Nemzeti Rehabilitá-
ciós és Szociális Hivatal központi szociális információs 
rendszerébe fel kell, illetve kellett tölteni Visegrád város 
önkormányzat által lakásfenntartási támogatásban, aktív 
korúak ellátásában (rendszeres szociális segély, illetve 
foglalkoztatást helyettesít� támogatás), ápolási díjban, 
közgyógyellátásban, illetve rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül� személyekre vonatkozó adato-
kat (személyi adatok, segély mértéke, eltartottak száma, 
azokra vonatkozó személyes adatok), minden egyes tá-
mogatásban részesül�nél külön-külön. 
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8. Önkormányzat folyamatban lév� pereihez az ügyvéd 
részére szükséges adatok, iratok, tájékoztatások gy�jtése. 
(Lezárult a Pet�cz László volt autóbusz-vezet�nek mun-
kaügyi pere, folyamatban van a Castrum Visegrád Kft.-
vel a szerz�dés felmondásának érvényessége és a 
Valumed Kft.-vel anyagi követelés megállapítása iránt 
indított per.) 

9. Az idei évben az elmúlt évekhez képest jelent�sen 
megn�tt a statisztikai célú adatszolgáltatások, mivel a Pest 
Megyei Kormányhivatal mellett az újonnan felállított 
Szentendrei Járási Hivatal is kért adatokat. Ezek az adat-
szolgáltatás kérések sok esetben nagyon rövid, olykor 
egy-két napos határidej�ek.   

 
Számos jogszabályi változás miatt az új joganyag meg-

ismerése és gyakorlatban való alkalmazása folyamatos 
odafigyelést igényel (Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló tv., Nemzeti vagyonról szóló tv.) 

Ezen változások miatt számos rendeletünket is módosí-
tani kellett, illetve több új rendelet megalkotása vált szük-
ségessé. pl.: vagyonrendelet, közterületek használatáról 
szóló rendelet, településképi bejelentési, véleményezési 
eljárásokról szóló rendeletek, képvisel�-testület szervezeti  

és m�ködési szabályzata, vagyongazdálkodási terv, szoci-
ális, gyermekétkeztetési, szociális étkeztetési rendelet. 
Ezeknek a nagyobb lélegzet� anyagoknak elkészítése a 
legtöbb esetben egy-két köztisztvisel� több napos munká-
ját igényli. A jogszabályszerkesztésr�l szóló joganyag is 
megváltozott, ami fokozott odafigyelést igényel az ön-
kormányzati rendeletalkotás során. 

 

Összegzés 
A polgármesteri hivatal 2013. évi munkáját az el�z�ek-

ben leírtak szerint kívántam bemutatni. Az apparátus 
alkalmas a nagy ügyfélforgalmú, szerteágazó, bonyolult 
államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátására; 
igyekeztünk a testület és a lakosság elvárásainak megfe-
lelni. A jöv�ben is a hivatal törvényes és hatékony m�kö-
dését, valamint szolgáltató jellegét kívánom biztosítani. 
Munkánk végzése során mindig a közérdeket vesszük 
figyelembe és törekszünk a jobb, kulturáltabb, ügyfélbarát 
ügyintézésre. Megállapítható, hogy a polgármesteri hiva-
tal valamennyi köztisztvisel�jének munkavégzése a jog-
szabályoknak és a munkaköri leírásában foglaltaknak 
megfelel�en, magas színvonalon zajlott. 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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A bizottság 2013. évben az elmúlt év tapasztalataiból 
okulva azt t�zte ki célul, hogy munkájával el�segítse 
Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 
stabilizálódását.  

A bizottság az elmúlt évben 15 ülést tartott. 

Visegrád Város Önkormányzatának 2013. évi költségve-
tésének el�készítésével kapcsolatban négy alkalommal 
ülésezett. A költségvetés összeállításánál f� szempont volt 
egy tartható, tudatosan alultervezett bevételi, valamint egy 
reális kiadási f�összeg kialakítása úgy, hogy emellett a 
váratlan kiadások fedezetére költségvetési tartalékot biz-
tosítsunk.  

A 2013. évi költségvetés tartalmazta a városközpont-
beruházást és a gátépítés 2013. évre el�irányzott ütemét 
is. 

Az elkészített költségvetési rendelettervezetet 2.059.251 
ezer Ft f�összeggel és 110.593 ezer Ft tartalékkal a 2013. 
február 15-i ülésén egyhangúlag elfogadta a képvisel�-
testület. 

  A költségvetés tartható volt, módosításra csak kétszer 
volt szükség, els�sorban törvényi változások, másodsor-
ban el�re nem tervezhet� költségvetést érint� események 
miatt. Ez utóbbi igazolta azt, hogy tervezett bevételeinket 
nem szabad a kiadási oldalon teljes egészében „elkölteni”, 
szükség van tartalékra. 

Bár még a cikk nyomdába adásának id�pontjában a pon-
tos számok nem állnak rendelkezésünkre, elmondhatjuk, 
hogy célunkat elértük: az önkormányzat pénzügyi helyze-
te jelent�sen javult az év elejéhez képest, úgy, hogy 
elkezd�d�tt a városközpont-beruházás, és elkészült a 
Schulek utca is. 

A fentiek igazolására, ízelít�ül csak négy beszédes szá-
mot írnánk le: 

Folyószámlák egyenlege 2013. évi nyitó: 52.294 e Ft. 
Folyószámlák egyenlege 2013. évi záró: 165.003 e Ft. 
Lejárt szállítói tartozás 2012. 12. 31: 19.228 e Ft. 
Lejárt szállítói tartozás 2013. 12. 31: 15.540 e Ft (ebb�l 

pályázatokkal kapcsolatos: 13.412 e Ft). 
Bálint Zsolt, a bizottság elnöke 
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A városfejlesztési bizottság 2013-ban 17 bizottsági ülést 
tartott. Az ülések alkalmával vizsgáltuk és véleményeztük 
a soron következ� testületi ülések anyagait. Ezen túl fel-
adatunkból ered�en önálló munkát is végeztünk, melynek 
egy részével szükség szerint döntéshozatalkor a testület is 
találkozott. Kiemelném viszont, hogy bizottságunk a 
közterületek felújítására, hiányosságainak pótlására, hibá-
inak javítására nagy hangsúlyt fektetett, a megvalósulás 
számtalan esetben mégis várat magára. Ennek oka, hogy a 
különböz� fejlesztési elképzelések engedélyes tervei 

elkészíttetéséig felméréseket, vizsgálatokat, lakossági 
fórumokat kellett lefolytatnunk és árajánlatokat vizsgál-
tunk. Ezt követ�en több hónap, mire az utolsó engedély is 
megérkezik. A rengeteg munkánk, hosszú órák vitája és a 
kemény „csaták" csak 2014-ben, vagy még kés�bb hozhat 
gyümölcsöt.  

Ilyen a Rigó utca burkolása, az Erd�alja utca vízelveze-
t�jének megépítése (engedélyeztetés alatt), a Bánya-
pataknál építend� járdaszakasz (egy éve várjuk az enge-
délyeket), a Tölgyfa utca vízelvezet� rendszerének és szi- 
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lárd burkolatának megépítése (engedélyeztetés alatt), a 
Berkenye utca javítása és a 11-es út csatlakozásánál for-
galomlassítás, világításb�vítés, valamint a Schulek utca 
befejezése (engedély van a befejezésre). Listát készítet-
tünk az eladható és cserélhet� ingatlanjainkról, ez alapján 
megtörtént a hirdetés. Az el�z� évekhez képest az Apát-
kúti-patakmeder rendezésben is nagyot léptünk el�re. (A 
kimérés a belterület határáig elkészült.) Jelen pillanatban 
épp tervez�t keresünk a Pataksétány komplex környezet- 
és vízrendezési tervezésére, valamint a Széchenyi utcai 
öreg híd felújítására, a patikaház építészeti-m�szaki fel-
mérésére és felújítási tervére. 

Mindemellett a Szent Sebestyén-kápolna és a 48-as em-
lékm� területe új térburkolatot kapott. A TDM irodával 
készíttettük útbaigazító és információs táblákat, melyeket 
a VKG kihelyezett. A VKG-val kisebb-nagyobb javíttatá-
sokat, karbantartási munkákat végeztettünk saját, ill. la-
kossági igények alapján, valamint az iskolaudvar burkolá-
sa is így készült el. Egy sikeres homlokzat-felújítási pá-
lyázatot folytattunk le (három megújuló ház az eredmé-
nye), melyet 2014-re újra kiírtunk, er�teljesen hozzájárul-
va a város arculatának megszépítéséhez. Folyamatban 
külterületi buszmegállóink terveztetése építészhallgatói 
tervpályázat útján, melynek hosszú távú célja a hiányzó 
buszmegállók pótlása és a rossz állapotúak cseréje. 

Elkezdtük a Településrendezési Terv jó néhány éve ak-
tuális felülvizsgálatának el�készítését. Meglév� kiviteli 
terv alapján árajánlatokat kértünk a Sziget utcai bérlaká-
sok felújítására. 

Jelenleg keressük a Bagi–Schneider-féle vitás kérdés 
megoldását, valamint dolgozunk az Újhegyen kialakult 
ingatlanviták rendezésén. Vis maior pályázatokat nyújtot-
tunk be több id�járást okozta káresemény utáni helyreállí-
tás pénzügyi fedezetének megteremtésére. El�készítés 
alatt van egy meghívásos  tervpályázat a Fellegvár Óvoda  

fejlesztésével kapcsolatban, és fejlesztési koncepció ké-
szült az Áprily Lajos Általános Iskola b�vítésére és kor-
szer�sítésére. 

A városfejlesztési bizottság 2014. évi tervezett feladatai 
közül több lényeges dolgot is szeretnék kiemelni. Szeret-
ném elérni, hogy 2014-ben felmérjük a városban található 
közterületeink helyzetét, és természetesen a város lakói-
nak igényei figyelembe vételével új, átfogó koncepciót 
kell kidolgozni a város egységes fejlesztési tervére, mely-
nek tartalmaznia kell az utak, járdák, buszmegállók, par-
kok és egyéb közterületek, csapadékcsatorna-hálózatok 
továbbfejlesztését, tervezését és hosszú távú ütemezését 
is. A városfejlesztés számomra legfontosabb feladata a 
közintézményeink, sportlétesítményeink, m�emlékeink, 
köztereink, parkjaink folyamatos felújítása, fejlesztése és 
zökken�mentes m�ködtetése, melyekre remélem, ebben 
az évben is jut forrás a költségvetésünkb�l. A Település-
rendezési Terv felülvizsgálata, módosítása és átdolgozása 
(a f�építész úrral közösen) ugyancsak a legfontosabb 
feladataink közé tartozik. A földes, poros utak megszünte-
tése szintén fontos, a koncepció kidolgozása folyamatban 
van; ezen túl kiemelten kell kezelnünk a környezetvédel-
mi feladatainkat is. 

A bizottság munkájában, illetve döntéseinek el�készíté-
sében a hivatal titkársága, a VKG és a TDM iroda segít� 
közrem�ködést nyújtott. Állandó munkakapcsolatban és 
együttm�ködésben dolgoztunk, és kiemelked� segítséget 
kaptunk a városi f�építész úrtól, jegyz� úrtól és a m�szaki 
el�adó asszonytól. Bízom benne, hogy így lesz ez 2014-
ben is, és köszönöm a városfejlesztési bizottság munkája 
során kapott minden segítséget. Egyben kérem képvisel� 
társaimat és a város lakosságát is, hogy segít� észrevétele-
ikkel továbbra is támogassanak bennünket. 
                                   Bártfai István, 

a városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság elnöke 
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A XVIII. században, amikor az osztrák abszolutista ál-
lam adószed�i, hivatalnokai, katonái fel akartak keresni 
valakit, meggy�lt a bajuk a n�tt, zegzugos utcákból álló 
falvakban, ahol az átláthatóság természetszer�leg nem 
volt „településtervezési szempont”, hiszen a halmaztele-
püléseken például éppen hogy védelmi szerepe volt a 
házak egymást fedez� csoportjának. A hegyi falvainknak 
sem az egyenes utcák voltak a különös ismertet�jegyei, 
mivel azok a domborzatot, vízfolyást vagy az erd�irtvány 
szélét követték, nem pedig a birodalmi logikát. 

Ezért aztán megszületett a házszámozás, ami els�sorban 
az adószed�k könnyebb tájékozódását volt hivatott el�se-
gíteni. Az els� számozás utcaneveket nem tartalmazó 
kataszteri számsor volt, ami végigvonult portánként a 
településeken, és amely a mai helyrajzi szám korabeli 
megfelel�je. Ez azonban nem feltétlenül találkozott a 
helyben lakók érdekével (ha csak Dudva úrnak, a Tenkes 
kapitánya népszer� filmsorozat népszer�tlen szerepl�jé-
nek, a sunyi besúgónak érdekével nem), hiszen ki örült 
volna olyan hívatlan vendégnek, mint egy adószed� vagy 
a császár katonája. A rokon, a barát vagy a jó ismer�s 
pedig úgysem szám alapján találta meg a ház urát, mint 
ahogy a friss hírek sem. Ez a szemlélet mintha nyomok-

ban még mindig jelen lenne, �rizve ellenálló el�deink 
hagyományát, noha az osztrák sógorok most már legin-
kább turistaként látogatnak el hozzánk. 

Mivel azonban ma már nem doboljuk ki minden utcában 
az ’újságokat’, hanem írott formában a Visegrádi Hírek 
hasábjain vagy a www.visegrad.hu honlapon tesszük 
közzé, érdemes a házszámot – és a postaládát – jól látható 
helyre tenni, nehogy gátat vessünk a felénk közelít� hírfo-
lyamnak. A házszámtábla megjelenésének min�sége – 
mint ahogy az utcanév tábláé is – jelent�sen javíthatja 
vagy ronthatja a településképet, mivel minden utcán, 
minden portánál megjelenik. 

Éppen ezért törekednünk kell arra, hogy ne csak jól lát-
hatók legyenek a táblák (és a postaládák), hanem szépek 
is legyenek, és egységes, rendezett képet mutassanak. 
Ebben segít Kacsán György grafikusm�vész, aki felaján-
lotta Visegrád város számára írásm�vészeti kutatásaira 
épül� visegrádi vonatkozású táblaterveit, mely szíves 
felajánlását örömmel fogadtam annak id�szer�sége és 
kiváló min�sége miatt. (A tervek megtekinthet�k a pol-
gármesteri hivatalban, és hamarosan a városi honlapon is 
helyet keresünk a bemutatásukhoz.) Terveink szerint 
t�zzománcozott   alumínium   táblák   készülnek,   melyek  
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négy sarkuknál rögzíthet�k, el�fúrt lyukakon keresztül. 
Ez a megoldás jól ellenáll az id�járásnak. Egy kivitelez� 
30 év garanciát vállal munkájára, melyet a házszámtáblák 
esetében 3000 Ft + áfa (bruttó 3810 forint) darabonkénti 
áron biztosít. Csoportos megrendelésen gondolkodunk, 
hogy engedményes vételárról tudjunk megállapodni.  

Ezúton biztatok minden tisztelt visegrádi ingatlantulaj-
donost, akinek már van házszámtáblája, de szeretne újat, 
egységeset, jelezze a foepitesz@visegrad.hu címen, vagy 
személyesen a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban, eset-
leg telefonon a 06 (26) 398-255-ös számon, ha eddig nem 
tette volna. (Bármely esetben egy névre és egy lakcímkár-
tya szerinti pontos címre van szükség.)  

A fenti kezdeményezés nem zárja ki azt, hogy egy-egy 
különleges esetben egyedi – akár önálló m�alkotás érték� 
– megoldás szülessen, vagy hogy régi értékes házszám-
tábla a felújítás után a helyén maradjon, de ezekben az 
esetekben egyeztetni kell a tervezett kialakítás részleteir�l 
(grafikai terv, anyaghasználat, tábla geometriai kialakítá-
sa). 

Bármelyik megoldásról is legyen szó, egyeztetni kell a 
házszám helyér�l és a tábla rögzítésér�l, hiszen a 
14/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelet értelmében be- 

jelentés köteles változtatásnak számít. Amennyiben egye-
di megoldásról van szó, grafikai tervet, m�szaki leírást és 
rögzítési elképzelést, elhelyezési javaslatot is kell csatolni 
az írásbeli kérelemhez. Amennyiben az egységes tábla 
mellett döntenek, csak az elhelyezésr�l kell egyeztetni. 
Aki a helyváltoztatás nélküli felújítást választja, annak a 
felújító anyagokról kell egyeztetnie. Mindegyik esetben 
egy fényképpel dokumentálandó a megvalósult állapot. 

A teljes rendezéshez a házszámozás tisztázására és az 
ingatlan-nyilvántartás kijavítására is szükség van. 
Szentgyörgypusztától Dobos-hegyig több számozásra 
váró utca is van, de nem kell messzire menni a központ-
tól, mert a Sirály vagy Schulek utca kiosztása is befeje-
zésre vár. Ezt a teljes kör� rendezést kezdeményezni 
fogjuk, amint megfelel� forrást tudunk biztosítani rá. 
Addig is, aki teheti, használja a lakcímkártyáján szerepl� 
adatokat, aki pedig nem rendelkezik visegrádi állandó 
lakcímmel, használja ingatlanának helyrajzi számát a 
hivatalos utcanév mellett. 

Kérem szíves türelmüket és együttm�ködésüket!  
Köszönettel:  

Rüll Tamás  
                                                                           f�építész 
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Eddig szokatlanul enyhe télben van részünk idén, aminek nem örülhetünk felh�tlenül. Noha a kirándulóknak nem 
okoz problémát, hogy nincs a megszokott januári id�járásra jellemz� fagyos, hideg id�, az erd� állat- és növényvilág-
ára negatív hatással is lehet az igazi tél hiánya. Emellett a téli sportok szerelmesei is nagyon hiányolják a hó borítot-
ta erdei táj semmihez sem hasonlítható hangulatát és látványát. 

 

Az erdei fafajok csemetéinek fejl�dése szempontjából az 
enyhe tél semmiképpen nem el�nyös, mert sok kártev�, 
kórokozó a melegebb, fagymentes id� következtében 
túlságosan elszaporodhat. A lombrágó rovarok némelyike, 
például a jól ismert gyapjaslepke kedvez� körülmények 
között tömegszaporodásra is hajlamos. A rovarokhoz 
hasonlóan a rágcsálóknak is kedvez az enyhe id�, a szo-
kásosnál több almot nevelhetnek fel. A nagyobb számú 
egér, pocok nemcsak a makkvetésekben tud érzékeny 
károkat okozni, hanem földalatti járatokat képezve a fiatal 
facsemeték gyökereit is fogyasztja, rágja.  

Noha az erd�t alkotó fafajoknál nem jellemz�, hogy a 
szokásosnál melegebb id� hatására elkezdenének rügyez-
ni, az enyhe id� egyes gyümölcsfajoknál komoly problé-
mát okozhat, hiszen a gyenge hajtásokat a kés�bb megér-
kez� er�s fagy teljesen elpusztíthatja. A lombhullató 
erd�k télen nyugalomban vannak, leveleik hiányában nem 
párologtatnak vizet, nem fotoszintetizálnak. Ha azonban 
beindul a nedvkeringésük, a fagy komoly kárt okozhat a 
törzsükben, hiszen a bennük lév� víz megfagyva megre-
pesztheti azt.  

Nem csak a téli sportok szerelmeseinek hiányzik nagyon 
a hó, a csapadék nagyon kellene, akár hó, akár es� formá-
ban. A talajba a tél folyamán szivárog az egész évi víztar-
talékának jelent�s része. A tavasszal lassan elolvadó hó-
takaró nedvessége nélkül a talaj víztartaléka is alacso-
nyabb, ami a tavaszi lombfakadáskor és a nyári aszályos 
id�szakban okozhat majd problémákat. Mindemellett a 
vastag hótakaró meg is védi a növényzetet az esetleg 
mégis el�forduló nagy fagyoktól. 

A lágyszárú növényzetének korán nyíló fajai minden 
évben jóval a fák rügybontása el�tt hajtanak ki, némelyik 

a lombkorona záródása el�tt már elvirágzik, kihasználva a 
talajra jutó fényt. Az ilyen korai hagymás virágokat, pél-
dául a védett hóvirág bimbóit vagy a kontyvirág leveleit 
már megfigyelték a Budapesti Erdészet dolgozói a Hárs-
hegyen. 

Az erdei munkák sorában a tél a fakitermelések id�sza-
ka. Ami nem véletlen, hiszen a téli hideg id�ben, fagyott 
talajon végzett fakitermelés legnagyobb el�nye, hogy nem 
károsítja a talajt. Fagy hiányában a puha, felázott erdei 
talaj nem, vagy sokkal kisebb mértékben alkalmas arra, 
hogy munkagéppel megközelítsék, t�zifát vagy farönkö-
ket szállítsanak. 

A Mogyoró-hegyi Madas László Erdészeti Erdei Iskolá-
ban még nem tapasztalták az erdei növények virágzását. 
Érdekes megfigyelés azonban, hogy idén eddig a téli 
etet�ket rendszeresen látogató, északról érkez� téli ven-
dégek, mint például a süvölt�, a feny�pinty és a csonttollú 
még nem jelentek meg. Mostanában különböz� cinkefa-
jok, tengelicek, zöldikék, nagy fakopáncsok és más ha-
zánkban fészkel� énekes madarak népesítik be az etet�t.  

A madáretetésnél fontos a rendszeresség, ha nekikezd-
tünk, akkor a költési id�szak kezdetéig folytassuk az 
etetést. Az énekesmadarak túlélése szempontjából fontos, 
hogy a nappali órákban megfelel� mennyiség� és min�-
ség� táplálékot találjanak, és hirtelen beköszönt� hideg 
esetén se maradjanak táplálék nélkül. Ha tavasszal észlel-
jük, hogy egyre kevesebb madár jár az etet�re, ekkor 
nyugodt szívvel befejezhetjük az etetést, ami tanácsos is. 
A kikel� fiókákat a madarak ekkor már fehérjedús her-
nyókkal táplálják, hiszen számukra ez a legmegfelel�bb 
táplálék, és a hernyók pusztítása az erd�k, kertek egészsé-
géhez is hozzájárul.                                                PP Zrt. 
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A Fellegvár Óvoda hírei 
 

Megkezdtük a 2013–14-es nevelési év második félévét, s ilyenkor a nagycsoportban felgyorsulnak az események. 
Megkezdik az óvón�k megbeszéléseiket a szül�kkel; tájékoztatják �ket, hol tart a gyermek az ismeretek elsajátításában, 
látnak-e valami nehézséget az iskola megkezdésével kapcsolatban.  

Ehhez a témához kapcsolódik aktuális cikkünk Huba Judit tollából. 
Dobó Istvánné mb. óvodavezet� 

 

Jó tudni, hogy… 
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A 6. évét betöltött, iskolaérett gyermek képes rá, hogy 
elfoglalja helyét az iskolai közösségben, megfeleljen a 
magatartási és tanulási elvárásoknak.  

Nézzük, mik ezek az elvárások. Az államtitkárság neve 
is jelzi, mik az iskola funkciói: nevelés és oktatás, tehát 
magatartással kapcsolatos, nevelési, és tudással kapcsola-
tos, oktatási feladatok. Az iskola ezekhez a feladatokhoz 
várja a meglév� alapokat. Optimális esetben folytatja azt, 
amit a család, az óvoda (bölcs�de) és a gyermek tágabb 
(társadalmi) környezete elkezdett.  

A gyermekt�l elvárjuk, hogy tudjon alkalmazkodni az 
iskola szabályrendszeréhez: a tanítási órákon figyeljen, 
befogadjon, vegyen részt aktívan is, és adjon számot a 
tanultakról. Ne szoruljon állandóan küls� meger�sítésre, 
tevékenységeit, feladatvégzését tudja kontrollálni, hibáit 
segítséggel, vagy önállóan felismerje és javítsa, tanuljon 
bel�lük. Az iskola tartalmi és id�beli normák szerinti 
teljesítményt vár el, és min�sít. 

A foglalkozások id�keretei megszabják, mikor ehet, mi-
kor mehet ki az óráról, mikor játszhat, mozoghat. A 
gyermek a tanítási órákon és azokon kívül is állandóan 
közösségben van, társaihoz kell alkalmazkodnia.  

Az óvoda légköre szabadabb, toleránsabb és – a gyer-
mek életkorának megfelel�en – nagyobb biztonságot 
nyújt. Vajon életkori sajátosságainak megfelelnek-e a 
fenti elvárások? Kivárja-e az iskola a zökken�mentes 
átlépést, vagy inkább „átesik” a gyerek az óvodából az 
iskolába?  

Az átmenet zavartalanságát azonban nem csak a kétféle 
közösségi nevelés összehangoltsága vagy hangolatlansága 
befolyásolja.  

A kérdést úgy is feltehetnénk, megérett-e a jelenlegi 
iskola a mostani tanköteles korú gyermekek befogadá-
sára. Tud-e alkalmazkodni gyermekeink jelent�sen 
megváltozott magatartási, neveltségi, érdekl�dési és 
értékrendjéhez; tudja-e ezeket hatékony módszerekkel 
jótékonyan befolyásolni. Ezért az oktatáspolitika, a kép-
zés, az oktatás, nevelés szellemisége, szervezése felel�s.  

Kassai Lajos lovas íjásztól hallottam nemrégen: „… él-
mény kell a gyereknek, nem ismeret!” Ismeretre, használ-
ható tudásra is szükség van. Ám ha a gyerekek élmény 
iránti igényét a jelenkori iskola jobban kielégítené, sokkal 
kevesebb gondja volna az ismeretek átadásával és a neve-
léssel. 

Az átmenetben gondot okozhat az iskolaérettségi vizs-
gálat jelent�ségének alábecsülése, egyoldalúsága. Nem-
régen mesélte egy szül�, hogy a vizsgálaton szinte egyet-
len magatartással kapcsolatos kérdés volt: „Elpakolja a 
játékait? Igen? Látja, iskolaérett a kislány!” 

Tapasztaljuk, hogy a gyermekek érési tempója egyéni. 
Fejlettség tekintetében nagy különbségek lehetnek azonos 
évjáratú, de azon belül több hónap különbséggel születet-

tek között, és közel azonos korúaknál is. A jelenlegi, 
megszigorodott tankötelezettség ezt a különböz�séget 
kevéssé veszi figyelembe.  

Régebben a család életmódja jobban biztosította a 
gyermek ösztönös fejlesztését, utánzás útján tanulását. 
Sokkal több testi, egyensúlyi ingert (renget�k, altatók, 
mesék), több mozgásos lehet�séget és tapasztalatot, szo-
rosabb valóság- és természetközelséget biztosított, na-
gyobb önállóságot és felel�sséget igényelt t�le. Volt al-
kalma ösztönös munkatapasztalatokat szerezni. Napjainak 
kis részében volt az iskolában huszad-harmincad magá-
val, adódott alkalma magában vagy néhány baráttal lenni. 
Kevesebb nyüzsgés és zaj, hemzsegés vette körül, keve-
sebb (vagy semmi!) tv és az abból áradó „pörgés”, visítás, 
hadarás és agresszió… 

Kérdés-e, hogy a gyermek természetes fejl�désének, 
zavartalan idegrendszeri érésének, személyiségfejl�désé-
nek a korábbi vagy a mostani életvezetés felel meg job-
ban? 

A gyermekek vizsgálatával és fejlesztésével eltöltött 
több évtized alatt, és a Dunakanyar négy községében 
felkérésre végzett vizsgálataim közben sok negatív ta-
pasztalatot szereztem. Az alapkészségekben (észlelési és 
mozgáskészségek) és a tanulási magatartásban kb. öt 
évente, folyamatosan jelent�s min�ségi romlás tapasztal-
ható. 

A tanuláshoz szükséges alapok = iskolaképesség, ta-
nulási képesség, beválás. 

Az értelmesség, az intelligencia a tanulási képességnek 
csak egy, bár igen fontos komponense. 

Saját testének, testi képességeinek észlelése, ismerete és 
zavartalan használata, egyensúlyának és mozgásainak 
biztonsága, a mozgásokról kapott pontos visszajelzések 
teszik önállóvá, magabiztossá, önmaga kontrollálására 
képessé a gyermeket. Ha helyesen észleli a teret, biztosan 
mozog és cselekszik a térben, a téri irányoknak megfele-
l�en, ha ügyes mozgása nem csak a pontos, de id�ben is 
megfelel� cselekvési készséget biztosítja, akkor jó ala-
pokkal rendelkezik. Ha tapasztalatai azt igazolják, hogy 
látási, hallási, tapintási (ízlelési és szaglási) érzékelése 
pontos információkat közvetít a külvilágból, és azokat 
idegrendszere megfelel�en dolgozza fel (helyesen észleli) 
és tárolja, akkor iskoláskor el�tti fejl�dése zavartalan. 
Kialakulnak azok a képességek és készségek, amelyek 
minden tanulás – beleértve az iskolai tanulást is – alapfel-
tételei. 

A beszédértés, helyes beszéd fejl�dése is ezekt�l a fejl�-
dési feltételekt�l függ, és egyúttal el�feltétele az írott 
nyelvi készség (írás, helyesírás, nyelvtan, olvasás) és 
bizonyos mértékig a matematika megtanulásának, haszná-
latának.  

Amikor észlelést mondunk, nem ugyanazt értjük alatta, 
amit a szemész vizsgál, hogy a gyermek jól lát-e, vagy 
szemüvegre van-e szüksége. Nem is a fülész által megál-
lapított ép vagy csökkent hallási képességet értjük alatta.  
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Arról van szó, hogy tapasztalatai helyesen informálják-e 
a látottakról, hallottakról, a megtapintott dologról, a tem-
póról, a hallott, vagy látott sorozatról, pl.:  

– az írott szóban el�forduló bet�k vagy a hallott szóban 
el�forduló hangok sorrendjér�l,  

– az alak és háttér közötti jelentés különbségr�l,  
– hogy tudja-e differenciálni a kört és tojásformát,  
– meg tudja-e állapítani, hogy van-e különbség a „vér és 

fér” között,  
– ki tudja-e választani a sorból az ellentétes irányú ábrát,  
– ránézésre felméri-e a több-kevesebbet, vagy a 3-4-5 

darabot valamib�l, 
– tud-e megmutatott ritmust letapsolni, lekopogni,  
– megkezdett sormintát tud-e folytatni,  
– az ügyesebbik vagy konzekvensen egyik kezét hasz-

nálja-e, 
– tud-e mozgást pontosan leutánozni,  
– tud-e néhány másodpercig egy lábon állni stb. 
Az alapkészségek megfelel� érettségét erre szolgáló 

próbákkal ellen�rizhetjük. Hibák, hiányosságok esetén 
id�ben végzett, megfelel� fejleszt� eljárások segítségével 
megakadályozhatjuk, hogy a gyermeknek írás-, helyes-
írás- (diszgráfia, diszortográfia), olvasás- (diszlexia), vagy 
matematika- (diszkalkulia) tanulási nehézségei, iskolai 
kudarcai és következményes magatartási zavarai legye-
nek. 

Az alapos iskolaérettségi vizsgálat – az irodalmi ada-
tok és véleményem szerint - legalább kétszer 45–50 perc, 
a szül�vel való megbeszélés kb. szintén 50–60 perc. 

Rémesen hangzik! De megéri, mert ezen múlhat gyer-
mekünk zavartalan iskolai pályafutása, a tanulás megked-
velése, talán sikeres továbbtanulása, kés�bbi pályaválasz-
tása is. Megéri, mert az iskolai kudarcokhoz gyakran 
társul önbizalomhiány, önértékelési zavar, súlyosabb 
esetben depresszió, illetve túlkompenzáló, bohóckodó, 
esetleg aszociális magatartás.  

A szül�vel való megbeszélés fontos, mert a vizsgáló 
megfigyelései mellett tájékozódnunk kell az iskolai bevá-
lás fontos magatartásjegyeir�l. Ezt gyakran elhanyagol-
ják, pedig sokszor a tanulási magatartás éretlensége, kia-
lakulatlansága okozza a gyermek kudarcait, alapvet�en 
téves megítélését, esetleg a közösségen belül peremhely-
zetbe kerülését, b�nbakká válását, következményes tanu-
lási zavarokkal, esetleg az iskola, tanulás teljes elutasítá-
sával.  

Az iskolai beválás fontos összetev�i: 
– jó kontaktuskészség, 
– konfliktus esetén tanúsított megfelel� magatartás, 
– önirányítás, kooperációs készség, 
– koncentráló képesség, kitartás, 
– az elhangzott közlés megfigyelése, 
– utasítások, követelmények végrehajtása csoportban, 
– érzelmi stabilitás, emocionális alkalmazkodás, 
– a magatartás rugalmassága, 
– egészséges kíváncsiság (nyitottság), érdekl�dés, 
– tanulási motiváció, „én tudom” (kompetencia) igény. 
Gondolatébreszt�nek ennyire futotta. A téma örökzöld, 

amíg csak gyerek és iskola létezik. További kérdéseket 
szívesen várok az alábbi e-mail címen:  

Huba Judit gyógytornász, gyógypedagógus/logopédus 
        ny. f�iskolai adjunktus, közoktatási szakért� 
                 e-mail: hubajudit@citromail.hu 

����������	

 

Kedves Gyerekek! 
Eredetileg nem ezt a híradást terveztem a gyerekkuckó-

ba, de a nyomdába küldés el�tt még sikerült lecserélnem 
erre – a számotokra is izgalmas eredményr�l szóló – tu-
dósításra. 

Fogadjátok szeretettel a január 19-én lezajlott országos 
floorball versenyr�l készült képeket! Én is végigizgultam 
a dönt�t, és nagyon büszke voltam a visegrádi iskolásokra 
és Józsi bácsira! A fiúk h�siesen helyt álltak, példát ve-
hettek róluk! 

(Köszönöm szerkeszt� társaimnak, hogy hozzájárultak a 
cikkcseréhez!) 

 
 

Floorball országos dönt�  
III. korcsoport (5–6. osztály) 

 

El�ször sikerült ide eljutnunk. Az eddigi eredményeink 
és szépek voltak (2 országos el�dönt�), de idén bekerül-
tünk az ország legjobb nyolc csapata közé. Olyan váro-
sokkal kellett felvennünk a versenyt, mint Budapest, Mis-
kolc, Eger, vagy éppen Székesfehérvár és egyenrangú 
ellenfelek voltunk. Végül 1 gy�zelemmel, 1 döntetlennel 
és 2 vereséggel zártuk a versengést, ami a 7. helyet jelen-
tette a csapatunknak.  

 

 
 

 
A csapat tagjai: Sztancsik Balázs, Láng Bence, 

Sickerling Maximilián, Marosi Tamás, Bene Ágoston, 
Farkas Gábor.  

Gratulálunk a játékosoknak a fantasztikus teljesítmény-
hezt! Köszönet a szül�knek a támogatásért és nagyszer� 
szurkolásért! Hajrá Áprily! 

Paulusz József 
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NEMZETISÉGI OLDAL  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

  Landesselbstverwaltung  
  der Ungarndeutschen 
  Magyarországi Németek  
  Országos Önkormányzata 
 

 

Német Lista – a legjobb választás! 
 

Kedves Honfitársaink! 
Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán 

végre saját jogon juttathatnak képvisel�t a Magyar Ország-
gy�lésbe! A Német Lista lehet�ség, hogy a német nemzetiség 
sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a magyar 
parlamentben. 

 

A magyarországi németek képvisel�je minden demokrati-
kus párttal együtt fog m�ködni. Azért fog dolgozni, hogy 
az oktatásügyben 

– biztosítsák a kétnyelv� és tisztán anyanyelv� oktatás lehe-
t� legtöbb iskolában történ� bevezetésének anyagi és 
személyi feltételeit és a többnyelv�ség, a kulturális sok-
szín�ség az iskolai élet természetes elemeivé váljanak; 

– a német nemzetiségi óvodák és iskolák mint jöv�nk leg-
fontosabb zálogai, a kis településeken is fennmaradjanak; 

– a szakképzésben is bevezessék a kétnyelv� oktatást; 
– a fels�oktatásban megfelel� számú, államilag finanszíro-

zott hely és ösztöndíj biztosítsa a nemzetiségi gimnáziu-
mok végz�sei számára a szül�földjükön való tanulás le-
het�ségét; 

a civil társadalom mint a fejlett polgári demokrácia egyik 
alappillére 

– megfelel� állami támogatásban részesüljön; 
– a nemzetiségi egyesületek, szervezetek m�ködését kiszá-

mítható normatív támogatás segítse; 
– a szervezetek hosszabb távra tervezhet� és igazságosan 

felosztott program – és projekttámogatásokat kapjanak; 

 

– a nemzetiségek képvisel�inek valós beleszólásuk legyen a 
döntésekbe; 

a nemzetiségi önkormányzatok  
– a települési önkormányzatok egyenrangú partnereivé vál-

janak; 
– visszakapják együtt döntési és egyetértési jogaikat az ok-

tatás, a kultúra és a pénzügyek területén; 
– kulturális és oktatási intézmények fenntartóivá válhassa-

nak az ehhez szükséges feltételek megteremtése révén;  
– feladataiknak megfelel� támogatásban részesüljenek.  

Kedves Honfitársaink! 
Mi, magyarországi németek évszázadok óta otthon vagyunk 

a Kárpát-medencében. Magyarország a hazánk. Ezer szállal 
köt�dünk ugyanakkor �seink szül�földjéhez, a német nyelv� 
országokhoz is. A testvérvárosi, testvérközségi kapcsolatok, 
a diákcserék sokasága, anyanyelvünk, kulturális értékeink 
meg�rzéséért végzett munkánk támogatása mind-mind er�sí-
tik önazonosságunkat. A német nyelv� országok gazdasági, 
kulturális és szociális teljesítménye minket is büszkeséggel 
tölt el, miközben példaként is szolgál számunkra csakúgy, 
mint anyaországaink európai elkötelezettsége. 

Nekünk, magyarországi németeknek, Magyarország a ha-
zánk, de Európa is az otthonunk: A nyelvi és kulturális sok-
szín�ség és az egyenjogúság Európája. A demokratikus érté-
kek Európája. Képvisel�nknek ezért  

– hazánk európai integrációjának er�sítéséért; 
– az általunk lakott régiók európai programok általi támo-

gatásáért; 
– nemzetiségeknek szóló EU-támogatási programok kiírá-

sáért is dolgoznia kell. 
Közös céljaink megvalósításához az Önök támogatására 

van szükségünk! Kérjük, vetessék fel magukat németként 
a nemzetiségi névjegyzékre, és támogassák szavazatukkal 
a magyarországi németek listáját! 

Heinek Ottó elnök 

 

Megemlékezés Kismaroson a „málenkij robot” áldozataira 
 

2014. január 12-én, emlékeztek a hatvankilenc évvel ezel�tt ,,málenkij robotra” a Dunakanyarból elhurcoltakra. Az esemé-
nyen részt vettek Harrach Péter országgy�lési képvisel�, a helyi önkormányzatok, a Köztársasági Elnöki Hivatal és számos 
társadalmi egyesület tagjai. A Visegrádi Duna Menti 
Svábokért és Németekért Alapítvány képviseletében Jung 
Vilmos helyezte el a Duna jobb partján él� németek 
koszorúját az emlékm�vön. 

A „kis munkára” – orosz szavakkal, a málenkij robotra –  a 
szovjet vezetés azért vitte el a lakosságot, mert az itt él� 
svábokat kellett megbüntetni.  

Zebegény, Nagymaros, Kismaros családjaiból sokan estek 
áldozatául a gy�ztes szovjet hadsereg önkényének. Azt 
mondták, csak egy rövid ideig tartó munkára viszik el azt, 
akit �k alkalmasnak tartottak rá. Azt, hogy a Szovjetunióba – 
hónapokra, évekre hurcolják el –, nem mondta senki. 
Búcsúzkodásra sem adtak lehet�séget. Sokan soha nem jöttek 
haza, akinek sikerült, nem beszélhetett róla, holt volt, mit 
csinált. Legtöbbjük többé nem lett teljesen egészséges. 

Visegrádot nem érintette ez a borzalmas embergy�jtés, 
mivel a vasút melletti falvakból, egyenesen a vagonokba terelték az embereket. De rokoni kapcsolatok miatt itt is vannak érin-
tett családok, és a németséget ért igazságtalanság mindnyájunknak fájdalmat okozott. 

Az áldozatok emlékét meg�rizzük! 
Schmidt Anna 
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Emlékezés a magyarországi németek  
elhurcolásának  

és el�zetésének emléknapjáról 
 

A magyar parlament 2013 decemberében hozott 
103/2013. (XII. 20.) határozata az alábbiakat mondja ki: 

„A magyarországi németek elhurcolásának  
és el�zetésének emléknapjáról 

1. A Magyar Országgy�lés január 19-ét, az el�zetés 
1946-os kezdetének évfordulóját a magyarországi néme-
tek elhurcolásának és el�zetésének emléknapjává nyil-
vánítja. 

2. Az Országgy�lés 
– szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a II. 

világháború végén, valamint az azt követ� id�szakban a 
kollektív b�nösség igaztalan vádja és elve alapján üldöz-
tetést, kisemmizést elszenved� magyarországi német kö-
zösség emberi jogokat súlyosan sért� és igazságtalan el-
hurcolásáról és el�zetésér�l; 

– tisztelettel adózik mindazok el�tt, akik a megaláztatá-
sok, elhurcolások áldozatai voltak, különös tekintettel 
azon egyházi, illetve világi személyekre, akik sokszor ön-
ként vállalták az üldöztetést, és akár a halált is a rájuk 
bízott közösségek iránti felel�sségvállalásból és szolida-
ritásból fakadóan; 

– támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések 
szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a ma-
gyarországi német közösség meghurcolásával, üldözteté-
sével, el�zésével kapcsolatosak. 

3. Ez a határozat a közzétételét követ� napon lép ha-
tályba. 

4. A 88/2012. (XII. 12.) OGY határozat hatályát vesz-
ti.” 

 

1946-ban január 19-én 
hagyta el Magyarországot az 
els� vonatszerelvény, amely az 
elüldözött német lakosokat 
szállította Németországba. 

A gy�ztes nagyhatalmak a 
második világháborút lezáró 
potsdami konferenciájuk vé-
gén megállapodtak, hogy a 
Lengyelországban, Csehor-
szágban és Magyarországon 
maradt német lakosságot vagy 
annak egy részét ,,szervezett és 
humánus módon” át kell 
telepíteni Németországba. A 

magyar kormány szóbeli jegyzékben 200–250.000 németnek 
a szovjet megszállási övezetbe történ� kitelepítéséhez kérte a 
Szovjetunió jóváhagyását. A Szövetséges Ellen�rz� Bizott-
ságot vezet� szovjet Vorosilov marsall augusztusban 400–
450.000 német kitelepítésének el�készítésére szólította fel a 
kormányt. A kitelepítésr�l a magyar kormány rendelete 1945. 
december 29-én jelent meg. Ez a hazai német kisebbség kol-
lektív felel�sségén alapult, és kitelepítési oknak tekintette, ha 
valaki magát az 1941-es népszámlálás idején német nemzeti-
ség�nek vagy anyanyelv�nek vallotta, ami fontosabbnak mi-
n�sült még a háborús b�nösségnél és az SS-tagságnál is. Ki-
telepítésre kötelezték azokat is, akik tagjai voltak a Magyar-
országon 1938 novemberében szervez�d� Volksbundnak, il-

letve ,,bármi módon támogatták a hitlerista szervezeteket”. 
(A Volksbund megosztott szervezet volt, amelybe sokan csak 
kényszerb�l léptek be, a katonai sorozások pedig sokakat 
egyenesen elrettentettek t�le. A szervezettség tehát nagy 
részben formális volt, így a Volksbund-tagság alapján törté-
n� kés�bbi kollektív büntetés mindenképpen igazságtalannak 
min�síthet�.) A kitelepítés felel�sségét nem lehet csak a 
nagyhatalmakra hárítani, ebben a magyar politikai vezetés-
nek, az akkori kormánynak, az egyes pártoknak, f�leg a Ma-
gyar Kommunista Pártnak és a Nemzeti Parasztpártnak is 
szerepe volt. Ezzel szemben a Szociáldemokrata Párt más 
módon kezelte a németek kérdését. A kitelepítés ellen tilta-
koztak, illetve felemelték szavukat mások mellett Bibó Ist-
ván, Mindszenty hercegprímás és a keresztény pártok.  

A kitelepítés 1946. január 19-én kezd�dött, az els� vonat 
Budaörsr�l indult. A 
többször is leálló ki-
szállítások 1948. június 15-
én értek véget, eddig az 
id�pontig mintegy 130–
150.000 embert az 
amerikai, 50.000 embert a 
szovjet megszállási 
övezetbe szállítottak, az 
elmenekültekkel együtt 
220–250.000 lehetett a 
Németországba kerültek 
száma. Magyarországról a 
Szovjetunióba mintegy 
70.000  (más  források  sze- 
A dunabogdányi 
kitelepítettek   rint 40.000) 
németet hurcol- 

              emlékm�ve                   tak el, ahol egyharmaduk el- 
pusztult a munkatáborokban. 
  A kitelepítésre ítélt németek legfeljebb 100 kg-nyi csoma-
got vihettek magukkal, melyben élelmiszer, ruhanem�, edé-
nyek, esetleg szerszámok kaptak helyet. A kitelepítend� sze-
mélyek lovas kocsikkal vagy gyalog mentek az induló vasút-
állomásra, ahol egy 40–45 tehervagonból álló vonatszerel-
vény várt rájuk. Egy-egy vagonba 30–40 embert zsúfoltak 
be, minden személyes csomagjukkal. Az utazás alatt a kite-
lepítetteknek saját élelmiszerükb�l kellett ellátniuk magukat. 
Szívbemarkoló, tragikus jelenetek zajlottak le az elszállításra 
váró németek és a helyükre betelepített szlovákiai magyarok 
és bukovinai székelyek „találkozásakor”. Ugyancsak meg-
rendít� az a kép, amelyen az egyik kitelepítend� németeket 
szállító vagont láthatjuk, amelyre magyarul írták fel: ,,Isten 
veled, hazánk.”  

Az 1949-es népszámlálás alkalmával mintegy a 200–
300.000 közöttire tehet� hazai német nemzetiség� lakosság-
ból mindössze 23.000-en vallották magukat németnek. Jog-
gal írta 1945-ben Bibó István, hogy egy olyan országban, 
ahol a népszámlálási adatokat az el�zés, a szül�földt�l való 
megfosztás alapjának tekinti egy kormány, száz évig nem le-
het azt remélni, hogy objektív adatokhoz jutnak. 

Bár Visegrádon jelen ismereteink szerint nem volt Német-
országba történ� kitelepítés, de mindenképpen fejet kell haj-
tanunk a kollektív b�nösség igazságtalan vádjával megbé-
lyegzett és hazájuk elhagyására kényszeríttet honfitársaink 
emléke el�tt.                                                           Gróf Péter 
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FILMKLUB 
Értesítünk az mindenkit, hogy februárban is foly-

tatódik a filmklub.  
A vetítések 2014. február 5-én és 19-én, szerdán 

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

vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 
 

 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát 

 

Jankovics Marcell 
filmrendez� 

 

„AZ EMBER TRAGÉDIÁJA” 
cím� filmjének grafikáiból 

rendezend�  

kiállítás megnyitójára 
 

 22001144..  ffeebbrruuáárr  88--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166  óórráárraa    
aa  m�vel�dési házba   

  

A tárlat anyagát a Keresztény Vándorkiállítás  
keretében mutatjuk be 

 

Köszönt�t mond, és a kiállítást megnyitja:  

Müller László 
középiskolai tanár 

  

A kiállítás 2014. március 17-ig tekinthet� meg  
a könyvtár nyitva tartása szerint 

[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128] 
 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
 

 
 

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

a hónap utolsó péntekén megrendezend� 
el�adás-sorozat következ� alkalmára, mely 

 

2014. február 28-án, pénteken 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ez alkalommal 

���������	�
��
�
��������

�����������

címmel 
 

Sipos Mária 
tudományos f�munkatárs, kutató 

MTA Nyelvtudományi Intézet 
tart  

vetített képes el�adást 
 

A belépés ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Mátyás Király M�vel�dési Ház 
és Városi Könyvtár 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Tv. 20/A §. alapján 

pályázatot hirdet 
a Visegrád, Széchenyi u. 11. sz. alatti intézményben 

könyvtárosi munkakör  
betöltésére 

 

A pályázat benyújtásának módja és címzettje: 
A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló 
– a Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 
igazgatójához címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, 
Széchenyi u. 11.) postai úton. 
A borítékra rá kell írni: 
„Pályázat könyvtárosi állásra” 
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshet�:  
Mikesy Tamás m�vel�désiház-igazgató  
Telefon: 06 (26) 398-128 
A pályázat beadásának határideje: 
2014. február 21-ig beérkez�en. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 26. 
A közalkalmazotti jogviszony id�tartama:  
2014. március 1-jét�l határozatlan id�re szól. 
Teljes munkaid�, heti 40 óra. 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– szakmai önéletrajz, 
– szakmai elképzeléseket tartalmazó levél, 
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (erede-

ti bizonyítványokat a kinevezést megel�z�en be kell 
mutatni). 

Pályázati feltételek: 
– f�iskola, informatikus-könyvtáros, könyvtáros vég-

zettség, 
– 1–3 év könyvtárosi szakmai gyakorlat, 
– az integrált könyvtári rendszerek ismerete, 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen el�élet. 
El�nyt jelent:  
– egyetemi végzettség, 
– idegen nyelv ismerete (angol, német), 
– jó kommunikációs képesség. 
Az ellátandó feladat: 
Teljes kör� könyvtári feladat és szolgáltatás ellátása, a 
számítógépes nyilvántartás karbantartása és folyamatos 
üzemeltetése, könyvtári programok szervezése. 
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások: 
Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jog-
állásáról vonatkozó szabályai alapján. 
 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével kö-
zölhet� más személlyel. A pályázatot a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldalán közzé kell tenni. 
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Gyöngyékszer-készít� szakkör 
 

Február hónaptól gyöngyékszer-készít� szakkört 
indítását tervezi a Mátyás Király M�vel�dési Ház. 

Az els� szakköri alkalom 2014. február 6-án, 
csütörtökön 17 órakor lesz, amikor is megismer-
kedhetnek Adamikné Szendr� Katalinnal, a szak-
kör vezet�jével, és részletes tájékoztatást kapnak 
a szakkörrel kapcsolatos tudnivalókról. Terveink 
szerint a szakkört heti rendszerességgel tartanánk 
a keddi vagy a csütörtöki napon (a megbeszélésen 
dönthetjük el, melyik napon) lesz megtartva, 
melyre szeretettel várjuk a kezd�ket és haladókat 
egyaránt. 

Részletesebb információval addig is a 06 (30) 
210-8580-as és a 06 (30) 224-0319-es telefon-
számon tudunk szolgálni. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

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

2014. február 16-án, vasárnap délután  

16 és 18 óra között 
TÁNCHÁZ lesz az Áprily iskolában! 

 

 
Szeretettel várunk minden érdekl�d�t,  

kicsit és nagyot! 
Szabóné Mayer Katalin 

 
Visegrád, szabad egy táncra? 

F�r����an����� b��������� 
2014. március 1-jén, szombaton 20 órai kezdettel  

farsangi bulit tartunk a Bar-Bárban! 
Öltözzetek be MINÉL TÖBBEN,  

mert FARSANG van, 
és a három legötletesebb jelmezt díjazzuk! 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

 

������	
�������	
 

El�ször 2009-ben, a millenniumi év záró eseményeként ren-
dezett a város disznóvágást és disznótort a tornacsarnok mögöt-
ti területen, az akkori Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Mátyás Király M�vel�dési Ház és visegrádi civil szervezetek 
közrem�ködésével. A programból hagyomány lett, így tavaly 
december 30-án már ötödször találkozott a város apraja-nagyja 
és az ide látogatók a disznótoros asztaloknál. 

 

 
 

 
 

A 2013-as esemény egy kicsit különbözött a többit�l, ugyanis 
a városközpont-beruházás építkezési munkálatai miatt a meg-
szokott helyszínt�l eltér�en a F� utca Mozi közig terjed� sza-
kaszán sorakoztak fel a vendégváró standok, g�zölg� üstök és 
hurkasüt� edények – és mintegy záró akkordként a mozi el�tt 
felállított rénfa, rajta a feldolgozandó disznóval. Ez alkalom-
mal az erdészekb�l és „erd�kerül�kb�l” álló Jetik csapata vál-
lalta a helyszíni vágást, a Szent György Lovagrend, a Visegrádi 
Ifjúsági Sziget Egyesület és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egye-
sület pedig el�z� nap vágta le és dolgozta fel a disznókat. �k 
már reggel tokaszalonnával, disznósajttal, ken�májassal és 
töpörty�vel kínálták a korán érkez�ket. A program el�készíté-
sében és lebonyolításában részt vett még a Mátyás Király M�-
vel�dési Ház, a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesület, valamint a városgazdálkodási csoport is. A civil 
szervezetekhez most is csatlakoztak magánszemélyek: a Zónás 
Lányok, a Migreen Team bringásai, valamint a finomabbnál 
finomabb süteményekkel érkez�, a feldolgozásban és a kíná-
lásban segít� visegrádi lányok-asszonyok. Köszönjük minden-
kinek! 

Reméljük, az idei disznótoron már az új rendezvénytéren lát-
hatjuk vendégül a visegrádiakat, és a kulináris élményeket 
keres� látogatókat! Bízunk abban, hogy a rendezvény segítsé-
gével nem merül feledésbe a disznóvágás tudománya és egyre 
több fiatal is csatlakozik majd hozzánk. 
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Az el�z� részekben ismertettük a római katonai építészet rommaradvá-
nyait és azok rövid történetét. A továbbiakban az itt él�k mindennapjairól 
szeretnénk némi ismeretanyagot tálalni. 

Az er�d katonasága a jelek szerint részben vagy egészben önellátó volt. 
Gabonaféléket termeltek, árpa, búza, rozs, tönke és alakor magvak kerül-
tek el� (az utóbbi kett� �si búzatípus), az aratásra pedig egy kiváló álla-
potban megmaradt kaszapenge és sarló utal. Ezen kívül hüvelyeseket: 
lencsét, lóbabot is termeltek, bizonyos jelek szerint ismerték a vetésfor-
gót. Több kisebb-nagyobb malomk� és k�mozsár utal a gabona�rlésre, 
kenyérfélét sütöttek a domboldalon épült számos süt�-f�z� kemencében. 
Vizet mindenünnen bátran ihattak és a jelek szerint boruk is volt. A Du-
nán folyó kereskedelem lehet�vé tette számukra, hogy akár Aquincumból, 
akár Brigetióból (Komárom) rendeljenek árut. Az üvegedények nagyszá-
ma és egy-két fémedény is ezt támasztja alá. A temet� egyik sírjából 
el�került osztrigamaradvány pedig a birodalmi ellátás szervezettségére 
utal. A kerámiaedények egy része is kereskedelmi áru, de a deformáló-
dott, er�sebben megégett töredékek alapján megállapítható, hogy helyben 
is volt fazekasipar. Kevés közvetlen jele van a vadászatnak, de nyilvánva-
ló, hogy a vadban gazdag erd�k is komoly táplálékforrást jelenthettek az 
itt él�knek. Halásztak hálóval, horoggal és ették a dunai halakat. Még 
kevesebbet tudunk az állatállományukról, egy lóvakaró azonban a lótartás 
bizonyítéka. 

Az er�döt igyekeztek rendben tartani, lakhatóvá tenni. A sok el�került 
szerszám között a balták, fejszék a favágás eszközei, amivel megmunkál-
hattak fatörzseket, gerendákat készíthettek és a téli hidegre felkészülve 
nagymennyiség� tüzel�t gy�jtöttek. A padlóf�tést is fával oldották meg, 
és valószín�leg nemcsak a parancsnok fürd�t a fürd�ben. 

Az er�d parancsnokának meg kellett szerveznie a környez� �rtornyok 
megfelel� védelmét és ellátását, néhány naponként le kellett váltania az 
ott lév� �rszemeket. Folyamatosan ellen�riznie kellett a túlparti 
Barbaricum területén folyó mozgásokat, gondoskodnia kellett az esetle-
ges támadások, illetve behatolási kísérletek megakadályozásáról, egyálta-
lán az egész térség „határvédelmér�l.” Mivel eddigi tudomásunk szerint 
ennek a területnek a békéjét a pilismaróti castrum és Duna-parti kiser�d, a 
Gizellamajori er�d, a Sibrik-dombi katonai tábor és a Szentendrei-sziget 
csúcsán épült Kisoroszi-kápolnadombi er�d �rizték, ezek az objektumok 
különleges kapcsolatban álltak egymással. Folyamatosan értesítették 
egymást a túlparti eseményekr�l, ehhez fény- és füstjelek mellett alkalmas 
volt a közvetlen kiáltás is, hiszen ma már szinte elképzelhetetlen csönd 
honolt a vidéken. Egy kurjantás több száz méterre, kilométerekre is elhal-
latszott. A gizellamajori er�döt valószín�leg sosem érte közvetlen táma-
dás, ehhez hiányoztak a megfelel� ostromszerek, amelyeket amúgy sem 
könnyen lehetett volna a Dunán áthozni. Ezért a katonák könnyen ellus-
tultak, szükségük volt a napi gyakorlatra, formában tartó „edzésekre”. 
Volt egy m�helyük is, ahol a fegyvereik, felszerelésük kisebb-nagyobb 
hibáit javíthatták. Római módra megtartottak egy-egy nagyobb ünnepet, 
különben az élet a végeken meglehet�sen eseménytelenül telt. Az er�d 
el�tt húzódó limes-úton zajló forgalom, keresked�k, komédiások (míme-
l�k) élénkíthették a mindennapok egyhangúságát. Nem tudjuk, hogy na-
gyobb hajók kiköthettek-e közvetlenül az er�dnél, de mindenesetre az 
áruk egy része vízi úton került a katonákhoz. Hitvilágukról a temet� sír-
jaitól kaptunk némi eligazítást. A Krisztus-monogramos gy�r�, Mars 
istent ábrázoló vésett ékszer, a sírok tájolása, mellékleteik és más megfi-
gyelések alapján meglehet�sen tarka kép bontakozik ki az itt él�k hiedel-
meir�l. Érdekes volt az a sír, ahol az elhunyt koponyája fölött élével a 
fejtet�re mutatva, szekerce feküdt. A jelek szerint lehetett szentély is az 
er�dön belül, ezt azonban nem látjuk bizonyítottnak.             (Folytatjuk..) 

Gróh Dániel 

 

A Soproni Sándor Egyesület  
szeretettel hív  

minden érdekl�d�t  
a Mátyás Király  

M�vel�dési Házba  

február 17-én 18 órára  
soron következ�  
rendezvényére, 
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Meghívó 
 

A Visegrádi Hírek  
szerkeszt�bizottsága 

a 2014. január 6-ra meghirdetett, 
de a pánsípkoncert miatt  

elmaradt 

NYILVÁNOS  
SZERKESZT�SÉGI  

ÜLÉSÉT 
2014. február 10-én, hétf�n  

17 órától tartja  
a könyvtárban,  

melyre tisztelettel várja 
minden kedves Olvasóját! 

 
Helyreigazítás 

 

Múlt havi számunkban tévesen közöltük 
– és ezt több olvasó is jelezte – Szilas 
István elhunyta kapcsán, hogy � volt 
Visegrád legid�sebb lakosa. Valójában ez 
a megtisztel� rang Lázár Ferencné Viki 
nénit illeti meg, akinek ez úton is jó 
egészséget kívánunk! 

Szilas Pista bácsival kapcsolatban ígér-
tünk b�vebb emlékezést, de a családtól 
nem kaptunk még anyagot. 

A VH szerkeszt�bizottsága 
 

Visegrádi üzletünkbe  
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márciusi kezdéssel! 

Alap német vagy angol  
nyelvtudás szükséges! 

* * * 
Jelentkezés  
e-mailben:  

info@cirpiborhaz.hu 
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A hónap m�tárgya:  
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Katonák nyugati típusú fegyverzetben 

Johann Sibmacher Visegrád rézkarcán (1603) 
 

Visegrád várát a 16–17. század fordulóján egy rövid id�re visszafoglalták a 
keresztény seregek a törökökt�l. A tizenöt éves háború idején, 1595 �szén 
Esztergom után a Duna mellett magasodó alsóvárat és fellegvárat is bevette a 
Pálffy Miklós vezette német, magyar és itáliai zsoldosokból álló hader�. 
Fennhatóságuk a területen 1605-ig tartott. Ebben az id�ben az Udvari Hadita-
nács a várrendszer meger�sítésére többek között Léváról és Érsekújvárról is 
helyezett át katonákat. Az �rség f�leg magyarokból állt, mellettük német és 
vallon zsoldosokról is tudunk.  

 

          
 

     Gyalogsági sisak az alsóvárból,                    Gyalogsági sisak az alsóvárból,  
         16–17. század fordulója                                 16–17. század fordulója 

 

Ennek a rövid id�szaknak a jellegzetes emlékei is el�kerültek a Salamon-
torony és a fellegvár ásatásaiból, noha lényegesen kisebb számban, mint a 
csaknem 140 évig tartó török uralom mer�ben más jelleg� és kivitel� lelet-
anyaga. Mindazonáltal a 16–17. század fordulóján Visegrádon állomásozott 
császári katonasághoz köthet� tárgyak egy jól körülhatárolható és meghatá-
rozható csoportot alkotnak. 

E leletek között megemlíthetjük a fellegvárból el�került bibliai témájú kály-
hacsempéket, amelyek valószín�leg délnémet eredet�ek. Asztali étkezési kul-
túrájuk is teljesen más volt, mint a törököké; ebb�l a körb�l a gazdagon díszí-
tett boroskancsókat, üveg- és ón sörös kupákat és poharakat emelhetjük ki. 

Hadfelszerelésük is mer�ben különbö-
zött az ellenfelekt�l. A nyugati típusú 
fegyverzet emlékei közé tartoznak az 
alabárd és pikatöredékek, vágó- és 
szúrófegyverek (kosaras markolatú 
egyenes kard), különböz� l�fegyverek 
(keréklakatos és kovás elsüt� szerke-
zet� pisztoly és muskéták) maradvá-
nyai és természetesen a test különböz� 
pontjait véd� páncél egyes darabjai. 
Ezek legjellegzetesebb darabjai a sisa-
kok.  

Az alsóvár régészeti feltárásaiból 
többféle sisak is el�került, kivétel nél-
kül nyugati eredet�, gyalogosok által 
használt darabok. Ezek a fejvéd�k ál-
talában lövészek számára készültek, f� 
része a kalap alakú, kúpos kiképzés� 
sisakharang elálló, körbefutó perem-
mel. Eredetileg ezekhez a típusokhoz 
egy három részb�l álló, a peremr�l le-
lógó fülvért és tarkóvért is tartozott. A 
karimán körbefutó rozettás fej� szö-
gekkel a sisakbélést er�sítették fel. 
Ezekhez nagyon hasonló volt az itáliai 
eredet�, ún.,,cabasset”, ahol a magas, 
enyhén kúpos alakú sisakharanghoz 
szintén elálló karima kapcsolódik. E 
példányok mindegyike megtalálható 
Visegrádon. A gyalogosok által hasz-
nált páncélzat további f� részei: a gal-
lér-, mell- és hátvért, valamint a 
combvasak. Fegyverzetük els�sorban 
alabárdokból, pikákból és muskéták-
ból állt, de a nehezebb páncélzatú lo-
vasok és a huszárok ett�l eltér� ma-
gyar és az ahhoz nagyban hasonlító tö-
rök fegyverzetet is használtak (szab-
lyák, kardok, pisztolyok). 

Mivel az egykori páncélzat és az azt 
kiegészít� ruházat tárgyi emlékei csak 
kevéssé maradtak meg, az id�szak vi-
seletének részletesebb megismerésé-
hez a képi ábrázolások (metszetek) és 
a császári hadszertárak gondosan ve-
zetett leltárai, összeírásai (az ún. 
,,Militariák”) is segítséget nyújtanak. 
E források és az ásatásokból származó 
tárgyak összevetése alapján így vi-
szonylag pontosan rekonstruálható a 
16–17. század fordulóján Visegrádon 
állomásozott császári hader� fegyver-
zete és felszerelése is.  

                  Kováts István 
                        régész 

(MNM Mátyás Király Múzeum, 
                      Visegrád) 
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A krokodilus és a tyúk (afrikai népmese) 
 

Volt egyszer egy tyúk; mindennap lement a folyó partjára 
kapirgálni. Egyik napon azonban el�jött a krokodilus, és fel 
akarta falni. A tyúk rákiáltott: 

– Testvérem, ne bánts! 
A kiáltása krokodilust annyira meglepte és megzavarta, 

hogy továbbállt. Hátha a tyúk valóban az � testvére? De más-
nap újra kijött a partra, hogy a tyúkot elcsípje. Az megint 
csak azt kiáltotta: 

– Testvérem, ne bánts! 
– Átkozott tyúkja! – mondta a krokodilus, és továbbállt. 
,,Hogyan lehet az a tyúk  az  én testvérem? � a szárazon él, 

én pedig a vízben” – töprengett, és elhatározta, meglátogatja 
Nzambit, döntse el � a kérdést. 

Már jókora utat tett meg, amikor találkozott barátjával, 
Nbambival, a nagy gyíkkal. 

– Nbambi – szólította meg –, nagyon gondterhelt vagyok! 
Egy csinos, kövér tyúk mindennap a partra jön kapirgálni, és 
amikor meg akarom fogni, azzal bénít meg, hogy testvérének 
szólít. Nem bírom már tovább! Most Nzambihoz igyekszem, 
hogy t�le kérjek tanácsot. 

– Te tökfej, ezt ugyan ne tedd! Csak elárulod ostobaságo-
dat. Nem tudod, hogy például a kacsák is tojást raknak? A 
tekn�s is ugyanezt teszi. Én is, te is tojást rakunk, a tyúk is 
tojást rak. Való igaz, hogy mindnyájan testvérek vagyunk! 

Így aztán a krokodilus nem ette meg a tyúkot. 
 

Feladat Jékely Bandi bácsi állatmeséjéhez 
 

Kedves Olvasók! Bandi bácsi állattörténetei közül most egy 
rövid afrikai népmesét ajánlunk közös olvasásra. Hozzátarto-
zó feladatként szerkesztettünk egy keresztrejtvényt. A feln�t-
teket kérjük, hogy segítsenek a gyerekeknek! A gyerekek pe- 

dig a megoldást csatolják majd a novemberig elkészül� Jéke-
ly Endre-albumhoz. 

Kedves Gyerekek! A keresztrejtvény mellett ehhez a mesé-
hez is készíthettek illusztrációt! Jó szórakozást! 

 
 

1.                      
2.                    
3.       
4.              
5.            
6.                   
7.              
8.          
9.       
10.               
11.          
12.              
 

A keresztrejtvény feladatai: 
1. Érden található ez a múzeum. 
2. A nagymarosi iskolát a híres Afrika-kutató vadászról ne-
vezték el. 
3. A 7. sorban megnevezett felfedez� térképezte fel ennek a 
folyónak a környékét. 
4. Els�ként érte el Afrika legmagasabb hegyének 5310 méte-
ren lév� hóvonalát. 
5. Az 1996-ban kilenc Oscar-díjat nyert, egy magyar, kalan-
dos élet� férfir�l szóló film címe. 

6. Afrika, India, Alaszka és Európa híres vadásza. 
7. Tizenhat évig élt Afrikában, egy afrikai törzs királyának a 
lányát vette feleségül, sírja is ott található. 
8. A földrajztanítás egyik legfontosabb eszköze. 
9. A 3. sorban megnevezett folyó másik elnevezése. 
10. Afrika legmagasabb hegyének neve. 
11. A Kalahári-sivatagban él� nép neve, akiket els�ként a 7. 
sorban nevezett kutató fedezett fel. 
12. Az angol beteg neve. 
A szürke oszlopban egy földrész neve, ahol utazóink jártak. 
 

’A szeretet er�sebb a halálnál. Mindent legy�z!’ 
 

Pápainéval, tengernyi virággal 2011 májusában 
A mesei hagyomány különleges szellemi kincsünk.  
A mesében az �si beszéd válik valóra, a mesemondó által a teremt� er� nyilatkozik meg. Pápai 
Istvánné Páhi Emma, a Népm�vészet Mestere, karcsai mesemondó asszony és Huszár Andrea 
Magdolna szobrászm�vész-mesekutató 2006 óta együtt járták az országot, hogy a mese eljuthas-

son kicsikhez- nagyokhoz. Együttm�ködésük által a magyar mesei hagyomány él�, bels� úttá formálódik, tevékenységük 
megnyilvánul az életmódban, nyilvános kiállításokban, el�adások alkalmával. Emma néni a bodrogközi Karcsa falu legna-
gyobb mesél�jét�l, Kovács Jánosnétól: Kovács nanótól vette át a „tudományt”: szájhagyomány útján �si, régi meséket mon-
dott, és élete folyamán, már ha valakinek a szemébe nézett, mesét mondott róla. Emma nénit�l származik a legtöbb mese, és 
több mint 400 felvétel készült vele. Így mondta: „A csillagokból kapom a meséket”. A magyar mesehagyomány közkinccsé 
válásán dolgozott élete végéig közeli és távolabbi tanítványai, barátai, segít�i társaságában. 2012 januárjában ezzel az üzenet-
tel távozott közülünk: „Imádkozok érettetek az Atyához, imádkozok az egész emberiségért! 
Ezeket a szavak két évvel ezel�tt formálódtak. Most kérem, engedjenek meg pár személyes sort azok kedvéért, akik ezúton 
kérték tevékenységünk bemutatását. A visegrádi Firúl Fira Alkotóm�hely és Meseház vezet�jeként teljesítek ’szolgálatot’ – 
vagyis többekkel együtt vállaltuk, hogy elindítunk egy a hagyományos népmeséken, az él� mesemondáson alapuló alkotóhá-
zat. Ezzel együtt szobrászm�vészként hazai és nemzetközi kortárs m�vészeti kiállításokban, köztéri munkákban, független 
m�vészeti központ  létrehozásában  veszek részt, kutatóként m�vészet és vallás kapcsolatával foglalkozom, a magyar szellemi  
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néprajz területén els�sorban a népi vallásossággal, lélekben pedig a népmesével. Tanulmányaimat a Képz�m�vészeti Egyetem 
szobrász szakán és a vizuál-pedagógia szakon, a milánói BRERA festészet szakán, az ELTE Társadalomtudományi Karának 
kulturális antropológia szakán végeztem. Azután, évekkel ezel�tt az országunk legnagyobb mesemondója: Pápainé Páhi Em-
ma néni a bodrogközi Karcsa faluból a pesti m�termembe költözött. Az ezt megel�z� id�kr�l a Néprajzi Lexikon, a Karcsai 
népmesék, A király virágoskertje c. mesegy�jtemények mesélnek. Különös költözésének még különösebb oka volt – a 
karcsaiak ismerik a történetet, erre ezt mondták: � a Nagysorsú Ember. Majd az Emma nénivel való együttélés során kinyílt az 
az elveszettnek hitt bels� világ, amit a népmese igazsága jelent. Egyszerre lettem-lehettünk több százan, akik eljöttek – egy-
szerre alanya és tárgya a bels� figyelemnek. A mesei átélés mintegy ’összhangzatként’ hatott, a hallott, látott és az érzéken túli 
világok egybenyíltak. Különösen er�s élmény volt, amikor közösen élhettük át a mesemondó szavait, ahol szinte már nem is � 
beszélt, hanem �általa talán a legels� mesemondó, hiszen a mese szájról szájra kerül hozzánk. A létezés ezen foka régen a ha-
gyományos világban, a falvakban mindenhol ismert volt, és a mese els�sorban feln�tteknek szólt. 
Az sem véletlen, hogy éveken keresztül nagyon sokan jöttek a m�terembe az �sz Öreganyóhoz meséért, útmutatásért, vagy 
csak beszélgetni. Egyszer egy kisfiú jött el az anyukájával. A mélyen barázdált arcba nézve a gyermek elkiáltotta magát: ’Júúj, 
ilyen öreg nénit még életemben nem láttam!’ Meghökkenve álltunk ott, hogy most mi lesz, és ekkor Emma néni csodálkozva, 
csillogó szemekkel mondta neki: ’Na ne beszélj, tényleg?’ Akkor, ott mi azt láthattuk, hogy megköszöni az Öreg a Gyermek-
nek, hogy találkoztak, hogy felismerte benne a legöregebbet – az Örök Öreget, az Örökséget. A magyar így mondja ezt: öreg, 
rege, rög, örök, örökség. Magam is ezt az örökséget vállaltam, hogy továbbviszem azon a módon, ahogy képes vagyok rá, je-
lenleg a Meseház alapításán keresztül – Pápainé Páhi Emma felhatalmazásával, kérésére és segítségével. Köszönünk szépen 
minden tanítást és minden segítséget.  
Mi történt eddig a Firúl Fira Meseházban? Havonta ún. Mesenapra látogat el Visegrádra Sz. Nagy Mária bábszínész, a 
budapesti Bábszínház el�adó m�vésze, pedagógus, aki hangszeres, bábos mesét tartott. Nyár óta pedig szabadrajzos soroza-
tával tanítja tovább �si meséinket, mondókákat, imákat a gyerekeknek. Emellett Emma néni tündérmeséit hangzó videó 
közvetítésével tanulhatják, akik erre járnak, és a 2013. augusztusi Boldogasszony ünnepen is meséltek a visegrádi gyerekek, 
fiatalok. A Boldogasszony ruháját Nóra néni segítségével és Bene Éva vezetésével batikolták a gyerekek, és különleges fel-
ajánlást tett Vida Anikó: a lovaira ülhetett, akinek kedve tellett. 
 

A Boldogasszony ruhája 3 napig készült 
Feln�tteknek szóló beszélgetés-el�adást Huszár Andrea Magdolna vezeti. A mesei táltos is-
meretében járt nálunk Chemez Farkas néprajzos, aki lóháton járta be társaival Kazahsztánt, err�l, 
a Világ Királyn�je tiszteletr�l és a Csíksomlyóba indított lovas zarándokútjáról is beszélt. 
Bernád Ilona erdélyi bábaasszony népi gyógyászatot, környékünk gyógyfüveinek hasznosítását 
tanította, Alex Horsch �si hangszeres, Mile Zsigmond költ�i zenem�veikkel, Dr. Bartus János 
csillagászati tapasztalataival jelent meg. A téli ünnepkör �si regös szokását Vaskó Zsolt muzsi-
kus-el�adóm�vésszel együtt valósítottuk meg, majd meghívásra Biatorbágyon is regölt a Meseház társasága. 
Csitneki Szilvia közrem�ködésével gyógyító növényekb�l összeállított kertünket b�vítjük, itt a növényekhez valamely szen-
tünk, királyunk köt�dik a neve által, így Boldogasszony papucsa, Szent László füve vagy a Hunyor is a kerthez tartozik. 

Tiszta forrásból: Huszár-Mátyás kútja (szerk.: egyben képaláírás is) 
A gy�jtött növényeket 2013 szeptemberében kiállítás keretében él� beltéri kertté alakítottuk, f� mo-
tívumaként Pápainé: Mátyás király és a tisztaviz� kút c. meséje és Erdélyi Zsuzsanna archaikus ima-
gy�jtése zengett a Pet�fi Irodalmi Múzeum aulájában, csobogóval a közepén. Kertészként közrem�-
ködött Csitneki Szilvia. Az országos Szakrális Hét kiemelt alkotása volt ez, így Mátyás király, Vise-
grád, a mesék és régi imák jelentek meg a pesti belvárosban. A kiállítást Félegyházi András építész-
iparm�vész nyitotta meg, Ferencz Éva Magyar Örökség-díjas énekm�vész énekelt és tiszta forrásvi-

zet ihattak a kiállításra látogatók.  
Mesés kiállításokat láthattak- hallhattak 2013-ban többek között még a M�csarnokban a budapesti H�sök terén, az észtor-
szági Tallinnban, Tatán, Sopronban, Székelyföldön. A Pilis–Börzsöny ihlette ’Szent hegy’ lesz a következ� kiállításunk témá-
ja is, ahol többek között gyerekrajzokat, egyszer� jelekkel fogalmazott közös munkát állítunk ki 2014. február 3. és 20. között 
a budapesti Gellért Szálló melletti Galéria IX–XI-ben.  
Mátyás- ünnep 2014 tavaszán: 2014 tavaszán Hunyadi Mátyás koronázásának 550. évfordulója lesz, melyet a Meseház szer-
vezésében mesével, zarándoklattal, el�adásokkal ünnepelünk majd. Magyar hagyományunkat jelölte ki maga Mátyás ki-
rály is mint a nemzet megmaradásának egyetlen útját. Szilárd nézetét Bonfini is leírta, miszerint saját kultúránk hathatós 
m�velése a feladat, hogy önazonosságunk ne olvadhasson bele a minket környékez� gondok tengerébe.  
Az agyonpolitizált köznapok figyelmeztetnek, hogy a népmesei megközelítés nagyon fontos lehet most, és Mátyás történeti 
személyiségét kiváltképp érdemes mesén keresztül vizsgálni. Minden gyermek magától tudja, hogy Mátyás igazságos. El�ké-
születtel, nyitott szívvel és ünneppel igyekezzünk igazságának nyomára akadni! 
Természetesen a természetgyógyászat is ösztönösen m�ködik, mivel a füvek-fák, a táj tisztasága által természetes a gyógyu-
lás, és a mesének is ismert a szellemi gyógyító ereje. 
Kezdeményezésünket Dr. E�ry Ajándok orvos-természetgyógyász, a biológiai tudományok kandidátusa akképpen támogatja, 
hogy ez év elején Egészségnapot tart Visegrádon a Meseházban, ahol bárki megtanulhat majd egyszer� gyógyító és betegség-
megel�z� gyakorlatokat.  
Az ’alkotóm�hely-üzemmód’ egy olyan szemlélet, mely megkívánja az aktív részvételt. A Meseház önkéntes nyitott m�hely- 
és szabadiskolaként m�ködik.  
Szeretettel várjuk észrevételeiket, tapasztalataikat és megjelenésüket!                                               Huszár Andrea Magdolna 
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Visegrádi fiatalok a nagyvilágban 
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Nápoly – háttérben a Vezúv 

 

A címmel ellentétben most nem a közkedvelt édességr�l 
lesz szó, hanem annak névadó helyér�l, Nápolyról. Könny� 
lenne els�re azt gondolni, hogy a nápolyi tényleg nápolyi, 
azonban az ostyás édességet valójában Ausztriában találta fel 
a híres Manner cég 1898-ban. Itáliához egyedül annyi köze 
van, hogy a töltelékhez használt mogyorót a Vezúv környé-
kér�l szerezték be. De a gasztronómiáról majd egy kicsit ké-

s�bb. 
Mikor közöltem az 

ismer�seimmel, hogy egy fél 
évet Nápolyban fogok tölteni, 
a legtöbbjük reakciója nem 
kifejezetten volt biztató. 
Merthogy rengeteg hiedelem és 
el�ítélet él a várossal 
kapcsolatban: igénytelen, 
piszkos, zajos, a maffia egyik 
központja, és a közbiztonság is 
elég sok kívánnivalót hagy 
maga után. Talán emiatt is 
vonzott még inkább, hogy 

személyesen járjak utána, igaz-e a szóbeszéd. 
A kaland kedvéért vonattal érkeztem, két hatalmas b�rönd-

del. Az út egy teljes napig tart, bécsi és római átszállással, 
ráadásul éjszakai járat lévén, a tájból sem sok látszik. Meg-
érkezésem után a hivatalos ügyintézések mellett elég sok 
szabad id�m volt, így térképpel a kezemben nekivágtam az 
utcáknak. A f�leg egyetemisták és bohémek lakta történelmi 
belvárosban könny� kiigazodni, hiszen az utcák szabályos 
rendben keresztezik egymást. A város összképét alapvet�en 
az egykor pompás, ma azonban sajnos romos épülethomlok-
zatok határozzák meg. A bels� udvarba lépve viszont egyb�l 
megláthatjuk a felújított lakrészeket, ami az utcai járókel�k 
szeme el�l rejtve marad. 

Számomra kulcskérdés volt a megfelel� partszakasz megta-
lálása a tengerparton, amit megnehezített, hogy a belvárossal 
egy vonalban húzódik a kiköt�, illetve többen is próbáltak 
lebeszélni róla, hogy �sszel a vízbe merészkedjek. Végül si-
került megtalálni a Lungomarét, ahol le lehet menni a vízhez, 
illetve ami tökéletes hely a sportolni vágyóknak: a széles sé-
tányt ellepik a kocogók és a biciklisek. Ez utóbbi sajnos a 
központban kivitelezhetetlen, mert hiába van felfestve a 
graffitinek t�n� bicikliútjelzés, a terepet az �rült robogósok 

uralják. Az id�járás pedig igencsak kellemes; november ele-
jén lehetett el�ször azt érezni, hogy vége van a nyárnak. 

Maga a város is rengeteg csodát rejt, számos múzeummal 
és templommal, viszont a környéken is igen sok a látnivaló, 
amit érdemes felkeresni. Az ókor után érdekl�d�knek kézen-
fekv� célpont Pompei és Ercolaneo, ahol a romok között an-
dalogva igazi id�utazásnak lehetünk részesei. A természet 
csodálói is számos célpont közül választhatnak, érdemes fel-
kapaszkodni a Vezúvra, ahonnan fantasztikus körpanorámá-
ban lehet gyönyörködni, valamint részesei lehetünk annak a 
felbecsülhetetlen érzésnek, hogy mégis csak egy napjainkban 
is aktív vulkán tetején állunk. Kisebb utazással egybekötve 
szintén érdemes felkeresni a Solfatárákat, vagy az Amalfi-
partot, melynek kis városaiból számos túraösvény indul a 
környez� hegyekbe.  
 

 
A Vezúv tetején – forró a talpam alatt a föld… 

 

Leszámítva a hétvégi utazgatásokat, az egyetemi hétköz-
napok hasonlóan telnek, mint Budapesten. A kurzusok mind 
olaszul zajlanak, így aki külföldiként idejön tanulni, rendel-
keznie kell a megfelel� nyelvtudással is. Megijedni viszont 
nem kell, mert a professzorok mind nagyon segít�készek. 
Egyedül a diáktársak tartózkodóak kicsit a más országokból 
érkez�kkel szemben. Leomlanak viszont a gátak, ha szórako-
zásról van szó. Kés� este indul be igazán az élet, felszabadult 
a hangulat és könny� ismerkedni is, mert itt tényleg nemzet-
közi a társaság, és mindenki kíváncsi a másikra. A helyi 
egyetemistákra jellemz� egyébként a forradalmi attit�d, szá-
mos tüntetést rendeznek, egy éve pedig elfoglaltak egy városi 
épületet is, ahol azóta önszervez�d� módon különböz� edzé-
seket tartanak, illetve menzát üzemeltetnek. 

Ha már megígértem, zárásként pár szó a gasztronómiáról! 
Tény és való, hogy Nápoly a pizza hazája, nem is érdemes 
mást választani, mint a hagyományos marinarát vagy a 
margheritát a nemzeti trikolórral. Emellett válogathatunk a 
különféle olajban sütött falatok közül, mint amilyen a rizses-
paradicsomos-húsos arancini, vagy a krumplis-sajtos 
crocche. Az éttermek kínálata nagyrészt tésztákból áll, de 
tengerparti város lévén érdemes kipróbálni a különféle tenge-
ri specialitásokat is. A bárok kirakata mindenhol kávéval 
(cukorral, szigorúan tej nélkül) és édesebbnél édesebb péksü-
teményekkel hívogat, a fagyizókba lépve pedig a b�ség zava-
rával találkozunk. Diétázóknak kész életveszély a hely, de ha 
már egyszer Nápolyban van az ember, érdemes kivételt tenni, 
hiszen utána a rengeteg járkálással úgyis formában tarthatjuk 
magunkat! 

Szabó Réka 
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A visegrádi nyilvános illemhely története 
 

VI. rész 
 

,,A türelem rózsát terem.” 
 

Sok id�s úrral lehet viccelni, és �k is viccelnek. Bár nem 
mindenkivel lehet. 

Volt egy rendezvényen egy id�s asszony, aki elég türel-
metlenül állt sorba, mert hoztak egy beteg fiatalasszonyt, 
akit soron kívül bevittünk, mert nem volt csak fél lába. A 
hölgy rám támadt, hogy � is sorban áll, de csak annyit 
mondtam neki, hogy egy kis türelmet kérek. Olyan nyersen 
válaszolt, hogy annyit megjegyeztem neki, hogy örüljön, 
hogy „neki van lába”. Egyb�l kiállt a sorból, és elment. 
Rövid id�n belül rám küldték az ellen�röket, de semmi 
szabálytalanságot nem találtak.  

Sokan bántottak ebben a pár évben. De t�rtem és t�röm 
mindaddig, amíg nem pörgök be. Sajnos, sokszor közel ál-
lok hozzá. De az én szüleim arra tanítottak, hogy számol-
jak tízig, miel�tt valakit megsértek. A türelem rózsát te-
rem.  

Sokszor bizony nehéz meg�rizni a nyugalmat. F�leg ak-
kor, amikor azt mondják, hogy a 100 Ft drága. Csak azt 
nem veszi észre senki, hogy mennyi munka van, amikor 
lepiszkolják a WC-t. Az ember gyomra igencsak kavarog, 
de ha vállaltam, akkor becsülettel el is végzem a rám bí-
zott munkát, mert otthonról azt hoztam, hogy ki kell tarta-
ni jóban, rosszban.  

 

 
 

Van olyan vendég – tisztelet a kivételnek –, ha tehetném, 
odavágnám a bádogfalhoz, és akkor biztosan észre térne. 
De sajnos nem lehet önbíráskodni. Azért vannak aranyos 
gyerekek és feln�ttek is, akik gyönyörködnek az ajándéka-
imban, és megsajnáltam �ket, és ami tetszik a gyereknek, 
odaadom. Olyan hálásak a szül�k és a gyerekek is.  

Ha valahová megyek és látok kidobva Kinder tojásban 
lév� figurákat, azt elkérem, és a gyerekeknek szétosztom. 
Volt a Törp papa és a család olyan boldogan válogatott 
bel�le, azt vettem észre, hogy elfogyott. És jött egy kisfiú. 
Mondja, hogy „Legyen szíves a kicsi testvéremnek is adni, 
mert � a kocsiban maradt”. Nagy örömmel adtam neki, de 
más fajtát. Hogy lehet megtagadni egy gyerekt�l, f�leg, ha 
olyan édesen kéri. 

Volt egy kisfiú, aki odaállt elém, és csak annyit mondott, 
hogy „Néni! Itt tetszik lakni?”. Mondtam neki, hogy „Itt 
dolgozok, és ez a munkahelyem.” Olyan meghatottan né-
zett rám. 

Jött két szül�, és egy kétéves körüli kislány szaladt fe-
lém. A szül�k csak csodálkoztak, nem akart elmenni. Kér-
dezték, hogy mivel bolondítottam el a kicsit. Csodálkoztak 
rajta, mert egyébként senkihez nem akart odamenni. Én 
akkor ajándékot adtam neki: egy plüss nyuszit. Nagyon 
örült neki, kézzel-lábbal integetett, és küldte a puszikat. 
Nagy volt az öröm mindegyikünknek. Nagyon jó érzés az, 
hogy még a kicsik is ragaszkodnak hozzám, pedig soha 
nem láttam ezel�tt ezt a kedves családot. Azóta is tart a 
kapcsolat közöttünk. 

Jött egy iskolás csapat, a parkban játszottak délutánig. 
Három óra felé elkezdtek szedel�zködni, hogy indulnak a 
buszhoz. El is mentek, és az egyik kislány a padon felejtet-
te a hátizsákját. Magamhoz vettem. Este megnéztem, hogy 
mi van benne, és megtaláltam a pomázi kislány címét, 
mert az iskolai igazolványa benne volt. Felhívtam a szüle-
it. Örültek neki, mert a bérlet került volna sokba. Egy va-
sárnap délel�tt jött a kislány a szüleivel, és egy nagy cso-
kor virágot kaptam t�lük. Hiánytalanul megkapott min-
dent, még a pénztárcában lév� 200 Ft-t is.  

Engem becsületre neveltek, nem lettem volna gazdagabb 
azzal a pénzzel, de a kislány boldog volt. Jó érzés látni, ha 
egy gyerek arcán mosoly van, de sajnos tapasztaltam, hogy 
van olyan gyerek, akin látni a szomorúságot.  

A gyerekek között is van gy�lölet. Mert a kirándulásra 
nem mindenkit tudnak a szül�k ezresekkel elengedni, és 
játssza magát, de arra nem gondol, hogy a másik gyerek-
nek milyen nagy fájdalmat okoz, mert meg szeretne venni 
� is sok mindent, de nincs rá pénze, és félrehúzódik a tár-
saitól, és szomorkodik. Kérdezem, hogy „Mi a baj?” És 
elmondja, hogy � „Még ma nem evett”. Azt hittem, a szí-
vem megszakad. Leültettem, és odaadtam neki az én ebé-
demet. Nagyon hálás volt, és megköszönte. Beszélgettem 
vele, és elmondta, hogy hatan vannak testvérek, és nincs 
nekik mit enniük. Nagyon sajnáltam; beszélgettem a ta-
nárn�vel és � is azt mondta, amit a gyerek. 

Pintér Istvánné 
(Folytatjuk) 

 
N�I KRISTON INTIM TORNA 

TRÉNING   
2××××6 órában Visegrádon,  

az alhas egészségvédelmének 
elsajátítására 

Id�pont: 2014. február 22–23.  
szombat–vasárnap 9–15 óráig 

Helyszín: a csoport létszáma szerint 
Díja: 20.000 Ft/12 óra 

A HELYBEN LAKÓ ÉS DOLGOZÓ HÖLGYEKNEK  
5000 FT KEDVEZMÉNY! 
Szép kártyával is fizethet� 

Tréner:  
Kováts Ildikó kineziológus, K.I.T. tréner 

Telefon: 06 (20) 927-4150 
B�vebben:  

www.pillangos-haz.hu/INTIM TORNA oldalon 
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T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.100,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.200,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 
Visegrád és környéki ingatlanra, 

vagy hosszú távra kiadom 
(bútorozva, gépesítve, teljes berendezéssel) 

Irányár: 22 millió forint 
Tel.: 06 (20) 962-0707 

 

 

BARKÁCSOLÓK ÉS ÉPÍT�K BOLTJA, 
FATELEP, DUNABOGDÁNY 

 

Széles termékkínálat: 
Barkácsfelszerelések, barkácsgépek, csavarok,  

villany- és vegyi áruk, ragasztóanyagok, 
továbbá gipszkarton, szigetel�k, bádogtermékek 

és természetesen f�részelt faáru. 
 

100 000Ft feletti vásárlásnál 5% kedvezmény! 
 

Fabrikett akciós áron kapható! 
 

Újdonság! 
 

KALODÁS T�ZIFA:  
26 500Ft 

(1××××1x1,75 m, erdei méter) 
10 km-en belüli kiszállítás ára 2000 Ft 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Pfeifer Ferenc 
 

Cím: DUNABOGDÁNY, Kossuth L. u. 3. 
(a focipályával szemben) 

 

Téli nyitva tartás (nov. 1.–márc. 31.): 
hétf�–péntek: 7–15.30, szombat: 7-12 

 

Nyári nyitva tartás (ápr. 1.–okt. 31.): 
hétf�–péntek: 7–16.30, szombat: 7–12 

 

Tel.: (26) 590-022,  
mobil: 06 (30) 924-1070 
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Téli ivartalanítási és chipbeültetési akció! 

 

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

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 
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Ikerházban egy két-  
és egy háromszobás lakás 

KIADÓ vagy ELADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  

a (30) 966-9288-as  
és a (26) 398-287-es telefonszámon 
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területi képvisel� 
06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228 

keller.laszlone@t-online.hu 
 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 
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Cserépkályha építése, átrakása  
új és régi csempéb�l  
és téglakályha-építés 

Honti László 
06 (20) 356-6634 

 

AJTÓ, ABLAK, 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
garanciával, korrekt áron 

 
 

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

www.herrsta.eu 
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