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– hazáról és szabadságról versben, dalban, gondolatban – 

 
    Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak 
        Hagyd örök�l ha kinyúlsz: A haza minden el�tt. 

 (Kölcsey Ferenc: Emléklapra) 
 
,,Ezt akartam kérni, de önök fölállottak; s én – leboru-
lok e nemzet nagysága el�tt! Csak azt mondom: annyi 
energiát a kivitelben, mint a mennyi hazafiúságot ta-
pasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a pok-
lok kapui sem fogják megdönteni!” 

 Kossuth Lajos beszéde  
(kétszázezer katona megszavazásakor, 1848. július 11.) 

 
,,…vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s 
nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem 
esem; vagy nyomtatási szabadság, vagy a szabadság 
elnyomása. Út közép itt nincs! Én a sajtó szabadságára 
voksolok!” 

 Kossuth Lajos beszéde  
(a sajtószabadságról Zemplén megye gy�lésén) 

 

 Kossuth Lajos azt üzente, / Elfogyott a regimentje. / 
 Ha még egyszer azt üzeni, 
 Mindnyájunknak el kell menni. /  
 Éljen a magyar szabadság, / Éljen a haza! 

 (magyar népdal) 
 
Nem elég mai id�kben törvényeket írni, de azok iránt 
szimpátiát is kell gerjeszteni. 

 (Széchenyi István) 
 
 Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted 
 Szánts és vess; s hagyjad másnak az áldozatot. 

 (Kazinczy Ferenc: A nagy titok) 
 
 Híven szeretni a jót, 
 Gy�lölni vesztig a gonoszt, 
 Eszköze lenni az isteni kéznek, 
 Egy nem haszontalan tagja az Egésznek, 
 Férfiak! ez gyönyör� jutalom.  

 (Kazinczy Ferenc: Híven szeretni...) 
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2014. január 16-án került sor a munkaterv szerinti 
els� ülésre. 

– Magyarország 2014. évi központi költségvetésér�l 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény a települési 
önkormányzatok és társulásaik adósságának 
átvállalása tekintetében újabb rendelkezést tartalmaz, 
mely alapján az állam átvállalja a települési 
önkormányzatok és ezek társulásainak 2013. 
december 31-én fennálló, kölcsön- vagy 
hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesít� 
értékpapíron, vétókibocsátáson, pénzügyi lízingen, 
valamint szerz�désben kapott legalább 365 nap 
futamidej� halasztott fizetésen, részletfizetésen 
alapuló tartozását. Önkormányzatunk tekintetében egy 
tehergépkocsi után a Lombard Lízing Zrt. felé 
fennálló 347.588 Ft lízing tartozás tartozik e 
rendelkezés hatálya alá, így a testület döntésével fenti 
összeget az állam átvállalta. 

– Elfogadta a képvisel�-testület Tegzes Dániel, a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jének 
lemondását. Ezzel egyidej�leg a testület úgy döntött, 
hogy 2014. február 1-jét�l 2014. szeptember 30-ig 
terjed� id�szakra Bozzay Pétert választja meg a kft. 
ügyvezet�jévé. A képvisel�-testület az új 
ügyvezet�nek a jogszabályokban és az alapító 
okiratban meghatározott feladatokon túl az alábbi 
célfeladatokat határozta meg:  
a) Az „ezeréves Visegrád városközponti fejlesztés” 

projekttel (továbbiakban: projekt) kapcsolatos 
projektmenedzseri feladatok ellátása, illetve a 
projekt sikeres lezárása. 

b) Visegrádi Városfejleszt� Kft. jöv�képére vonatkozó 
elképzelések meghatározása, pénzügyi-üzleti tervvel 
alátámasztva.  

Fenti módosítások a kft. alapító okiratán átvezetésre 
kerültek. 

– A képvisel�-testület megtárgyalta és elfogadta a 
„Visegrád Város Önkormányzata bels� 
kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes 
kontrolltevékenységek és a bels� ellen�rzés m�ködése 
ellen�rzésér�l” szóló állami számvev�széki jelentés 
megállapításainak végrehajtására készült intézkedési 
tervet. 

– Elfogadta a testület a polgármesteri hivatal 
köztisztvisel�ivel szemben támasztott hivatásetikai 
alapelveket és etikai eljárás szabályait. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy az idei évben is 
a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft.-t bízza meg a 2014. évi bels� 
ellen�rzési feladatok ellátásával, 525.000 Ft + áfa, 
összesen: 666.750 Ft díj ellenében. 

– A képvisel�-testület a 188/2013 (09. 19.) Ökt. 
határozatával elfogadta a Pest Megyei Rend�r-
f�kapitányság által megküldött, velük leegyeztetett, a 
F� u. 57. szám alatt található rend�r�rs épülettel 
kapcsolatos használati jog alapítására vonatkozó 
megállapodást. A Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság 
ezt követ�en több módosítást tettek a megállapodás 
szövegében, ezért vált szükségessé ezt a témát 

ismételten testület elé vinni. A képvisel�-testület a 
változtatásokkal együtt elfogadta a megállapodást, így 
a Visegrád, F� utca 57. szám alatti, a Visegrádi 
Rend�r�rs helyéül szolgáló ingatlanból 65,6 m² 
alapterület� részt a Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság 
részére ingyenes használatba ad. A használati jog 
átadása Visegrád Város Önkormányzata által nyújtott 
támogatásnak tekintend�, melynek értéke 2014. évben 
43.236 Ft/hó + áfa. A helyiség fenntartásával járó 
üzemeltetési költségeket (víz-, elektromos áram-, 
gázfogyasztás díj) a használt alapterületnek 
megfelel�en 60–40%-os arányban elosztódik, 60%-ot 
a Pest Megyei Rend�r-f�kapitányság fizet a használat 
id�tartama alatt, oly módon, hogy a Pest Megyei 
Rend�r-f�kapitányság a számlák teljes összegét 
megfizeti a közüzemi szolgáltatók felé, az 
önkormányzatra es� részarányos összeget 
továbbszámlázza Visegrád Város Önkormányzata felé. 
Az önkormányzat pedig a 40%-nak megfelel� 
rezsiköltséget szintén továbbszámlázza a Pest Megyei 
Kormányhivatalnak, hiszen egy velük kötött 
megállapodás szerint az épület másik része az � 
használatukban van, mivel az okmányiroda továbbra is 
ebben az épületben m�ködik. 

– Nem adta meg a képvisel�-testület a TIGÁZ-DSO Kft. 
tervez�jének kérelmére önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lév� 987/2 hrsz. Csukavölgy utca, 971 és 
973 hrsz. Kilátó utca ingatlanokat érint� Visegrád, 
Kilátó u. 964/2 hrsz. ingatlan gázelosztó vezeték 
létesítésére vonatkozóan a tulajdonosi és közútkezel�i 
hozzájárulását, mivel az érintett ingatlanok 
földhivatali nyilvántartása rendezetlen, a térképi 
állapot nem felel meg a helyszíni állapotnak. 

– A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait 
232/1996. (XII. 26.) számú kormányrendelet, valamint 
a 30/2008. (XII. 31.) számú KvVM rendelet el�írásai 
alapján elfogadásra került a város vízkárelhárítási 
terve 

– A képvisel�-testület megbízást adott az AVE 
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Zrt.-nek a város területén a m�anyag palack-, 
üveg- és papírhulladék szelektíven történ� gy�jtési és 
szállítási feladatainak ellátásával 2014. január 17-t�l 
2014. április 30-ig terjed� id�szakra. 

– Megválasztotta a testület az általa korábban felállított 
települési értéktár bizottság szervezetek által delegált 
tagjait az alábbiak szerint: 
Mátyás Király Múzeum delegált képvisel�je 
(Ars Danubiana Alapítvány, TDM Visegrád, 
egyházak)        Gróf Péter 
Visegrád Város Önkormányzata – a mindenkori 
f�építész        Rüll Tamás 
Német nemzetiség képvisel�je  Kutasi Gábor 
Visegrádi oktatási-nevelési intézmények közös 
delegáltja        Bozóki Marianna 
Civil szervezetek delegáltjai (3 f�) 
Együtt Kulturális Egyesület   Bolyki Lajos 
VIFIK Egyesület      Fagyas Róbert 
Visegrádi Turisztikai Egyesület  id. Zeller Márton 
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Az értéktár bizottság munkáját Visegrád Város Pol-
gármesterének felkérése alapján három évig látja el. 
Az értéktár bizottság ügyrendjére, m�ködési szabály-
zatára vonatkozóan javaslatot készít a képvisel�-
testület részére. A képvisel�-testület vállalja, hogy az 
értéktár bizottság és az értékek számára megfelel� el-
helyezést biztosít a város honlapján. 

– „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tár-
gyú projekt keretében elkülönített Programalap fel-
használásával, ún. mini projekteket kell a városnak 
megvalósítania. Ezek lebonyolítására, azon belül dön-
tések meghozatalának megkönnyítésére döntés-
el�készít� bizottságot hozott létre a testület, javaslatté-
teli joggal. A döntés-el�készít� bizottság tagjainak Bá-
lint Zsoltot, Bánó Lászlót és Hintenberger Andrást vá-
lasztotta meg a testület. A bizottság javaslata alapján 
Félegyházi András polgármester jogosult a döntések 
meghozatalára, és a nyertesekkel a szerz�dések aláírá-
sára. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet 
1.800.000 Ft támogatásban részesíti. A testület a 
támogatást az önkormányzat és a Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület között 
létrejött középtávú együttm�ködési megállapodás 1. 
pontjában vállalt kötelezettsége terhére az el�z� évi 
idegenforgalmi adóbevételéb�l biztosítja. 

 

2014. január 27-én rendkívüli ülést tartott a képvisel�-
testület. 

– Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, a felszámo-
lás alatt lév� Castrum-Visegrád Kft.-vel kötend�, pe-
ren kívüli megállapodás elfogadása. E tárgyban a kép-
visel�-testület úgy döntött, hogy a Visegrád Város 
Önkormányzata és a Castrum-Visegrád Kft. „fa” kö-
zött – a 2002. december 20-án az önkormányzat tulaj-
donát képez� Visegrád-Lepence-völgyi K7-es termál-
vizes kút hasznosítása tárgyában határozott id�re (ki-
lencvenkilenc évre) kötött szerz�déses jogviszony le-
zárása, s a jogviszonyból következ� kölcsönös követe-
léseik miatt indult peres eljárások megszüntetése ér-
dekében – kötend� peren kívüli megállapodáshoz hoz-
zájárul.  
A témáról b�vebben a lap hasábjain olvashatnak. 

 

Februárban az els� testületi ülésre 13-án került sor. 
– Els�ként zárt ülés keretében hozott döntést arról a tes-

tület, hogy Dobó Istvánné, a Fellegvár Óvoda óvoda-
vezet�i beosztás helyettesítéssel megbízott vezet�jé-
nek közalkalmazotti jogviszonyát – kérelmére – nyug-
díjba vonulás miatt felmentéssel a Kjt 30. § (4) bekez-
dése alapján megszünteti. Figyelemmel a jogszabály 
szerint az óvodavezet� asszonynak járó nyolc hónapos 
felmentési id�tartamra, a munkavégzés alól történ� 
felmentés kezd� id�pontja 2014. augusztus 1-je, a 
közalkalmazotti jogviszony megsz�nésének napja 
2014. november 30-a. A képvisel�-testület ezúton is 
köszöni Dobó Istvánnénak a visegrádi Fellegvár Óvo-
dánál óvodapedagógusként, majd óvodavezet�ként 
végzett több évtizedes áldozatkész munkáját. 

Ezt követ�en az ülés nyílt ülésként folytatódott tovább, 
ahol az alábbi döntések születtek: 

– Figyelemmel „az államháztartásról” szóló CXCV. tör-
vény 29/A. §-ban, valamint a „Magyarország gazda-

sági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. 
§ (1) bekezdésében foglaltakra az önkormányzat meg-
állapította saját bevételeinek a költségvetési évet kö-
vet� három évre várható összegét, valamint az adóssá-
got keletkeztet� ügyletb�l ered� fizetési kötelezettsé-
gének a költségvetési évet követ� három évre (2015–
2017) várható összegét. 

– Elfogadásra került az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetése. A képvisel�-testület az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének költségvetési bevételének f�ösz-
szegét 2.420.462 ezer Ft-ban, költségvetési kiadásai-
nak f�összegét 2.420.462 ezer Ft-ban, a m�ködési be-
vételeinek f�összegét: 249.622 ezer Ft-ban, a m�ködé-
si kiadásainak f�összegét: 536.966 ezer Ft-ban, a fej-
lesztési és felhalmozási jelleg� bevételeinek f�össze-
gét: 1.686.850 ezer Ft-ban, a fejlesztési és felhalmozá-
si jelleg� kiadásainak f�összegét: 1.874.677 ezer Ft-
ban állapította meg. A költségvetési rendeletet a város 
honlapján az alábbi elérési útvonalon találják meg: 
www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek, 
szabalyzatok/hatalyos rendeletek/ 1/2014. (II. 14.) 
számú rendelet az önkormányzat 2014. évi költségve-
tésér�l. A költségvetés részleteir�l a lap hasábjain ol-
vashatnak összefoglalót. 

– A 2013. január 1-jét�l hatályos „hulladékról” szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény szemléletében, termino-
lógiájában jelent�s mértékben eltér a korábbi hatályos 
„hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi XLIII. tör-
vényt�l, ezért a hatályos ,,a köztisztaságról, illetve a 
települési szilárd hulladék összegy�jtésér�l és elszállí-
tásáról” szóló 3/1999. (II. 26.) önkormányzati rendele-
tünk teljes kör� felülvizsgálata volt indokolt. A helyi 
rendeletnek az új szabályozáshoz kell igazodnia, a he-
lyi sajátosságok csak a törvény által megengedett ke-
retek között, a magasabb szint� jogszabályi rendelke-
zésekkel összhangban vehet�ek figyelembe. Ennek 
tükrében a képvisel�-testület megalkotta a 2/2014. (II. 
14.) önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodás 
és a köztisztaság helyi szabályairól. E rendelet is elér-
het� a www.visegrad.hu/onkormanyzatrendeletek, 
szabalyzatok/hatalyos rendeletek/ menüpont alatt. 
– Támogatási kérelem benyújtásáról döntött a testület 
a Fellegvár Óvoda (Visegrád, F� u. 16–18.) 
épületének a felújítására egy, a Belügyminisztérium 
által a kötelez� önkormányzati feladatot ellátó 
intézménynek fejlesztésére, felújítására kiírt 
pályázatra. A pályázat teljes költsége 35.866.511 Ft, 
melyb�l az igényelt támogatás 28.693.207 (80%), a 
szükséges önrész 7.173.304 (20%). A képvisel�-
testület a saját forrást a 2014. évi költségvetésr�l szóló 
1/2014. (II. 14.) számú rendelet 17. számú melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja és a pályázat 
részeként vállalja, hogy az építési tevékenységhez 
kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának 
mértékéig határozott idej� közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 

– A képvisel�-testület mint a Pro Visegrád Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. taggy�lési 
jogait gyakorló szerve úgy döntött, hogy a 
felügyel�bizottsági tagok számát 2014. március 1-jét�l 
3 f�r�l 5 f�re emeli, azaz ett�l az id�ponttól határozott 
id�tartamra  5  évre  5  tagú  felügyel�bizottságot  hoz 



4                                                                              VISEGRÁDI HÍREK                                                    2014. március 
 

létre, mivel a korábbi felügyel�bizottsági tagok alapító 
okiratban megjelölt öt éves határozott id�tartamra 
szóló mandátumuk lejárt. Az új tagok: Hintenberger 
András, Illés Gábor Ern�, Molnár Erzsébet, dr. 
Ujsághy György, Gerstmayer Bea. A testület ezzel 
egyidej�leg elfogadta a társaság alapító okiratának 
(felügyel�bizottsági tagok száma és személyek 
változásával kapcsolatos) módosítását, az alapító 
okirattal egységes szerkezetbe foglalva.  

– A testület megtárgyalta a Visegrádi Polgármesteri Hi-
vatal Szervezeti és M�ködési Szabályzatához rendelt 
köztisztvisel�k cafetéria-juttatásának szabályzatát, és 
azt a módosításokkal együtt jóváhagyta. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy Szabó László 
egyéni vállalkozónak 2014. február 1-jét�l öt év hatá-
rozott id�re bérbe adja a Visegrád 357/2 hrsz.-ú Vise-
grád, F� u. 85/B. szám alatt található 72 m² alapterüle-
t� ingatlanból 58 m2-nyi üzlethelyiségét, a bérleti díj 
összegét havi 25.570 Ft + áfa, mindösszesen 32.474 Ft 
összegben állapította meg. 

– Meghatározott feltételekkel tulajdonosi hozzájárulást 
adott az önkormányzat a Dunakanyar Révhajózási Kft. 
ügyvezet�je, Szalay Balázs kérelmére az önkormány-
zat tulajdonában és kezelésében lév� 064 hrsz. ingat-
lant érint�, a Kisoroszi révkiköt�höz vezet� járdák to-
vábbi használatához és az árvízi kikötés megközelíté-
sét szolgáló járda 30 cm-rel történ� megemeléséhez 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy az önkormány-
zat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 5/2012. (III. 29.) Önk. rendelet 8. § b) pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva az önkormányzat tu-
lajdonát képez� Belorusz MTZ82 gyártmányú traktort  

1.580.000 Ft-ért (1.244.095 Ft + áfa), a Multicar-IFA 
gyártmányú tartályos kistehergépkocsit 500.000 Ft-ért 
(393.701 Ft + áfa), míg az MTZ-552 gyártmányú mo-
tort 200.000 Ft-ért (157.480Ft + áfa) mindösszesen 
2.280.000 Ft-ért (1.795.276 Ft + áfa) értékesíti az el�-
zetesen beérkezett legnagyobb vételárat ajánló Tukacs 
József vev�nek.  

– Egyúttal arról is döntést hozott a testület, hogy szintén 
az önkormányzat tulajdonát képez� Fiedler FFA 
400M-K típusú rézs�vágó kaszát a vagyonrendeletnek 
megfelel� eljárás szerint értékesítésre jelöli ki. A nyil-
vános pályázat kiírására, a pályázati eljárás lebonyolí-
tására a vagyonrendelet 10. § (2) bekezdése alapján a 
képvisel�-testület a polgármesteri hivatal vezet�jét, 
Dr. Szabó Attila aljegyz�t kéri fel. A rézs�vágó kasza 
kikiáltási ára: 2.000.000 Ft + áfa = 2.540.000 Ft. A pá-
lyázati kiírás a város honlapján, illetve a hivatal hirde-
t�jén olvasható. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a Visegrádi 
Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetség 
amat�r labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öl-
töz�k) felújítását támogató, 2014. évi el�min�sítéses 
pályázatra benyújtandó kérelmét támogatja, annak be-
adáshoz hozzájárul, az alábbiak szerint: a kérelem 6., 
7., 8., 9., 10. sorait feltételek nélkül támogatja, az 1., 
3. és 5. sorokat azzal a kitétellel, hogy a megvalósítá-
sához szükséges önrészt a Visegrádi Sport Egyesület 
biztosítja. A kérelem 2. sorát egyáltalán nem, a 4. sor-
ból a gyepszell�ztetésre vonatkozó részt nem támogat-
ja, ehelyett 1.016.000 Ft összeg erejéig öntöz�beren-
dezés hidrofor állomásának megvalósítását támogatja. 

VVÖ 
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A 2014. évi költségvetési rendelet f�számai a követke-
z�k: 
A költségvetés f�összege    2.420.462 e Ft 
Kiadási oldalon: 
M�ködési költségek el�irányzata                536.966 e Ft 
Beruházási és felújítási kiadások el�irányzata 
   1.874.677 e Ft 
Tervezett maradvány el�irányzata          162.604 e Ft 
Bevételei oldalon: 
M�ködési célú bevételek              249.622 e Ft 
Felhalmozási célú bevételek     1.686.850 e Ft 
Önkormányzat költségvetési támogatása   205.023 e Ft 
El�z� évi pénzmaradvány igénybevétele     168.408 e Ft 
 

Visegrád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
elkészítésekor az elmúlt év „bevált receptjével” dolgoztunk, 
miszerint a bevételi oldalon minimális programmal számo-
lunk. Ezen belül a várható helyi adóbevételek el�irányzatá-
nak kialakításakor az idegenforgalmi és ipar�zési adó tekin-
tetében közepes évvel kalkuláltunk. 

Ebben az évben további cél volt, hogy lehet�ség szerint 
csak az idei bevételeinket költsük el terveinkben, ezáltal a 
2013-ban kigazdálkodott pénzmaradvány nagyságrendjének 
megfelel� tartalékot tudjunk beállítani költségvetésünkbe 
(162.604 e Ft). 

Valamennyi intézményünk 2014. évre el�irányzott m�kö-
dési kiadásait és bevételeit az intézményvezet�kkel egyeztet-
ve alakítottuk ki.  

A m�ködési célú támogatások (31,4 millió Ft) és a folyó 
ellátások el�irányzatait (18,6 millió Ft) a közm�vel�dési, 
oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság iránymutatásainak, 
illet�leg a beérkezett igények figyelembevételével állítottuk 
össze; az összesen számok megegyeznek a 2013. évi tervek-
kel. 

A költségvetésünk legjelent�sebb tétele az árvízvédelmi 
pályázat remélhet�leg ebben az évben meginduló beruházása 
1,24 milliárd Ft, mely 100%-ban pályázati finanszírozású. 
„Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” elnevezés� 
pályázat keretében megvalósuló városközpont beruházás erre 
az évre tervezett kiadásaira 400 millió Ft-ot irányoztunk el�. 
A pályázat támogatási intenzitása átlagosan 76,6%, az ön-
részt egy régebben megkötött, kedvez� kondíciójú hitellehí-
vásából biztosítjuk.  

Visegrád Város 2014. évi költségvetésének beruházás és 
felújítási kiadásainak el�irányzatában szerepel valamennyi 
tétel, amit a városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság 
els�dleges, sürg�s feladatatnak jelölt meg Ilyenek a teljes 
igénye nélkül a Fellegvár Óvoda homlokzatának felújítása, a 
vis maior pályázatok, járdaépítések, javítások és nem utolsó 
sorban a Schulek utca kivitelezésének második üteme. 

Visegrád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
rendelete a város hivatalos honlapján teljes terjedelmében 
megtekinthet� (www.visegrad.hu/Önkormányzat/Rendeletek, 
szabályzatok/Hatályos rendeletek).    

                                                                        Láng Anikó  
pénzügyi vezet� 



XXX. évfolyam 3. szám                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                                          5 
 

Lezárult egy történet –  
 

Újra Visegrádé a lepencei K7-es termálkút! 
 

Amint az mindenki el�tt ismert, Visegrád Város Önkormányzata el�ször 2000-ben, majd 
ezt módosítva 2002-ben a lepencei K7-es termálkút hasznosítására szerz�dést kötött a 
Castrum-Visegrád Kft.-vel. Ez a hasznosítási szerz�dés valójában egy kilencvenkilenc évre 
szóló koncessziós szerz�dés volt, melyet már megkötésekor sokan bíráltak. 

A szerz�dés megkötése után a Castrum-Visegrád Kft. és az önkormányzat között több 
kérdésben jogvita keletkezett, ezek rendezésére 2006-ban egy újabb szerz�dést kötöttek – 
Egyezség jogvita lezárása érdekében címmel –, azonban az újabb szerz�dés megkötése után 
sem tanúsított a cég más magatartást, mint korábban; ennek egyik legkézzelfoghatóbb ténye 
az volt, hogy a vízdíjfizetési kötelezettségének nem tett eleget. Az önkormányzat ezért bíró-
sághoz fordult, mely – joger�sen – a tartozás megfizetésére kötelezte a Castrum-Visegrád 
Kft.-t. A cég ezt a joger�sen megítélt összeget sem fizette meg, továbbá a szerz�dés szerinti 
vízdíjat ez után sem fizette az önkormányzatnak. A történtek miatt az önkormányzat 2011-
ben ismét bírósághoz fordult, kérve, hogy mondja ki a szerz�dés súlyos szerz�désszegés 
miatti felmondásának érvényességét. 

Eközben a Castrum-Visegrád Kft. felszámolás alá került, és 2010 �szét�l felszámoló ke-
rült a cég élére, aki egy személyben dönthetett a cég ügyeir�l a törvényi szabályzás betartá-
sa mellett. 

A 2012-ben megválasztott új városvezetés – egyetértve el�dje azon döntésével, mely sze-
rint bírósági úton kívánja kimondatni a szerz�dés felmondásának érvényességét, azaz a 
szerz�dés megsz�nését – további lépésekre szánta el magát annak érdekében, hogy a K7-es 
termálkút hasznosítási jogát visszaszerezze a Castrum-Visegrád Kft.-t�l. 

El�ször is egyetértés született arról, hogy a bírósági eljárást mindaddig folytatjuk, míg a 
kút sorsa számunkra kedvez�en nem rendez�dik, hiszen a felszámolás során a kút hasznosí-
tási joga mint vagyonérték� jog, adásvétel tárgyát képezhette volna, és így a felszámolónak 
érdeke lehetett volna, hogy egy harmadik fél számára azt értékesítse. Ez számunkra óriási 
hátrány lett volna, így ezt meg kellett akadályoznunk. Második lépésként megkerestük a 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházat és a Thermál Hotel Visegrádot a szá-
munkra rendelkezésre álló 50.000 m3/éves kontingens terhére tett kedvez� ajánlattal, mely 
ajánlatunkat elfogadva a kórháznak 2013. szeptember 1-jét�l, a hotelnek pedig 2014. január 
1-jét�l az önkormányzat szállítja a vizet. Harmadik lépésként – miután 2013. január 1. után 
a törvény lehet�vé tette, hogy a kiszámlázott tételek után csak akkor kell befizetni az áfát, 
amikor a számla teljesítésre került – kiszámláztuk a Castrum-Visegrád Kft.-nek az összes 
elmaradt vízdíjat. Negyedik lépésként – dr. Kiss György ügyvéd úr tanácsára – a bíróságon 
bepanaszoltuk a Castrum-Visegrád Kft. felszámolóját, hogy nem a törvényi el�írásoknak 
megfelel�en látja el feladatát. 

Mindeközben – többszöri halasztás után – a 2011-ben megkezdett perben a bíróság els� 
fokon olyan ítéletet hozott, mely az önkormányzatnak volt kedvez�bb; ezt mi sem támasztja 
alá jobban, minthogy a Castrum-Visegrád Kft. még az ítélet kézhezvétele el�tt beadta a fel-
lebbezést. Ezt követ�en a felszámolót is elmarasztalta a bíróság. 

Vélhet�en a bírósági döntések és az önkormányzat által megtett lépések összessége ve-
zethetett oda, hogy a Castrum-Visegrád Kft. felszámolója 2014 januárjában megkereste az 
önkormányzatot, és peren kívüli megegyezést ajánlott fel. Ajánlata a következ� volt: a felek  
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közös megegyezéssel mondják fel a szerz�dést, és számoljanak el egymás felé fennálló kö-
veteléseikkel. 

 

Mit is kellett mérlegelnie az önkormányzatnak az ajánlat tekintetében? 

 

Egyfel�l, ha lemond a bírósági útról, akkor lemond arról is, hogy – amennyiben megnyeri 
a pert – megilleti a Castrum-Visegrád Kft. részér�l harmincmillió forint kártérítés, melyr�l a 
szerz�dés rendelkezik. Ugyanakkor – amennyiben a Castrum-Visegrád Kft. önkormányzat 
felé fennálló, részben perben megállapított, részben a felszámoló által elismert számlatarto-
zását szembeállítjuk a K7-es kút könyv szerinti értékével – gyakorlatilag Visegrád a haszno-
sítás jogát vissza tudja vásárolni a kft.-t�l oly módon, hogy az elszámolás után is fennmarad 
mintegy 14,4 millió forint követelése.  

Másfel�l a felszámoló világossá tette, hogy a Castrum-Visegrád Kft. számláján mintegy 
6,7 millió forint van, melynek kifizetésér�l rendelkezni tud; ez az összeg azonban – miután 
a kft.-nek további bevételei már nem keletkeznek, hiszen a kórház és a szálloda már az ön-
kormányzattól vásárolja a vizet – a felszámolási eljárás további húzódásával a továbbiakban 
már csak csökkenni tud, tehát annak valószín�sége, hogy a Castrum-Visegrád Kft. ennél az 
összegnél nagyobb összeget bármikor is fizetni képes, elhanyagolható. Az is biztosnak lát-
szik, hogy – miután az önkormányzat a sokadik helyet foglalja el a hitelez�k listáján – a 
felszámolás során sem jutunk további pénzhez. 

Mindezek figyelembe vételével, annak is tudatában, hogy a Castrum-Visegrád Kft. 2002. 
december 20-a és 2013. december 31-e között az önkormányzatnak egyetlen forintot sem 
fizetett, továbbá, hogy most sincs a cég bankszámláján csak a követelések töredékének meg-
felel� fedezet, az önkormányzat úgy döntött, hogy megegyezik a felszámolóval. Lemond a 
peres útról abban az esetben, ha a K7-es kút minden joga azonnal visszaszáll az önkormány-
zatra, továbbá a felszámoló három napon belül átutal az önkormányzat számlájára 6,5 millió 
forintot, valamint az önkormányzat továbbra is fenntartja az elszámolás után fennmaradt, 
mintegy 7,9 millió forintos követelését. Ezzel egyúttal a Visegrád Város Önkormányzata és 
a Castrum-Visegrád Kft. között minden szerz�déses viszony megsz�nik. 

A Castrum-Visegrád Kft. felszámolója a szerz�désben foglaltakat minden tekintetben tel-
jesítette, így életbe lépett a vele kötött megállapodás, ezáltal örömmel jelenthetjük Vise-
grád város lakosságának, hogy a város és a Castrum-Visegrád Kft. között több mint tíz 
éve zajló vita lezárult. A Castrum-Visegrád Kft.-vel a városnak a továbbiakban semmi-
féle kapcsolata nincs, és a K7-es termálkút minden tekintetben – természetesen az Ás-
ványvíz Kft.-vel meglév� szerz�dést figyelembe véve – újra Visegrád Város Önkormány-
zatának tulajdonában van. 

Itt köszönjük meg mindazoknak a munkáját, segítségét és biztatását, akik ebben a hosszú 
és id�nként embert próbáló folyamatban mögöttünk álltak. 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete nevében: 

 
Félegyházi András 

                                                                                                                   polgármester 
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Nemzetiségi regisztráció:  
Az új választási törvény alapján minden választópolgár, 

aki valamely nemzeti közösséghez tartozik, 2014. január 
1-jét�l kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként sze-
repeljen a névjegyzéken. A regisztrációval kapcsolatos 
tudnivalókról 2014. február 12-én, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett lakossági fórumon tartott 
tájékoztatást Szeltnerné Winhardt Ildikó, az Észak-
magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége 
Egyesület irodavezet�je, valamint Dr. Szabó Attila al-
jegyz�. A tájékoztatóban elhangzott többek között, hogy a 
nemzetiségiként regisztrált választópolgár az ország-
gy�lési választásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem 
nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az 
országos pártlistára). Ha a nemzetiségi regisztráció be-
nyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgy�lési 
választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjá-
nak hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára sza-
vazhat (az egyéni jelölt mellett). Visegrádon a jelenlegi 
jogszabályi rendelkezések értelmében legalább 30 f� 
választópolgár egy adott nemzetiségként történ� regiszt-
rációja szükséges ahhoz, hogy a településen az önkor-
mányzati választások idején nemzetiségi önkormányzati 
képvisel�k választására is sor kerülhessen. A nemzetiségi 
regisztráció határideje: 2014. március 21. A regisztrá-
cióhoz szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal 
titkárságán átvehet�, vagy a valasztas.hu internetes oldal-
ról letölthet�.  
 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben 
a visegrádi Helyi Választási Iroda tagjai közül  

az alábbi személyekhez fordulhatnak: 
dr. Szabó Attila, HVI vezet� (26) 398-255 

Miklós Melinda, HVI vezet�helyettes (26) 398-255 
 

Vadak:  
Bizonyára még emlékeznek rá, hogy tavaly �sszel ren-

geteg bosszúságot és sok esetben kárt is okoztak a város 
belterületén felbukkanó vadak. Akkor – hosszas egyezte-
tések és engedélyeztetési eljárás után – visegrádi vadá-
szok segítségével történt meg a vadkárelhárító vadászat. 
Nemrégiben felvettük a kapcsolatot egy minden szüksé-
ges engedéllyel és rend�ri biztosítással rendelkez�, belte-
rületi vadkilövéssel foglalkozó társasággal, akiket a tava-
lyihoz hasonló esetekben értesíteni tudunk. Kérjük, 
amennyiben Visegrád belterületén – közterületeken vagy 
saját ingatlanon – vadak jelenlétét tapasztalják, jelezzék 
azt nevük, elérhet�ségük és a vad el�fordulási helyének 
feltüntetésével a polgármesteri hivatal titkárságán a 
visegrad@visegrad.hu e-mail címen, vagy napközben a 
(26) 398-255-ös telefonszámon. 

 

Gát:  
A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” 

cím� pályázatunk megvalósításához a versenytárgyalásra 
meghívott ajánlattev�k 2014. január 27-én benyújtották 
végleges ajánlatukat. Az ajánlatok bontását, valamint a 
hiánypótlások beérkezését követ�en a bíráló bizottság 
mindhárom ajánlatot érvényesnek találta. A tagok megál-
lapították, hogy az összességében legel�nyösebb ajánlatot 
az MVZ Visegrád Konzorcium adta, nettó 926,8 millió Ft 
ajánlati árral. 

A lapzártakor folyamatban lév� közbeszerzési eljárás 
szabályossági tanúsítványának kiadását követ�en, a kép-
visel�-testület döntésével kerülhet sor az eredményhirde-
tésre, illetve – amennyiben nem lesz jogorvoslati eljárás – 
a szerz�déskötésre. 

 

 
Székek a napközi étkez�jében:  
A városi konyha ebédl�jében naponta több mint 170 

gyermek étkezik. Nem mindegy, hogy milyen körülmé-
nyek között, milyen környezetben teszik mindezt. Az 
étkez� és a városi konyha mindig is tiszta, szép és rende-
zett volt, de a székek a használat során elavultak, tönkre 
mentek. Ráadásul a számuk sem volt elegend�, így el�-
fordult, hogy néhány gyermeknek várnia kellett, amíg a 
többiek befejezik az ebédet. Az ebédl�be 2014 januárjá-
ban 60 vadonatúj szék érkezett. Ebb�l 40 darabot Zeller 
Tibor, 7 darabot a Nagyvillám étterem, 13 darabot pedig 
visegrádi képvisel�k ajánlottak fel a gyerekeknek. Kö-
szönjük szépen! 
 

Népességi adatok  
a 2013. decemberi állapot szerint: 

 

Visegrád állandó lakosságának száma:  1804 f� 
 férfi:       885 f� 
 n�:      919 f� 

 

0-6 éves korúak száma:    109 f� 
 fiú:          61 f� 
 leány:          48 f� 
 

18 év alatti lakosok száma:    291 f� 
 fiú:      156 f� 
 lány:      135 f� 
 

25-60 éves korúak száma:    841 f� 
 férfi:      422 f� 
 n�:      419 f� 
 

60 év feletti lakosok száma:    567 f� 
 férfi:      254 f� 
 n�:      313 f� 
 

2013-ban összesen 8 gyermek született (állandó lakcím 
szerint), mindegyikük fiú. 

A Visegrádon anyakönyvezett halálesetek száma 33 
volt. 

Visegrád Város Önkormányzata 
Visegrádi Polgármesteri Hivatal 



8                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                     2014. március 
 

Visegrád város civil szervezeteinek  
2014. évi önkormányzati támogatási rendje 

 

1. Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást 
nyújt – Visegrád Város 2014. évi költségvetése 16. szá-
mú mellékletének 3. sora terhére, összesen 1.500.000 
forintos keretösszeg felosztásával – a városban m�köd� 
civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos m�kö-
désük és programjaik megvalósítása érdekében, amennyi-
ben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságá-
nak érdekeit szolgálja és a programok megvalósulásá-
nak helyszíne Visegrádon van.  

2. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak 
be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az 
alábbi témakörökben: 

– M�ködésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig 
(m�ködési költségek például: könyvel�, irodabérlet, te-
lefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltele-
fon költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsikölt-
ségek, nyomtatvány- és papírköltségek). 

– Visegrádon megrendezésre kerül� programok megva-
lósítására, konkrét programok és id�pontok megneve-
zésével – nem részesülhet támogatásban a csak a szer-
vezet tagjai számára meghirdetett esemény, színházlá-
togatás, kirándulás; nyilvános sportrendezvény azon-
ban támogatható. 

– Kis érték� eszközök vásárlására, maximum 50.000 
Ft/eszköz értékhatárig, 

– Más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez 
való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni el-
bírálással.  

3. A pályázat benyújtásának feltétele: 
– A bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése, 
– Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt te-

vékenység, 
– Tárgyévet megel�z� évi tevékenységr�l szóló beszá-

moló benyújtása.  

4. A pályázat benyújtásának határideje:  
   2014. év április 1. 

5. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 
– A szervezet éves programtervét, 
– A szervezet éves költségvetésének tervezetét, 
– A pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához 

csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az 
önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási 
összeget.  

A programok önrészének bemutatása során a pályázónak 
azt kell megjelölnie, hogy az egyes tervezett programok-
hoz milyen összeg� önrészt biztosít és azt milyen formá-
ban (például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshonnan 
kapott támogatás stb.) teszi. Az önrész rendelkezésre bo-
csátható, ill. vállalható önkéntes munka formájában is. 

A pályázók részére Visegrád Város Önkormányzata a 
pályázat benyújtását segít�, elektronikusan kitölthet� 
táblázatot bocsát rendelkezésre. 

A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a 
megvalósítandó programokat – amennyiben az lehetséges 
– a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, 
hirdet�tábla stb.) meghirdetik. 

6. A benyújtott pályázatokat a képvisel�-testület közm�-
vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottsága bírálja el 
és hoz döntést a támogatás kérdésében 2014. év április 15-
ig. 

A népjóléti bizottság az igények elbírálása során jogosult 
a kért támogatási összeget csökkenteni, bizonyos program-
részek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesü-
l� legkés�bb a támogatási szerz�dés megkötéséig köteles 
írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató döntés 
ismeretében mely programok tényleges megvalósítását 
vállalja. Az így bejelentett program a szerz�dés mellékle-
tét képezi és az elszámolás leadásakor e programok meg-
valósulásáról kell beszámolni. 

7. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a 
programok tekintetében módosítás válik szükségesé, köte-
les ezt a népjóléti bizottságnak írásban jelezni és a szerz�-
dés módosítását kezdeményezni! 

8. A bizottság döntése alapján a hivatal pénzügyi vezet�-
je gondoskodik az éves támogatási szerz�dés megkötésé-
r�l, és gondoskodik arról, hogy a megítélt támogatás els� 
félévi átutalása 2014. május 1-jéig megtörténjen. A máso-
dik félévi támogatás átutalását 2014. szeptember 30-ig kell 
teljesíteni. 

9. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden 
esetben legkés�bb a tárgyévet követ� év január 10-ig le 
kell adni a polgármesteri hivatalban. A szöveges beszámo-
lót és elszámolást pedig a tárgyévet követ� év január 20-
ig kell elkészíteni, a rendelkezésre bocsátott segédletek 
felhasználásával. 

Az elszámolásnak két részb�l kell állnia. A pénzügyi be-
számoló a törvényi el�írásoknak megfelel�en, az önkor-
mányzat pénzügyi vezet�je által kidolgozott formában 
kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (el-
számoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra, a 
m�ködésre és a kis érték� tárgyi eszközökre fordított tá-
mogatás felhasználását bizonyító számlák számát.  

A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvaló-
sulásának bemutatását kell tartalmaznia. A beszámolóhoz 
mellékelni kell az önrész, ill. az egyéb támogatásokból 
megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak, 
számláinak másolatait is.  

A beszámoló elkészítéséhez és a pénzügyi elszámoláshoz 
az önkormányzat mintákat bocsát a civil szervezetek ré-
szére. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámo-
lókat és elszámolásokat ellen�rizze, amennyiben szüksé-
ges, az érintett szervezet bevonásával és kötelez� adat-
szolgáltatása mellett.  

Amennyiben a teljes támogatás összegér�l nem tudnak 
elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó össze-
get vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez 
nem történik meg, a következ� évi támogatásból kizárja 
magát a szervezet. 

10. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi 
Sport Egyesületre. 

Visegrád Város  
Önkormányzata 
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A klasszikus szónoklattan szerint egy gondolatot három-
szor kell elmondani ahhoz, hogy biztosan eljusson annak, 
akinek szánták, és megmaradjon emlékezetében. Álljanak 
hát itt a fák harmadszor is. Álljanak a megfelel� helyen. 
Ennek érdekében hívom fel minden Tisztelt Olvasónk 
figyelmét, hogy Visegrád Város helyi építési szabályzata 
(a többször módosított 5/2004. (VII. 1.) önkormányzati 
rendelet) 10. § rendelkezik a növények kötelez� ültetési 
távolságáról, mégpedig a következ�képpen: 

 
 „(3) Cserjét vagy fát az ingatlanok határától mért kö-

vetkez� legkisebb távolságok megtartásával lehet ültetni, 
beépítésre szánt terület esetén: 

a) 3,0 m-nél magasabbra nem növ� cserje (él� sövény) 
esetében 0,8 m,  

b) 3,0 m-nél magasabbra növ� cserje, gyümölcs- és 
egyéb fa esetén 2,0 m.” 

 
Ehhez még csak azt f�zném hozzá, hogy a hely megvá-

lasztásakor kerülni kell a leveg�ben vezetett kábeleket. 
Ez egyértelm�nek t�nik, mégis gyakran ad munkát a 
városgondnokságnak. 

Ezek a szabályok vonatkoznak magán- és közterületre 
egyaránt. Hozzáteszem, közterületre ültetés esetén szük-
ség van a tulajdonos (a Települési Önkormányzat vagy a 
Magyar Állam) hozzájárulására is (ha ez nem volna 
szükséges, akkor bárki kedve szerint ültethetne fát a pol-
gármesteri hivatal udvarában, akár a kapubejáró elé is), 
valamint a közlekedésrendészeti szabályokra is figye-
lemmel kell lenni, különös tekintettel a szabad közúti 
�rszelvényre.  

A megfelel� helyre olyan fákat (és cserjefajtákat) lehet 
ültetni, amelyek a fent említett helyi építési szabályzat 2. 
mellékletében fel vannak sorolva. NEM tartozik közéjük 
egyetlen TUJAfajta sem, de az örökzöldek közül szerepel 
például a tájra hagyományosan jellemz� borókafeny� és 
tiszafa. Az �shonos fajok védelmén túl az is az értelme az 
örökzöld fák ültetési korlátozásának, hogy az alapvet�en 
északi (Szentgyörgypuszta, Diós) és nyugati (a városka-
putól Lepencéig) tájolású településen lehet�leg ne csök-
kenjen tovább a benapozottság a téli hónapokban, ugyan-
akkor nyáron mégis adjon árnyékot a zömében lombhulla-
tó növényzet. 

 
Amennyiben megfelel� fa áll a megfelel� helyen, gon-

doskodjunk róla, hogy hosszú élet� legyen. Ennek a leg-
fontosabb „eszköze” a talaj, amelyet, ha frissen tartunk a 
tápanyag visszapótlásával (trágyázással) és lazításával, 
megel�zzük a fabetegségek kialakulását. Fontos a gyö-
kérzet épen hagyása is. Ha például kerítésünk építésekor 
növekv�ben lév� vagy éppenséggel nagyra n�tt egyedeket 
fedezünk fel a közelben, próbájuk meg az alapárokásás 
közben megtalált gyökeret áthidalni, hogy ne kelljen 
kivágni egyet sem azért, mert tönkretette az emberkéz 
alkotta szerkezeteket. Az sem árt, ha vízhez is jut a nö-
vény, ezért számoljunk megfelel� nagyságú ültet� ve-
remmel és favéd� ráccsal (a 346/2008. (XII. 30.) Kor-
mányrendelet hatályos változata szerint: „5.§ (3) Közterü-
let burkolatának építésénél és felújításánál a fás szárú 
növény töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légátereszt� 

felületet kell hagyni.”), ahogy a Rév utcában telepített új 
fasor esetében is látható. (Láttam már a F� utcán betonnal 
körbeöntött fatörzset. Leginkább egy derékig az alapba 
betonozott emberre emlékeztetett.)  

 
Ha már megtörtént a baj, és száraz ágakat látunk fölénk 

hajolni, ne kezdjünk bele a metszésbe, ha nem vagyunk 
tisztában néhány alapvet�séggel. A természetvédelmi 
hatóság gyakran ír el� gallyazást fakivágás helyett, ami 
azonban nem jelent szabad „garázdálkodási” lehet�séget. 
A gallyazás szakszer� metszést jelent, nem csonkolást. 
A metszés akkor tekinthet� szakszer�nek, ha a fa életké-
pességét nem rontja. (Ezt a közelmúltban a 11-es f�út 
mentén végzett kontárkodás miatt tartottam fontosnak 
megjegyezni.) Ennek feltétele, hogy a metszés, ágvágás 
után ne maradjanak korhadásra ítélt csonkok, és amennyi-
ben lehetséges, a vágás szögével el�zzük meg az odvaso-
dás lehet�ségét. Ha nem lehetséges, akkor a csapadéknak 
kitett „heget” le kell fedni. Amikor valaki egy ágat csak 
úgy, kedve szerint, tetsz�leges helyen csonkol, úgy tesz, 
mint a „botcsinálta” felcser, aki nem ízületnél amputál, és 
ha nem fedi le a metszési felületet, kötözés nélkül hagy 
egy sebet.  

 

 
Árnyas F� utca anno… 

 
Odvasodást látva sem kell rögtön fakivágáson gondol-

kodni, ha más okunk nincs rá. Megfelel� felkészültség� 
kertész (fagyógyász) ismeri a módját a tátongó sebként 
jelentkez� odú kitisztításának, kezelésének. 
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Ha nem kerülhet� el a fás szárú növény kidöntése, akkor 
mivel Visegrád teljes területe a Duna–Ipoly Nemzeti Park 
része, engedélyt kell rá kérni a természetvédelmi hatóság-
tól, akár közterületen, akár magánterületen áll. További 
kötelezettség merül fel, ha már megkaptuk az engedélyt. 
A hatóság a kivágási engedélyben rendszerint a hatályos 
ültetési szabályoknak megfelel� fapótlást ír el� a 
346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet hatályos változatá-
nak 8. § és Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának 
alábbi rendelkezései alapján: 

 
 „Közterületeken lév� fás szárú növények kivágása és 

pótlása (…) 
8. § (1) A közterületen lév� fás szárú növény kivágását 

követ� 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a 
növény helyben történ� szakszer� pótlásáról. A telepí-
tend� cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a 
legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából 
történ� telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést 
követ� vegetációs id�szak kezdetén a fás szárú növény 
nem ered meg. A szakszer� pótlás teljesítését a jegyz� 
ellen�rzi.” (Kormányrendelet) 

„Zöldfelületek, kertek alakítása 10. § (…) 
(8) Engedély alapján kivágott, elhalt (…) fák pótlásáról 

gondoskodni kell. Ha a fa kivágására építéssel össze-
függésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét és 
módját, a kiültetend� növény fajtáját, a telepítés helyét 
és idejét az építési engedélyezési terv részeként kell 
meghatározni. 

(9) A visszapótlásra kerül� növényállomány fajtáját, al-
kalmazható fás növényfajok a 2. sz. mellékletben ke-
rülnek meghatározásra.” (Visegrád Város Helyi Épí-
tési Szabályzata) 

 
A „zöldhatóság” azt is el�írja, hogy a kivágásnak vege-

tációs id�n kívül – kés� �szt�l kora tavaszig, ideális eset-
ben januárban – kell történnie. 

 
Az el�írt fapótlással pedig folytatódik az élet körforgása 

a kultúrtájban is, ahogy a természeti környezetben id�tlen 
id�kt�l id�tlen id�kig. 

                                                        Rüll Tamás 
városi f�építész 

 
 

Végül még két fontos tudnivaló… 
 

 
VISEGRÁD VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA 
 

tisztelettel hívja  
 

Visegrád polgárait 
 

a március 15-i megemlékezést  

követ�en 
 

a Millenniumi-kápolna  

mellett tartandó 
 

rövid ünnepségre 
 

Ekkor mondunk köszönetet  

a kápolna melletti térburkolatért  

az adományozónak,  

valamint  

hivatalosan is átadjuk  

a Schulek utcát a forgalomnak. 
 

Szeretettel várunk minden 

visegrádi polgárt! 
 

Visegrád Város  

Önkormányzata 
 

Tisztelt,  
a választásokon indulni kívánó 

Jelöltek! 
 

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

A Visegrádi Hírek – mint mindig az 
ilyen alkalmakkor – most is lehet�sé-
get biztosít mindazoknak a bemutat-
kozásra, akik megmérettetik magukat 
a referendumon. Az újság februári 
számának címoldalán közzétettük a 
megjelenés feltételeit. 

A pártok, illetve az egyéni jelöltek az 
áprilisi számba szánt hirdetéseiket 
2014. március 17-én, hétf�n délig ad-
hatják le a visegrádi könyvtárban, bár-
melyik szerkeszt�ségi tagnál, illetve a 
mikesytamas@freemail.hu e-mail cí-
men. 

Kérjük a jelölteket, ha lehet, hirdeté-
süket a megrendelt méretnek megfele-
l�en, egyénileg tervezzék meg. 

Minden indulónak sikeres részvételt 
kívánunk! 

A Visegrádi Hírek szerkeszt�sége 
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Gondolkodj Egészségesen (GE!) Program az óvodában 
 

A program egy olyan civil kezdeményezés, melynek 
célja, hogy az els� három életév utáni legfontosabb id�-
szakban, az óvodáskorban segítsen a gyereket nevel� 
szül�knek, illetve óvodapedagógusoknak, hogy a gyer-
mekek olyan családi és intézményi környezetben fejl�d-
hessenek, amely maximális esélyt biztosít számukra az 
egészséges feln�tté váláshoz. A program felfogása szerint 
a hangsúlyt a megel�zésre kell helyezni és a gondok meg-
el�zésére kell törekednünk. A gyermekek egészséges 
fejl�dését meghatározó valamennyi területtel foglalkozik: 
testi egészség- és biztonság, táplálkozás, környezettuda-
tosság, kultúra, szocializáció, tolerancia, érzelmi stabili-
tás, nevelés. A szül�knek els�sorban a honlapjukon talál-
ható (www.gondolkodjegeszsegesen.hu) tartalmakkal, 
illetve rendezvényeiken keresztül programjaikkal igye-
keznek hasznára lenni: sok gyermekneveléssel, kikapcso-
lódással, tudatos szül�vé válással kapcsolatos témát bon-
tanak ki szakért�k segítségével. Az óvodapedagógusokkal 
szoros együttm�ködést építenek ki: képzéseket, szakmai 
rendezvényeket tartanak számukra, illetve pályázatokkal 
igyekeznek segíteni munkájukat. 

Ebbe a programba kapcsolódott be óvodánk idén els� 
alkalommal, így a kiscsoportosok hazavihették a számuk-
ra összeállított EgészségZsákot, benne egy tájékoztató 
füzettel, száz százalékosos gyümölcslével és egyéb egész-
séges dolgokkal. Január 23-án tartottuk meg a GE! napot, 
melynek során az óvoda apraja-nagyja különböz� prog-
ramokon vett részt: 

– megnézhettek egy mesét a savanyú citromról, akit 
senki nem szeretett. A bábozás során sokféle gyü-
mölccsel-zöldséggel ismerkedhettek meg. 

– gyümölcssalátát készítettünk, amit kés�bb jóíz�en el is 
fogyasztottunk – mennyivel finomabb az az étel, amit 
mi magunk készítünk! 

– a mozgásról sem feledkeztünk meg: egy nagy adag 
„gyümölcssalátában” keveredtek össze a gyerekek – 
fogó- futójátékokkal edzettük �ket. 

Ez a nap a zárása volt a csoportokban napok óta tartó 
egészséges életmód témának. S bizony ez az id�szak sok-
sok tanulságot is hozott számunkra. Egy játék során a 
gyerekek két-két dolog közül választhattak, melyik az 
egészségesebb: 

vizet vagy szörpöt inni, 
gyümölcsöt vagy cukrot enni, 
tejet vagy teát inni, 

  futkározni vagy tv-t nézni, 
gyalog vagy autóval járni. 
S bizony a gyerekek többnyire „hazabeszéltek”: a szá-

mukra kedves dolgokat sorolták s nem azért mert butus-
kák, számukra ez a természetes: egészségtelen ételeket, 
italokat fogyasztanak, keveset mozognak, sokat tévéznek, 
autóznak. Ez a gondolkodás, szokásrend már az óvodában 
is felszínre kerül. A gyerekek igen kényelmesek, lusták. 
Testnevelés foglalkozáson például két játék között rögtön 
leülnek, nem utánozzák az óvón� mozdulatait, nem élve-
zik a mozgást. Igen nehéz aktivizálni �ket. Mozgássze-
gény életmódjukról árulkodik, hogy a legelemibb, legter-
mészetesebb mozgásformák is nehézséget okoznak nekik, 
nehezükre esik kúszni, mászni, bújni. 

A gyerekek nagyobb része autóval közlekedik, annak is 
örülhetünk, hogy a biciklin hátul ül� gyerekek legalább 
leveg�znek. Sok-sok gyerek az otthon töltött idejében 
tévézésr�l, számítógépezésr�l számol be. Kíváncsiak 
lennénk, hogyan telik a hétvége? Friss leveg�n? Mozgás-
sal? Kirándulással? Csak reménykedhetünk! (Azt csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy évek óta a kihívás napi 
nagycsoportos biciklizés nehézségekbe ütközik – egyre 
több gyerek nem tanul meg biciklizni! Vajon ügyetleneb-
bek lennének el�deiknél?) 

Id�sebb olvasóink, és a tudatosan egészséges életmódra 
nevel� szül�k számára talán meglep�, hogy az egyik 
legnagyobb probléma az óvodába érkez� gyerekeknél a 
vízivás. Egyre több az olyan gyerek, aki szinte „rosszul 
van” a vízt�l! Beletelik 10–15 perc is, mire néhány korty 
víz lemegy a torkukon. Ezek a gyerekek otthon csak ször-
pöket, teát, ízesített (!) ásványvizet isznak. 

Gyümölcsös, zöldséges képeket gy�jtve, s azokról be-
szélgetve derült ki, mennyire nem ismerik fel a gyerekek 
azokat. No, nem a kelbimbót, a brokkolit, hanem a borsót, 
káposztát, fokhagymát! Azt gondoljuk, a legtöbb zöldség-
gel-gyümölccsel ezek a gyerekek sajnos csak feldolgozott 
formában, készételként találkoznak. 

Ezek után egyet érthetünk abban, hogy nekünk feln�t-
teknek: szül�knek, pedagógusoknak van min elgondol-
kodnunk, s reméljük, sokak szerint változtatunk is! 

Most csepered� gyermekeink megfelel� testi-lelki fejl�-
dése érdekében mi, óvón�k kérünk mindenkit, Gondol-
kodjunk együtt Egészségesen a fent leírtakon! 

Imre Gáborné, Szalai Dóra 
                                                    óvodapedagógusok 

 
,,Jó tudni, hogy…” 

A TV-NÉZÉSR�L 
 

Munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyerekek a 
napi beszélgetések során, vagy a játékaikban sokszor az 
el�z� nap látott filmekb�l idéznek, onnan vesznek ötleteket, 
témákat. El�fordul, hogy kés�i id�pontban sugárzott m�so-
rokat is látnak.  

Kutatások alapján a gyermekorvosok és pszichológusok 
szerint három év alatt egyáltalán nem javasolt a tévénézés. 
Nem csak azért, mert nem értik a látottakat, hanem a káros 
egészségügyi, fizikai és mentális következmények miatt sem. 
Sok szül� nem is gondolja, milyen ártalmas a gyermekre 

nézve, ha sokat néz tévét? Akik pedig belátják a televíziózás 
káros hatásait, nem tudják, hogy mégis mennyi tévézést 
engedélyezhetnek gyermekeiknek. A nulla és három év 
közötti gyerekek egyáltalán nem nézhetnének tévét. Három 
és öt éves kor között legfeljebb harminc percet, a hat és 
nyolc év közöttiek maximum egy órát, kilenc és tizenkét 
éves kor között pedig nem tévézhetnek többet másfél óránál. 
Közben tartsanak szünetet! Ezek az adatok természetesen 
csak az id�korlátokra hívják fel a figyelmet, de ennél sokkal 
fontosabb a m�sorok tartalma. 
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A tévézést illet�en a kisebb gyermekek különösen veszé-
lyeztetettek, mert nagyobb hatást gyakorol rájuk a média, 
nehezebben választják el a valóságot a képzelett�l, nem 
tudják az er�szak indokát megérteni, és ami a legfontosabb, 
ebben az életkorban f�ként megfigyeléssel és utánzással 
tanulnak. Probléma, ha magára hagyjuk a gyerekeinket a 
képerny� el�tt, és nem segítjük a látottak feldolgozásában. 
Ha már a gyermek tévét néz, fontos, hogy szüleivel együtt 
tegye, hogy utána meg tudják együtt beszélni a látottakat. 
Nem utolsó sorban a szül�k így ellen�rizhetik, mit néz a 
gyermek. A legnagyobb probléma azzal lehet, hogy a gyer-
mek akár válogatás nélkül is nézheti a m�sorokat. 

 

Aki már gyermekkorban 
rászokik a tévénézésre, az 
elfelejt bels� képeket 
készíteni, a valóságban el-
igazodni, valós konflik-
tusokkal szembesülni, érzé-
seket kifejezni, krízis-
helyzeteket megoldani. A 
tévében látottakat nem tudják 
sem megérinteni, sem meg-
fogni vagy tapintani.  

Minthogy a televízióval 
beszélgetni sem lehet, a 

gyermeket a tévénézés nem ösztönzi arra, hogy használja a 
nyelvet. A gyerekekben általában négy–hat éves korban 
alakul ki a mesetudat, amikor el tudják választani a mesét a 
valóságtól. Gyakran elhiszik azt, amit a televízióban látnak, 
és félni kezdhetnek különböz� szörnyekt�l, szellemekt�l. Ez 
az az id�szak, amikor meg kell tanulniuk, hogyan kell kor-
társaikkal viselkedni, tanulják a társas kapcsolatokat. A 
gyermekek számára sugárzott m�sorok is rengeteg er�szakot  

tartalmaznak, legfeljebb kicsit más képi megjelenítésben. 
Fontos megemlíteni, a rajzfilmek esetében, hogy egyrészr�l 
bagatellizálják az er�szakot, másrészr�l az agresszió olyan 
hétköznapi formáit teszi a gyermek szemében elfogadhatóvá, 
mint pl. a kötekedés, civakodás vagy a káröröm. A rajzfil-
meken az er�szak elveszíti valóságtalaját, mivel nem valósá-
gos szerepl�k játsszák. Másrészt, mivel az ábrázolás komi-
kus, vidám, így a gyerekek ezeket a filmeket egyáltalán nem 
érzékelik er�szakosnak. Megtapasztalják, hogy az agresszió-
nak nincs következménye.  

A gyerekek többsége szeret tévézni, mert a sok csatorna, a 
színek és a folyton változó képek lekötik a figyelmét. Sok 
esetben az unalom az, ami a képerny� elé vonzza �ket. A 
szül�knek e helyett más elfoglaltságot kellene biztosítani a 
gyerekeknek, például szervezzenek szabadid�s programot, 
olvassanak könyvet. A mesehallgatás a tévézéssel szemben 
segíti a napi feszültségek, szorongások feldolgozását, a meg-
nyugtatást, mert kiegészül a személyes szül�i jelenléttel. A 
fantázia fejl�dése szempontjából ugyancsak nagyon fontos, 
hogy a gyerekek ne készen kapják a képi információt, hanem 
egy mese meghallgatásakor �k maguk találják ki, hogyan 
nézhetnek ki a szerepl�k, a helyszín. Arról nem is beszélve, 
hogy a kisgyermekkori meseolvasás milyen fontos az olva-
sóvá nevelés szempontjából.  

Ha már tévézünk, ideális lenne leülni a gyerekek mellé és 
segíteni nekik a látottak feldolgozásában, megtanítani �ket 
arra, hogy válogassanak a m�sorok között. Itt is a legfonto-
sabb a szül�i jelenlét, a testi-lelki kontaktus és elérhet�ség, 
valamint a minél több beszélgetés. A tévé egyszer�en elveszi 
a gyerekekt�l az id�t, amelyet jóval hasznosabb tevékeny-
ségre fordíthatnának, mint az olvasás, vagy a játék a szabad-
ban. 

Gyurián Mária 
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Idén januárban ismét megrendezték a 20. század legjelen-
t�sebb magyar jazzmuzsikusa, a visegrádi születés� Zoller 
Attila emlékkoncertjét. Ezúttal a Szalkai Dávid trió lépett 
fel. 

Az egykori világhír� jazzgitárosra emlékezve minden 
évben egy zeneiskolás növendéket tüntetnek ki Visegrá-
don. A m�vész 1998. január 25-én halt meg az Egyesült 
Államokbeli Vermontban. A díjátadó ünnepséget halálá-
nak évfordulójához igazodva január 26-án rendezték meg 
a Don Vito pizzériában, egykori szül�házában. 

Mikesy Tamás, a Mátyás Király M�vel�dési Ház igazga-
tója köszöntötte az egybegy�lteket, és elmondta, hogy a díj 
létrehozásának nem titkolt szándéka az volt, hogy minél 
jobban ösztönözzék és el�segítsék a zenetanulást Visegrá-
don. Majd Mezei Anna vette át a szót, és mondta el méltató 
szavait a nyertes növendékr�l.  

Az idei évben a zenetanárok együttes döntése alapján a 
legtöbbet fejl�d� visegrádi zeneiskolás Szabó Csenge, a 
zongora tanszak növendéke volt. � kapta meg az elismer� 
oklevelet és a megtisztel� díjat: a muzsikus gitárját ábrázo-
ló aranymedált. 

Az est hagyományához tartozik, hogy a díjazott egy álta-
la választott darab el�adásával mutatkozik meg a közönség 
el�tt. Idén sem volt ez másképp.  

Csenge kitartása, szorgalma igazán példaérték�. Immá-
ron nyolc éve jár a visegrádi zeneiskolába. Tanulmányait 

Kiss Judit tanárn�nél kezdte, jelenleg Halper Judit növen-
déke. Már három éve a szentendrei Ferences Gimnázium 
tanulója. A sok tanulás 
mellett is szakít id�t a 
zongorázásra. Tanára 
elmondása szerint egyre 
nagyobb lelkesedéssel és 
szorgalommal gyakorol. 
Több ízben lepte meg 
tanárát a maga által 
választott darabbal, ame-
lyet önállóan tanult meg. 

Szintén saját indíttatásra 
nevezett be a tavalyi 
tanévben a Ferences 
Gimnáziumban rendezett 
Mikulás-napi Ki mi tudra, amelyet meg is nyert. 

Mindig örömmel vállalkozik zeneiskolánk koncertjein 
való szereplésekre. Sok szép darabot hallhattunk már t�le. 

Elmondása szerint, amikor nincs más teend�je, akkor 
máris leül egy kicsit zongorázni. �t már nem kell gyakor-
lásra biztatni, mert saját kedvtelésre játszik, sok szép per-
cet szerezve ezzel tanárának a zongoraórákon.  

Kívánjuk, hogy a jöv�ben is szerezzen számára ilyen sok 
örömöt a zene és a zongorázás! 

Gratulálunk az elismeréshez, a továbbiakban pedig kitar-
tást és sok-sok sikert kívánunk!                                           

                                                         Bosnyák Endréné 
intézményegység-vezet� 
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA 
 

Tisztelt Szül�k!  
A 2014/2015. tanévben általános iskolai tanulmányaikat 

megkezd� gyermekek és szüleik érdekl�désére számítva 
állítottuk össze kínálatunkat, amelynek során megismerked-
hetnek intézményünkkel, annak szellemiségével, értékrendjé-
vel, s nem utolsós sorban ezen értékrend képvisel�jével, az 
els�s tanítóval.  

De kik is kezdik, kezdhetik meg általános iskolai tanulmá-
nyaikat az idei év �szén? Kik tankötelesek? 

A gyermek tankötelessé válik, ha eléri az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget, legkorább abban a naptári évben, 
amelyben a hatodik, legkés�bb, amelyben a nyolcadik életév-
ét betölti. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, legkés�bb az azt követ� évben, tehát 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hetedik 
életévét betölti, tankötelessé válik. További egy nevelési évig 
(tehát a gyermek nyolc éves koráig) akkor maradhat csak az 
óvodában, ha azt a szakért�i bizottság javasolja. A tankötele-
zettség teljesítése a tanév els� tanítási napján kezd�dik. Ha a 
gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban 
eléri, a kormányhivatal a szül� kérelmére szakért�i bizottság 
véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hat éves 
kor el�tt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

A tankötelezettség kezdetér�l az óvoda vezet�je, illet�leg 
1. ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgá-

lat alapján a szakért�i bizottság, 
2. az óvoda, az iskola vezet�je vagy a szül� kezdeményezé-

sére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakért�i bizott-
ság 

dönt (b�vebben: a magyarorszag.hu honlapon). 
A tanköteles tanulók beíratására az idei évben április 1. és 

30. között kerül majd sor valamennyi iskolában, egységesen a 
miniszteri rendeletet követ�en. 

Iskolánkba els�dlegesen a visegrádi – Kisoroszi község ese-
tében a kisoroszi – lakóhellyel, illetve ennek hiányában tar-
tózkodási hellyel rendelkez� gyermekeket vesszük fel. A 
szabad fér�helyek függvényében lehetséges a beiskolázási 
körzeten kívülr�l jelentkez�k felvétele.  
 

Az iskolával való ismerkedést a következ� ütemezés szerint 
tervezzük Visegrádon: 

2014. február 11-én (kedden) 17 órától tájékoztató szül�i 
értekezlet a visegrádi Fellegvár Óvodában. 

Résztvev�k: Bozóki Marianna intézményvezet�, Schmidt 
Anna némettanár, Pálmainé Vas Zsuzsanna osztályf�nök. 

2014. március 19-én (szerdán) az 1–3. órában (8 órától 
10.40-ig) nyílt tanítási órák a leend� els� osztályos gyerme-
kek szülei számára. Tartják: Pálmainé Vas Zsuzsanna (4. o.), 
Pauluszné Tóth Anna (1. o.), Izsákné Illés Gabriella (1. o.). 

2014. április 1. és 30. között beiratkozás. (A pontos dátum 
még nem ismert, err�l legkés�bb a március 19-i nyílt napon 
tájékoztatást adunk.) Hagyományaink szerint nemcsak a 
szül�ket, hanem a leend� els�seinket is várjuk az els� szemé-
lyes intézményes találkozásra. 

2014. május 20-án (kedden) 10 órától várjuk a leend� els�-
söket látogatásra az iskolába, ahol leend� osztályf�nökük – 
Zsuzsa néni – fogadja �ket. 

2014. május 21-én. (szerdán) 17 órától szül�i értekezletet 
tartunk a leend� els� osztályosok szüleinek az iskolában. 
 

Intézményünkr�l: 
– Az Áprily hagyományos (konzervatív) értékrendet követ� 

iskola. Az iskola meder, amely véd, vezet és határokat 
szab. 

– Iskolánkban érték a rendes magaviselet, a tisztelet és a 
tudás. 

– Tanulóink tudását, iskolánk teljesítményét az évr�l évre 
megismétl� kompetenciamérések és a felvételi eredmé-
nyek igazolják. Végz�s tanulóink hozzávet�leg kilencven 
százaléka felvételi után az els� helyen megjelölt középfo-
kú intézményben folytathatja tanulmányait.  

– A tanulók els� osztálytól minden évfolyamon heti öt órá-
ban ismerkedhetnek a nemzetiségi német nyelvvel és egy 
órában nemzetiségi hon- és népismerettel és/vagy 

– negyedik évfolyamtól heti három órában angol (idegen) 
nyelvet tanulhatnak. 

– Minden évfolyamon biztosított a napközis foglalkozás 
délután öt óráig. Az alsó tagozaton minden osztályhoz kü-
lön napközis csoport tartozik, a fels� tagozaton jelenleg 
két, terveink szerint a jöv� évt�l három csoport üzemel. 

– Szakos ellátottságunk száz százalékos. 
– A számítástechnikát, a német és angol nyelvet bontott cso-

portban oktatjuk huszonnégy f� felett. 
– Helyben, szakszer� keretek között történik meg a szak-

szolgálati feladatok ellátása a pszichológia, logopédia és a 
gyógytestnevelés területén, valamint a BTMN-es és SNI 
tanulók tekintetében. 

– M�vészeti tehetségek ápolása, fejlesztése zeneiskolai kere-
tek között hat tanszakon zajlik.  

– Differenciált egyéni/kiscsoportos képességfejlesztést biz-
tosítunk tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. 

– Képz�m�vészeti tehetséggondozás két szakkörben, magyar 
néptánc oktatás hat, nemzetiségi néptánc oktatása két cso-
portban történik. 

– Sportolási lehet�ségek: játékos testnevelés, labdajátékok, 
foci, floorball – ez utóbbi sportágban kiemelt tehetség-
gondozás is folyik. Úszásoktatás lehet�ség és igény sze-
rint. Az utóbbi két évben ingyenes síelési és síoktatási le-
het�ségünk is volt a visegrádi sípályán, valamennyi fel-
merül� igény kielégítésével. Az iskolai lehet�ségeket a 
sportcsarnokunkban helyben elérhet� foci és judo szak-
osztályok, valamint a Szent György Lovagrend Apród-
képz�je tovább b�vítik.  

– Hagyományaink ápolására, ünnepeinkre kiemelt figyelmet 
fordítunk.  

– Iskolabusz szállítja az Áprily diákjait Dömös és Duna-
bogdány között az iskolába és haza, s rendezvény-
látogatásink során is rendelkezésünkre áll. 

– Intézményünk tevékenységét az Áprily Iskoláért Alapít-
vány támogatja, amelynek kuratóriuma szoros együttm�-
ködésben tevékenykedik a szül�i szervezettel. 

– Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos céljaink elérésében 
számíthatunk a német nemzetiségi önkormányzat támoga-
tására. 

– Az Év Diákja és Az Év Kisdiákja cím rangos elismerés, és 
jelent�s pénzadománnyal is jár. 

– A Zoller-díj a legelismertebb zenei növendék kitüntetése. 
– Testvériskolai kapcsolatot ápolunk Parajd (Erdély) iskolá-

jával huszonnégy éve, s évente egy hetes közös táborozást 
szervezünk. 

– Obergünzburg Visegrád testvérvárosa, s a németországi 
utazásokon az utóbbi két évben iskolánk tánccsoportjai is 
részt vettek. 

– B�vebb információkat iskolánk alapdokumentumaiban, 
illetve honlapunkon www.aprily-visegrad.hu olvashatnak. 

Szeretettel várjuk az érdekl�d�ket iskolánkba. 
Kérdéseikre választ, illetve b�vebb információkat kaphatnak 

az intézmény vezet�jét�l a (20) 456-3682-es vagy a (26) 398-
312-es telefonszámon, illetve az igazgato@aprily-visegrad.hu 
címen.                               Bozóki Marianna intézményvezet� 
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El�zetes tájékoztatás a tavaszi szünetr�l 
 

Iskolánk éves programterve az intézményi honlapon fris-
sített állapotban található, abból emelem ki – a tervezhet�-
ség érdekében – a tavaszi szünet id�szakát. Élve a jogsza-
bály adta lehet�ségekkel, a tanulói szünetet három nappal 
meghosszabbítottuk. Így a tavaszi szünet el�tti utolsó taní-
tási nap 2014. április 11-re (péntekre) esik. A szünet után 
a gyerekek április 23-án (szerdán) jönnek el�ször iskolá-
ba. 

Bozóki Marianna 

 

Év eleji események a második osztályban 
 

A havazásban szegényes idei tél sem ronthatja el a kedvün-
ket, mert a tanuláson, dolgozatíráson kívül szerencsére más is 
adódik a suliban, ami jó kedvre derít gyereket, tanárt egy-
aránt. 

Januárban – jutalomként – Budapestre mehetett néhány ta-
nuló az osztályunkból, mivel az iskola jegyeket kapott aján-
dékba, nem is keveset. Cirkuszi el�adást nézhettek meg, 
színes programmal, akrobatákkal, bohóccal, mindennel, ami 
egy jó m�sorban kell. Sajnos nem mehetett mindenki, és volt, 
aki ett�l elszomorodott. 

Ám minket nem olyan fából faragtak, hogy ilyenkor sokáig 
szomorkodjunk, kitaláltuk a megoldást. Csináljunk mi is 
cirkuszt itthon! Na, nem a sulit állítottuk a feje tetejére, ha-
nem szorgos felkészüléssel (egy napi), munkával összeállítot-
tuk saját repertoárunkat.  

Ízelít� a m�sorunkból: furulyázás közben ceruzák egyensú-
lyozása az orr hegyén, séta közben hét (!) babzsákból torony 
a fejtet�n, spárga, híd és egyéb hajlékonysági mutatványok. 
Pantomim, tánc, célba dobás. Szerénységem (plüs)vadállatok 
seregét vonultatta fel: különböz� méret� oroszlánok, elefánt, 
hatalmas test� fehér tigris, papagájjá változtatott szirti sas 
bemutatóján ámulhatott a közönség az idomítás csodáin: 
egyikük sem támadott meg egyetlen plüsnyulat, csirkét, já-
tékegeret sem, s�t, mozdulatlanul feküdtek az egész el�adás 
alatt, és még simogatni is hagyták magukat a végén.  

Jól szórakoztunk, és másnap reggel mindenki mesélt a bará-
tainak arról, milyen jó volt a cirkusz: az is, aki Pesten volt, és 
az is, aki itthon maradt.  

Február a jégszakállas, hóbundás id�szaka a télnek – de úgy 
látszik, nem az idei évben. 

Sebaj! Ildi néni – az új testnevelés tanárunk és napközis 
tanítónk – nagyon jó ötlettel lepett meg minket. Menjünk 
Leányfalura korcsolyázni, mivel ott van jégpálya, és korcso-
lyát is lehet bérelni! Pénteken, 14-én, az iskola úszócsoport-
jához csatlakozva a sulibusszal el is indultunk, igaz szemer-
kél� es�ben. Ám most is kedvünkben járt az id�járás, úgy, 
mint az �szi kirándulásunkon. Elállt az es�, a napocska vi-
szont rejtve maradt a felh�k mögött, nehogy elolvadjon a jég, 
és hagyott minket korcsolyázni. Volt, aki úgy „hasított”, mint 
egy bajnok, volt, aki most húzott el�ször korit a lábára, és 
egy óra múlva � is rótta a köröket.  

Nagyon jó volt ez a délel�tti sportolás, hát még utána a fá-
radt lurkók étvágya! 

Rövid pihen� után, a korcsolyázós ruhából kihámozva és 
szépen „puccba vágva” magát az osztály három tanulója: 
részt vett a német nemzetiségi vers- és prózamondó verse-
nyen is. 

Mostantól pedig mindenki lelkesen készül a következ� fon-
tos eseményre: a farsangi bálra! 

 Lejegyezte: Csonka Józsefné Bori néni 
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�

Büszkék vagyunk a visegrádi iskola 5–6. osztályos 
floorballcsapatára! Paulusz József testnevel� eljuttatta hat 
f�s fiúcsapatát a Diákolimpia országos dönt�jére! Az ese-
ményr�l beszámoltunk a múlt havi újságban. 

S most hogyan tovább? Err�l gondolkodtunk február 8-án a 
Sziget utcai ifjúsági házban szül�k, gyerekek, tanárok az 
Áprily Iskoláért Alapítvány kezdeményezésére. Jól megér-
demelt jutalmazó megvendégelésre gondoltunk el�ször, de 
tovább gondolva a sportág sorsát, az utánpótlás lehet�ségét, 
a további feltételek megteremtését, a floorball propagálását, 
népszer�sítését, kib�vítettük a meghívottak körét. S így kb. 
harminc sportszeret� gyermek és feln�tt beszélgetett Paulusz 
József irányításával a levetített versenyek, a játékosok és 
szurkolók tapasztalata alapján. A srácok bebizonyították, 
hogy akarással és kitartással képesek a csúcsokra törni! 
Nekünk az a szerepünk ebben, hogy következetes, de szere-
tetteli légkört teremtsünk, megszervezzük fejl�désük lehet�-
ségét és feltételeit. 

Az ÁIA ezt is szeretné fölvállalni, s várjuk azok érdekl�dé-
sét, segítését, akik látnak fantáziát ennek az izgalmas, testet 
és szellemet fejleszt� sportágnak a felfejlesztésében! 

Köszönjük Bártfai Istvánnak és Ildikónak a barátságos 
helyszín biztosítását és a finom ebéd elkészítését! 

Az ÁIA FELHÍVÁSSAL fordul a város lakóihoz! 
Kérjük, hogy akinek családi fényképei között az iskolához 

vagy a településünk sportmúltjához kapcsolódó fényképe 
vagy más dokumentuma (plakát, rendezvény, ünnepség stb.) 
van, juttassa el a városi könyvtárba! Adatközl� megnevezé-
sével digitalizáljuk a felajánlott dokumentumot, és visszaad-
juk tulajdonosának. A fotókat az iskolások segítségével tabló 
formában szeretnénk a május 10-i sport- és egészségnevelési 
napon bemutatni. 

Célunk, hogy a gyerekek megismerjék Visegrád sportha-
gyományait, gazdag sportmúltját, ezzel is kedvet csinálva a 
sporthoz, az egészséges életmód vállalásához. Szeretnénk, 
ha az id�sebb generációk személyes élményeiket is megosz-
tanák a fiatalokkal! 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány a gy�jtést folyamatosan 
vállalja, de akinek birtokában van ilyen dokumentum, minél 
el�bb vegye föl a kapcsolatot a kuratóriummal. 

Mezei Anna 2025 Visegrád, F� u. 59. 
 Tel.: 06 (26) 397-129, 06 (20) 965-1534 
Molnár Erzsébet Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi 

 Könyvtár 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
 Tel.: 06 (26) 398-128 
Köszönjük figyelmüket, és várjuk segítségüket! 

Mezei Anna ÁIA kuratóriumi elnök 
 

 
Petrovics Ildikó képe 

,,De szép az élet, ha vízre szállunk, / vár a folyó és tó.” 
(Víziúttör� induló) 
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Bandi bácsi állattörténetei III. 
 

A tigris és a macska 
 

(Bali szigeti mese) 
 

Hajdanában a tigris nagyon ostoba állat volt. Ha éhezett, 
olyan lármával csörtetett végig az erd�n, hogy döngött a 
föld, recsegtek az ágak, és minden állat elbújt el�le. Nem 
ismerte sem a lapulva kúszást, sem a zsákmányszerzés 
fortélyait.  

Elhatározta, hogy tanulni megy a macskához, mert annak 
mindig elegend� zsákmánya van. A macska elvállalta a 
tanítást. El�ször megmutatta a kúszást behúzott körmök-
kel, aztán megtanította rejt�zni, karmát-fogát készen tart-
va zsákmányra lesni. 

Mikor a tigris, hosszú gyakorlat után, ezeket a m�velete-
ket már ügyesen csinálta, a macska megmutatta, hogyan 
kell kimeresztett karommal, vicsorgó foggal ugrani. Ekkor 
a tigris megköszönte a macskának az oktatást, és vadászni 
indult. 

Kúszva haladt, lesben lapult, meresztett karommal és 
vicsorgó foggal ugrott zsákmányára, ahogy azt tanulta. 
Hatalmas volt a siker! Nagyszer� élet kezd�dött; kúszni, 
lapulni, lesni, ugrani, levágni és felfalni az áldozatot a 
jóllakásig, újra és újra. 

Néhány nap múlva az állatok ráeszméltek, hogy a tigris-
t�l félni kell. Ett�l kezdve jelezték egymásnak, ha köze-
ledni látták. Így történt, hogy a tigris egész napon át vadá-
szott, anélkül, hogy bármit is elejtett volna. Másnap és 
harmadnap is így volt. Borzasztóan éhezett. Ha törik, ha 
szakad, szereznie kell valami ennivalót. Tanítómestere és 
barátja, a macska volt az egyetlen állat, amelyik nem bújt 
el el�le. Ahhoz a helyhez kúszott hát, ahol a macska egy 
meleg kövön sütkérezett.  

De az észrevette a lopakodó tigrist, látta az éhség félel-
mes villogását a szemében, és azt is, hogy az � tanítása 
szerint, ugrásra készen lapul. A tigris a következ� pilla-
natban a kövön termett, de a macska villámgyorsan felkú-
szott a fára. 

– Felháborító! Te aztán alaposan kioktattál engem! Bez-
zeg a fára mászás tudományát magadnak tartottad meg! – 
bömbölte csalódottan a tigris. 

– Ez így volt helyes, mert most engem, a mesteredet is 
felfalnál – válaszolta a macska. 

A tigris alázatosan hátsó lábaira guggolt, két mancsát 
tiszteletteljesen összekulcsolta, és így szólt: 

– Tanítómesterem! Bevallom, hogy az éhség gonosz tett-
re sarkallt. Kérlek, bocsáss meg, és vezess be a fára má-
szás fennkölt m�vészetébe. 

– Ez rá vall, tigris! Most tapasztalhattam, milyen álnok 
és hamis vagy. Barátságunknak ezzel vége. 

A tigris nagyon felb�szült, és megesküdött, hogy örök 
ellensége lesz a macskának. 

– Tudd meg, macska, ha valaha is téged vagy valamelyik 
ivadékodat ezután egy tigris karma közé kaparint, nem 
fogsz nevetni! Figyelmeztetlek, tudunk egy varázsmon-
dást: ha ráolvasunk az ürüléketekre, elpusztultok. 

A macska nem válaszolt, hanem ágról ágra ugrálva elérte 
az erd� szélét, és az ember szolgálatába állt. Attól kezdve 
azonban, minden eshet�ségre számítva, elkaparja piszkát, 
és gondosan megtanítja erre a kölykeit is. 

Kedves Gyerekek!  
Most, hogy Judit néni elment – akinek ezúton is köszön-

jük a Gyerekkuckó gondozását – és nincs, aki közvetlenül 
felhívja a figyelmeteket a rovatunkban megjelen� cikkek-
re, játékokra, nekem kell a Jékely Bandi bácsival kapcso-
latos feladatokra irányítani az érdekl�déseteket. 

Nagyon szeretném, ha október végén sok szép albumot 
készítenétek majd a hónapról hónapra megjelen� mesék 
alapján. 

 

 
 

Most egy kedves fényképhez kapcsolódik a feladat, 
aminek megoldása csupán a fantáziátokon múlik, no meg 
kérhettek segítséget a tanító nénit�l is. 

A kérdés: Hol és kinek (kiknek) mesél Bandi bácsi? Va-
jon mir�l mesél? 

Feladat: Vedd ki (másold ki) a fényképet az újságból, 
vagy nyomtasd ki az internetr�l (akár színesben), és he-
lyezd majd az albumod címlapjára! 

A meséhez most is készíthetsz illusztrációt! Ugye, nem 
kérek sokat t�letek? 

 
 

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával segítse 
az Áprily Iskoláért Alapítvány  

közhasznú munkáját,  
hogy a jöv�ben is támogathassuk a visegrádi iskolát  

és iskolásokat! 
 

Adományukat el�re is köszönjük: 
Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 

 

Adószám: 18224764-1-13  
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

F i g y e l e m f e l h í v á s   
valamennyi visegrádi  

német nemzetiség� választópolgárnak! 
 

Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok! 
A 2014. évi választások során új szabályokat kell alkalmazni a 

választási regisztráció során. 2014. március 21-ig kell mindazok-
nak regisztrálniuk, akik a 2014. évi országgy�lési képvisel�i vá-
lasztáson nemzetiségi képvisel�re, valamint az �szi nemzetiségi 
önkormányzati képvisel�-választáson nemzetiségi önkormány-
zati képvisel�re szavazni akarnak. 

Visegrád Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kéri a ma-
gukat a német nemzetiség�nek is tartókat, hogy március 21-ig 
akár a polgármesteri hivatalban, akár a rendelkezésre álló in-
ternetes honlapon (www.valasztas.hu) szerezzék be az adatlapot, 
és kérjék felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe, a következ� 
formában: 

 

 
 

A regisztrációra azért van most szükség, mert az �szi nemzeti-
ségi önkormányzati választásokon csak ennek birtokában lehet 
szavazni; ez szükséges ahhoz, hogy a visegrádi német nemzetiség 
megfelel�en legyen képviselve a város életében.  

Az adatlap kitöltésében segítséget nyújt a Visegrádi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat, a polgármesteri hivatalban Dr. Szabó Atti-
la jegyz� úr is. Az adatlapot a polgármesteri hivatalban kell leadni, 
vagy postai úton a hivatalhoz beküldeni. 

Herendi Ida–Hintenberger András 
 

Lachen ist gesund! 
Jugend von heute… 

„Als meine Tochter siebzehn Jahre alt wurde, erlaubte ich ihr das 
rauchen.” 

„Und was sagte sie dazu?” 
„Sie sagte nur: Vielen Dank Papa, aber schon seit einem Jahr 

habe ich das Rauchen abgewöhnt.” 

„Wer die Vergangenheit liebt,  
der liebt eigentlich das Leben” 

 

A mi múltunk, Visegrád múltja er�sen köt�dik a 
svábsághoz. El�deink hagyományainak meg�rzése, 
ápolása a település apraját-nagyját gazdagítja. Az óvo-
dában kiemelt feladatunk a sváb szellemi és tárgyi kul-
túra meg�rzése, átörökítése, a kisebbségi identitástudat 
er�sítése. Sajnos otthonról, a családból már nem hoz-
zák a gyerekek a nyelv és a szokások ismeretét. Már 
csak a legid�sebbek vannak ennek a kincsnek a birto-
kában. Éppen ezért néhány éve sorra jártuk az id�s em-
bereket, s összegy�jtöttünk néhány, az óvodásoknak is 
való mondókát, dalos játékot, éneket. Célunk, hogy 
gyermekeink e kevéske helyi kinccsel gyarapodva 
hagyják el az óvodát. Remélem, az id�sebbekben ked-
ves emlékeket ébreszt a következ� simogató-
csiklandozó:  

            Szojc, smojc, kriwel-krawel 
            ölepo, 
            noszinzige, 
            sipepajle,  
            klane potsch, kroße potsch! 

            

 
 

Az elmúlt évben igyekeztünk a sváb tárgyi kultúrával 
is megismertetni a gyerekeket. Néhány lelkes szül� se-
gítségével (akiknek ezúton is köszönjük, hogy ránk bíz-
ták féltett örökségüket, régi becses tárgyaikat) egy be-
mutató ablakot rendeztünk be. El�ször egy hagyomá-
nyos sváb kamrába nyerhettek bepillantást a gyerekek, 
házi készítés� lekvárokkal, savanyúságokkal, zsírosbö-
dönnel, aszalódó otelló sz�l�vel. A spejz el�tt állva 
sok, számukra új ismerettel, kifejezéssel gyarapodtak 
ovisaink. Farsangra új ablakot rendeztünk be, 
„krapfesüt�vel”, nyújtófával, süteményes receptekkel, 
mérleggel. Felavatásakor megvendégeltük a gyerekeket 
és szüleiket finom Rosenkrapféval-rózsafánkkal. A 
kóstoló aláfestéséül természetesen hangulatos sváb ze-
ne szólt. Nagy örömünkre az anyukák néhányan már 
otthon is meglepték családjukat a farsangi különleges-
séggel. 

Vannak még ötleteink újabb kiállítási témákra (textí-
liák, öltözködés, mesterségek eszközei, gyerekjátékok, 
ünnepek, hagyományok, fényképek,…). Nagy vágyunk 
lenne egy hímzett falvéd� és sváb népviseletbe öltözött 
baba is! Ezek megvalósításához kérnénk Visegrád lakó-
inak segítségét! Ha van olyan tárgyuk, melyet szívesen 
kölcsönadnának egy rövid id�re, nagy örömet szerez-
nének nekünk, s nagy becsben tartanánk! 

Imre Gáborné német nemzetiségi óvodapedagógus 
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Gyöngyékszer-készít� szakkör 
 

Szeretettel várjuk továbbra is mindazok jelentkezé-
sét, akik csatlakozni szeretnének a februárban indult 
gyöngyékszer-készít� szakkör munkájához.  

A foglalkozásokat a Mátyás Király M�vel�dési 
Házban (Visegrád, Széchenyi u. 11.) csütörtökön-
ként, 17 órai kezdettel Adamikné Szendr� Katalin 
tartja. 

Részletesebb információval addig is a 06 (30) 210-
8580-as telefonszámon tudunk szolgálni. 

Szeretettel várjuk minden érdekl�d�t! 
 

 
 

FILMKLUB 
Értesítünk mindenkit, hogy márciusban a film-

klub vetítései az alábbi id�pontokban lesznek: 
március 5. és 19., az áprilisi els� vetítés 2-án, 
szerdán lesz a könyvtárban. 

Szeretettel várunk minden érdekl�d�t! 
Részletesebb információval a m�vel�dési ház-

ban, vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk 
szolgálni. 

 

 

 
A Mátyás Király  
M�vel�dési  Ház  

és a  
Józsefvárosi  

Szlovák Nemzetiségi  
Önkormányzat 

 

tisztelettel hívja  
 

Visegrád város lakóit 
 

Viktorin József  
emléktáblájának  

avatóünnepségére 
 

2014. március 22-én, szombaton 
 15 órára  

az Áprily Lajos Általános Iskolához 
(Visegrád, Rév u. 2.) 

 
Mindenkit 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. március 28-án, pénteken 
18 órától lesz  

a könyvtárban 
 

Ebben a hónapban 
 

#,��-����(�./�
– Bemutatkozik  

a tízéves Párkányi Múzeum – 
címmel 

 

Juhász Gyula 
múzeumvezet� 

(Párkányi Városi Múzeum) 
tart  
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A belépés ingyenes! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

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

 

2014. március 29-én, szombaton 16 órára    
m�vel�dési házba, a 

 

„Tavaszi Haiku ünnep” 
 

címmel rendezend�  
 

kiállítás megnyitójára 
 

 A kiállítás mottója: 
 

              „Tükörben égek, 
              báb-test, 
              Pillangó-lélek szárnyszegetlenül” 

 

(Németh Péter Mikola) 
 

A tárlatot megnyitja: 
 

Vihar Judit  
költ� 

 
A kiállítás 2014. május 10-ig tekinthet� meg 

a könyvtár nyitva tartása szerint. 
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128] 

 
Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
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Visegrád els� említése Szent István király 1009-es, a 
veszprémi püspökség számára kiadott adománylevelében 
található mint a visegrádi vár ispánsága (comitatus 
Vyssegradiensis civitatis). A Visegrád vármegye ispáni 
székhelyéül szolgáló sibriki er�sség az esperesi temp-
lommal, valamint a Várkertben lev� váralji szolgáltató 
faluval és az 1055 körül alapított Szent András-
monostorral egészült ki.  

A várkerti 10–13. századi falu területe a Dunától a 
sibriki er�dig terjedt. Az eddigi ásatások során el�került a 
falu temploma, a körülötte lev� temet� 463 sírja, majd 50 
ház, több m�hely, kemencék, tárológödrök és más objek-
tumok. A várkerti falu egyedi háztípusaival, ipartörténeti 
emlékeivel különleges helyet foglal el a Kárpát-medencei 
10–13. századi települések között.  

A 2003. évi ásatás során a várkerti falu eddigi történeté-
nek legérdekesebb lelete-leletegyüttese került el�. A tele-
pülés korabeli járószintjén egy bronz kereszt, egy aranyo-
zott bronz csat és III. Béla bizánci típusú rézpénze kerül-
tek el�, egymás közvetlen közelében.  

  

 
Hornyák László rajza 

 
A 4, 6 cm hosszú, 5 cm széles öntött kereszt (l. mellékelt 

kép) függ�leges szárának fels� részét ferdén levágták. Az 
el�lapon combközépig ér�, alul red�zött ruhában lev�, a 
síkból domborúan kiemelked� figura látható. A függ�le-
ges szárat nyaknál vágták el. A vállak alatt, melltájékról 
kétoldalra ívelt, kett�s karszer� ??? nyúlvány indul, 
mindkét száron ovális gömbformában végz�dve, illetve 
innét a szárak végei felé újra indítva.  

A mellkeresztek a 6–7. században a Közel-Keleten, a 
Bizánci Birodalom területén m�köd� m�helyekb�l terjed-
tek el a kés�bbi évszázadok folyamán Közép-Kelet-
Európában. A Kárpát-medencei mellkeresztek nagyobb 
része kett�s, szétnyitható ereklyetartó, kisebb része egy-
szer�, egy darabból öntött vagy lemezb�l kivágott kereszt. 

A kisméret�, öntött, egylapos, egy oldalon díszített dara-
bok egy része 11. századtól helyi m�helyekben készült. A 
Kárpát-medencében készült másolatok elterjedése össze-
függ azzal, hogy Jeruzsálem 1071-ben a mohamedánok 
által történt elfoglalása után a szentföldi m�helyek száma 
csökkent.  

E típusoknál – az ereklyetartó keresztek hatására – az 
el�lapon a megfeszített Krisztus ábrázolása látható, víz-
szintes karokkal. Egyértelm�en megállapítható, hogy a 
várkerti példánynál a figura ruházata nem a korai példá-
nyokon látható hosszú tunika (colobium), mivel annak a 
red�zött alja a térd felett, combközépnél végz�dik. Úgy 
t�nik, a ruházat fels� testt�l egészen a lábszárakig takarja 
a figurát, így azt sem jelenthetjük ki, hogy a Kárpát-
medencében készült, nyugati hatást tükröz� példányoknál 
látható ágyékkend� (perizoneum) viseletér�l lenne szó. 
Egyedi megformálású a vízszintes szárakon lév�, a mell-
kasról induló 2 karszer� ?? nyúlvány. Az ovális, gömb-
szer� idomba futó, majd tovább induló vonalpár mintha 
folytatódna, mintha egy nagyobb felületen lév� lapból 
vágták volna ki a keresztet.  

Ellentmond ennek, hogy az oldalszár végz�désének ki-
képzésén nem látszanak vágásnyomok. Jelen formájában 
az ábrázolás értelmezése kérdéses: nem egyértelm�, hogy 
er�sen stilizált karokról van-e szó? A félgömbformák 
magyarázatával kapcsolatosan párhuzamként felmerülhet 
a Magyar Nemzeti Múzeum gy�jteményében lév� 
dunapentelei példány, ahol az el�lapi reliefszer� Krisztus-
képen a széttárt karok alatt ovális félgömb látható.  

Felvet�dik a kés�i, a 12. századtól elterjedt, ún. kijevi 
típusú kereszteken lév�, az evangélistákat megjelenít� 
medaillon-ábrázolás hatásának lehet�sége, de a stilizált 
ábrázolás nem teszi lehet�vé ezen értelmezés egyértelm�-
vé tételét. A balra kifordított lábakkal történ� megjelení-
tése is ritka a hasonló korú és megformálású keresztek 
között. A várkerti keresztr�l szólva nem zárhatjuk ki azt a 
feltételezést, hogy a bizánci típusú példány itteni jelenléte 
kapcsolatban lehet az ortodox Szent András-monostor 
m�ködésével, amely 1221-ig, ha lassan elnéptelenedve is, 
de biztosan a keleti bazilita szerzetesrendhez tartozott.  

A kereszttel együtt talált III. Béla kori, ún. bizánci típu-
sú rézpénzb�l a falu területén 8 db ilyen veret került el�. 
Az Árpád-korban unikálisnak számító éremtípus gazda-
ságtörténeti jelent�ségével kapcsolatosan a pénztörténettel 
foglalkozó szakemberek máig nem jutottak egységes 
álláspontra. A Visegrád-Várkertben el�került öntött bronz 
mellkereszt el�lapi képével kapcsolatosan az egyedi, 
er�sen stilizált megformálást figyelembevéve, csak ko-
moly fenntartással tételezhetjük fel, hogy a többi hasonló 
kereszten szokásos megfeszített Krisztus-ábrázolásról van 
szó, hangsúlyozva: más értelmezési javaslatunk jelen 
ismereteink alapján nincs. A készítés helyére vonatkozó-
lag elképzelhet�nek tartjuk, hogy helyi másolatról van 
szó. Használatának és földbe kerülésének idejét a falurész 
eddigi feltárásából lesz�rt adatok és a kereszt mellett talált 
III. Béla-pénz alapján a 12. század második felére tehet-
jük. 

Gróf Péter 
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A kultúrát szeret�, a helyi kulturális-m�vel�dési lehet�-
ségeket keres� visegrádiaknak nem lehet panaszuk, mert 
minden hónapban találhatnak igényüknek, érdekl�désük-
nek megfelel� kínálatot. Nyilvánvaló, hogy Visegrád nem 
versenyezhet az ugyancsak könnyen elérhet� f�város 
lehet�ségeivel, de ezt pótolja az, hogy a helyi események-
nek egyúttal közösségépít� szerepe is jelent�s. 

KASSA VISEGRÁDON I. 
Az Együtt Kulturális Egyesület meghívására mutatkozott 

be visegrádi közönségének Hubay Miklós: A zsenik isko-
lája cím� monodrámájával a TeatRovás Társulat. Az 
el�adás egy kicsit ledermesztett, talán fejbe kólintott 
mindenkit. Nem újévi, lazító darab volt, de mindenképpen 
elgondolkodtató. Hubay Miklós 1918. április 3-án Nagy-
váradon született – 2011. május 7-én Budapesten halt 
meg, gazdag életm�vet hagyva maga után. A köztudatban 
legismertebb m�vének – a Vas Istvánnal és Ránki 
Györggyel közösen alkotott – az Egy szerelem három 
éjszakája cím�, els� magyar musical mondható. Kicsit 
utánanézve munkásságának, meglep�dtem, hogy milyen 
sok ismert cím köszönt vissza az alkotások közül, s hogy 
mennyire kiesett az emlékezetemb�l közéleti szereplése, 
az, hogy az Írószövetség és a Magyar Pen Klub elnöke 
volt, � indította el a Magyar dráma napját, hogy alapítója 
volt a Széchenyi M�vészeti Akadémiának, s még lehetne 
sorolni funkcióit és kitüntetéseit is. S amiért a TeatRovás 
fellépése hiányosságaim pótlására késztetett, már ezért is 
köszönet illeti �ket! 

Visegrádra az Együtt Kulturális Egyesület meghívására 
érkeztek január 18-án. A színház fiatal munkatársa és 
Sz�ke Mátyás a moziban házigazdaként fogadta az érke-
z�ket. A köszöntés, bemutatás és bemutatkozás után a 
puritán színpadkép irányította figyelmünket egy fiatalem-
ber torna- és er�gyakorlataira. Sokáig nem volt el�ttem 
világos, hol is van ez a helyszín, hol is mond ez a jó arcú, 
jó test� srác érdekes, meghökkent�, de bölcs mondatokat, 
s MI? vagy KI? lehet az a ,,rongykupac”, akihez-amihez 
(?) beszél, mígnem egy éles fény- és hangváltással kide-
rül, hogy egy börtöncellában történik. Itt van a ,,zsenik 
iskolája”! S ezután más szemüveggel várjuk-látjuk-
halljuk a történetet. Történetet? Persze van történet – de 
ezt én nem tudom elmesélni! Ezért, miel�tt tévútra terel-
ném az olvasót, inkább idézem dr. Entz László sebész 
professzort, aki 2011 márciusában rendezte meg a dara-
bot, s a Pátyi Online Falugy�lés honlapján írja: 

,,A szerz� ezt a darabot 1967-ben írta. Egy irodalmi al-
kotás megszületésének dátuma sokszor nagyon fontos… 
Ez a darab az 1956-os megtorlások legdurvább id�szaka 
után néhány évvel keletkezett. A helyszín és a légkör, 
valamint a mondanivaló híven tükrözhetnék akár a hatva-
nas évek második felének vészterhes viszonyait, de A 
zsenik iskolája ennél lényegesen többet akar, kiemelkedik 
a sz�kös id�horizontból és az id�tlenség perspektíváját 
villantja fel. Sajnos nem az örök emberi jóét, hanem az 
emberi ördögi mivoltát mutatja be elemi er�vel, drámaian 
tragikus véggel. 

A kétszemélyes el�adás önmagában is felkelti a néz� 
érdekl�dését, meglepetését tovább fokozza a második 
szerepl� némasága, tunya közönye… 

Hol van hát a zsenik iskolája? Ugyan az els� szerepl� 
zsenialitásához nem fér kétség, na de a második, az egyál-
talában nem t�nik lángelmének, de még beszámíthatónak 
sem igazán? Az els� – beszél� szerepl� – eszmefuttatásai 
valóban zseniálisak, szellemesek, találóak és mélységesen 
igazak, még akkor is, ha ez az aljasság igazsága. � tény-
leg zseni a maga nemében, ezt néhány perccel az el�adás 
kezdete után mindenki megérezheti, a második szerepl� 
zsenialitását csak a függöny záródásakor érthetjük meg. 

A darab az élni akarásnak, a szabadságvágynak is ön-
kéntelenül emlékm�vet állít, hogy milyen eszközökkel 
teszi, hogy a cél tényleg szentesítheti-e az eszközt, ezt 
majd ki-ki maga döntheti el az el�adás végén.” 

Kassa Visegrádon! Mindenkinek tudnia kell, hogy a II. 
Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem sírját �rz� város 
,,Kassa, Szlovákia második legnagyobb városa, az egyko-
ri Abaúj-Torna vármegye székhelye, ma a róla elnevezett 
kerület és járás központja, katolikus érseki és evangélikus 
püspöki székhely. Népessége 240 688 f�, ebb�l 6382 
magyar.” (Wikipédia) 

 

 
Tisztelgés Rákóczi Ferenc sírjánál 2003 nyarán 

 

És ennek a városnak a lakosságához képest kicsi számú 
(2,6%) magyar anyanyelv� lakója a kultúra eszközével 
küzd a megmaradásért. A kassai székhely� Rovás Polgári 
Társulás húsz éve alakult, a kortárs magyar m�vészet 
ápolására, szervezésére. Több m�helye indult az eltelt 
évek alatt; oktatnak, kiállításokat szerveznek, kulturális 
kávézót és m�vészeti m�helyeket (irodalom, színház, 
tánc…) m�ködtetnek. A TeatRovás kísérleti színház 
évente három-négy monodrámát, kamaradarabot mutat 
be, s viszi a magyarlakta városokba, falvakba. 

A visegrádi Együtt Kulturális Egyesület nem els� alka-
lommal kínált lehet�séget programjaival a határon túli 
magyar kultúra szélesebb megismertetéséhez, er�sítve 
ezzel is a határon átível� kapcsolatot, együttm�ködést, a 
szolidaritást. A darabot Czibula Péter rendezte színpadra, 
egyben megszemélyesítve a rongybábuként szerepl� 
,,néma zsenit”. Megkockáztatom, hogy igazi zsenit ismer-
hettünk meg ifj. Havasi Péter színm�vészben. A fizikai 
er�nlétet is igényl� alak megformálását, mondhatnám 
zseniálisan hozta elénk, s ha szerepe szerint nem is válha-
tott szimpatikussá, mégis az áldozatnak kijáró sajnálattal 
fogadtuk megsemmisülését. 

KASSA VISEGRÁDON II. 
A 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja 

a kassai születés� Márai Sándor. Bemutatása az én tudá-
sommal szerénytelenség lenne, és hál’ istennek, Márai is- 
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mertsége, népszer�sége reneszánszát éli. A Magyar kultú-
ra napjának el�estéjén nem is lehetett volna méltóbb ün-
nepséget szervezni, mint a Mátyás Király M�vel�dési 
Házban bemutatott A köznapiról és a látomásról cím� pó-
diumszínpadi el�adást. A kassaiakhoz hasonlóan egyéni 
színpadi teljesítmény(ek)nek gratulálhatunk!  

A Füveskönyv alapján Halmy György által szerkesztett 
és rendezett kétrészes darab a legjobb id�ben és legjobb 
helyen került közönsége elé: könyvekkel telezsúfolt 
könyvtárszobában, a Márai környezetét idéz� polgári mi-
li�ben. A két szerepl� közül az egyik itt se ejt ki egyetlen 
szót sem, de jelenléte és gyönyör� heged�játéka szinte 
rendezi az írót megszemélyesít� szerepl�t a választ váró 
kérdések, témák irányába, jelenlétével, finom megjelené-
sével hol árnyékává, hol társává, hol fontos hangszeres kí-
sér�jévé válik. Baranyi Dávid heged�m�vész a ,,néma” 
társa Benk� Nóra színm�vésznek. (Miel�tt még bárki azt 
hiszi, hogy én felbérelt ,,színikritikusa” lettem a Visegrádi 
Híreknek, szeretném leszögezni, hogy én is csak egy va-
gyok a néz�-hallgató közönségb�l, s csak arra vállalko-
zom és azt vállalom is, amit laikusként a ,,jól csak a szí-
vével lát az ember” hitével kimondom a bennem érlel�d� 
gondolatokat.)  
 

 
Részlet az el�adásból 

 

Érdemes újra elolvasni a meghívót (Visegrádi Hírek 
2014. januári szám), melyen olvashatjuk Márai hitvallását 
a Füveskönyv funkciójáról, hivatásáról, s amit Halmy 
György is meger�sített bevezet�jében. 

  Az írót a szép beszéd�, gyönyör� hangú színészn� sze-
mélyesítette meg egyszer� gesztusokkal, meggy�z� játék-
kal. A zeneszerz� Balázs Barnabás volt. 

A Magyar kultúra napjára, január 22-re gazdag útravalót 
vihettünk a m�vel�dési házból; volt min elmerengeni, el-
gondolkodni: életünkr�l, tennivalóinkról. 

Nemzeti ünnepünk el�tt fogadja minden kedves Olvasó 
befogadó szívvel Márai Sándor gondolatait A hazáról és 
az államról: 

,,Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mon-
danám: ’Korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy 
szeresd önmagadat.’ A haza nemcsak föld és hegy, halott 
h�sök, anyanyelv, �seink csontjai a temet�kben, kenyér és 
táj, nem. A haza te vagy, sz�röstül-b�röstül, testi és lelki 
mivoltodban: � szült, � temet el, �t éled és fejezed ki, mind 
a nyomorult, nagyszer�, lángoló és unalmas pillanatokban, 
melyek összesége életed alkotja. S életed a haza életének 
egy pillanata is. 

Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: �rült az, aki ön-
magát tagadja. Hazád a történelmi mértékben megnagyított 
és id�tlenített személyiség. A haza végzet, személyesen is. 
Nem fontos, ’szereted’-e, vagy sem. Egyek vagytok. De úgy 
látom és tapasztalom, hogy te – szóval és ünnepélyeken, 
írásban és a dobogókon – inkább az államszeretetr�l teszel 
bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet vár-
ni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem 
zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad finom 
stallumot, csecse fityeg�ket szalonkabátodra, príma koncot, 
ha ügyesen szolgálod, ha füstöl�vel jársz körülötte, ha – 
férfiasan, kidüllesztett mellel – megvallod a világ el�tt, 
hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. 
Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért 
minden államszeretet gyanús. Aki az államot szereti, egy 
érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Gon-
dolj erre, mikor hörögsz a dobogókon és melled vered.” 
(Márai Sándor) 

Írásunkkal a huszonöt éve elhunyt (1989. II. 21.) Má-
rai Sándor el�tt is tisztelgünk. 

Mezei Anna 

 
Száz éve tört ki az els� világháború 

 

1914. június 28., Szarajevó… E na-
pon Gavrilo Princip meggyilkolta Fe-
renc Ferdinánd trónörököst, ezzel ki-
robbantva az els� világháborút. A ne-
vezetes eseménynek századik évfordu-
lójára emlékezve hívta meg az Együtt 
Kulturális Egyesület február 4-én dr. 
Töll László honvéd ezredest, aki a vi-
lágháborús emlékm�vek, a hadisírok 
gondozása és a katonákra való meg-
emlékezés témakörér�l tartott igazán 
,,katonás” és lényegre tör� el�adást. 
Az érdekfeszít� mondanivalót képes 
kivetít�n sok érdekes, eddig nem is-
mert fotó színesítette. 

Az el�adó a gazdag tényanyag ismer-
tetésén túl kiemelte a háborúban meg-
haltak, elt�ntek, fogságba esettek em-
léke meg�rzésének fontosságát, hisz 
ez a nemzettudat és a történelem szer-

ves része. Beszámolt arról a fontos és 
nagy munkáról, amit a minisztériumon 
belül egy f�osztály végez: feldolgoz-
zák különböz� kataszterek alapján el-
t�nt honvédjeink sírjainak hollétét. A 
háború szinte minden családot érintett: 
déd- és nagyapáink, férfi rokonaink 
közül számosan nyugszanak ismeret-
len helyen, szerte Európában, pl. 
Olaszországban (Isonzó, Doberdó), 
Oroszországban (Don-kanyar), de má-
sutt is. 

A nyugati nemzetek azzal is megbe-
csülik halottaikat, hogy több ezer is-
meretlen honvéd csontját összegy�jtik, 
temet�iket rendben tartják, emléküket 
nem felejtik. Szükség lenne, hogy 
Magyarországon is ez a szemlélet 
uralkodna, hiszen katonáink a hazáért 
harcoltak és haltak. Szép gesztus len-

ne, ha központi emlékhelyet kapna a 
több százezer elhunyt, elt�nt, elhurcolt 
magyar áldozat is.  

A május végén tartott H�sök napi 
emlékezésen Visegrádon is fejet haj-
tunk a Mátyás-szobor emléktáblájára 
vésett ötvenhat helyi h�s emléke el�tt. 

A nagy taps h�en fejezte ki a szép 
számú jelenlév�k tetszését, mert lé-
nyegre tör�, tartalmas, hazaszeretetre 
nevel� el�adást hallhattunk ezredes úr 
jóvoltából, aki legvégül számos érdek-
l�d� kérdésre adott kimerít� választ. 

Borsody István 
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Hol ebédelt 1810. július 3-án Rainer f�herceg? 
 

1792-ben váratlanul elhunyt a Habsburg-Lotaringiai-
házból származó II. Lipót német-római császár, magyar és 
cseh király. Rövidesen, még ebben az évben meghalt 
felesége, a Bourbon-házból való Mária Ludovika is. 

Az uralkodópár tizenhat gyermeke közül a másodikként 
született, legid�sebb fiú, Ferenc f�herceg (1768–1835) 
lesz az utód, aki II. Ferenc néven, német-római császár-
ként, I. Ferenc néven osztrák császár, magyar és cseh 
királyként uralkodik. 

A német-római császári címr�l, amelyet 1792. július 5-
én Frankfurt-am Mainban a választófejedelmek gy�lésén 
történt választáskor kapott, 1806. augusztus 6-án Napóle-
on nyomására mond le. Ezzel gyakorlatilag megsz�nik a 
1006 éven át fennálló Német-római Császárság. Kárpótlá-
sul els�ként a továbbiakban az Ausztria örökös császára 
címet viseli, amelyet � kreált 1804-ben. 

A hosszú, negyvenhárom évig tartó uralkodása alatt, 
egyik f�szerepl�je volt az 1792–1815. közötti években 
zajló a francia forradalmi és napóleoni háborúk korának. 
(Magyarország becsült vesztesége ezekben az években 
350 ezer f� körül lehetett) 

Még 1814 novemberében Bécsben összeült az európai 
államok kongresszusa, hogy megtárgyalja a napóleoni 
háború lezárásával szükségessé vált területi rendezést. A 
következ� év június 9-én aláírták a bécsi kongresszus 
záróokmányát, amely részben újra rajzolta Európa térkép-
ét. 

Az észak Itáliai Lombardia és Veneto tartományok ösz-
szeomlásával létrehozták a Lombard-Velencei Királysá-
got, amely állam perszonálunióban állt Ausztriával, ural-
kodója a mindenkori osztrák császár volt, akit az alkirály 
és a f�kormányzó képviselt. A „bécsi kongresszus európai 
rendjének védelmében” 1815. szeptember 26-án I. Ferenc 
császár, I. Sándor orosz cár és III. Frigyes Vilmos megkö-
tötte a Szent Szövetséget. 

II. Lipót császár gyermekei közül még további három 
fiúnak volt köze a magyarokhoz. 

A negyedik fiút Sándor Lipót f�herceget 1790. novem-
ber 12-én a magyar országgy�lés nádorrá választotta. 

Sándor Lipót f�herceg 1795-ben történt tragikus halála 
után I. Ferenc császár (sorrendben az ötödik) fiútestvérét, 
József Antal János f�herceget (1776–1847) kinevezi Ma-
gyarország helytartójává. 

A magyar országgy�lés 1796. november 12-én válasz-
totta nádorrá József f�herceget, aki mint a „legmagyarabb 
Habsburg” került be hazánk történetébe. József nádor, aki 
a Habsburgok nádori ágának is a megalapítója volt, ha-
zánk felvirágoztatásáért végzett tevékenysége közismert. 
Emlékét Pesten a róla elnevezett téren álló szobra is �rzi. 

A népes család tizenhat gyermeke közül tizennegyedik-
ként született Rainer József f�herceg (1783–1853) el�ször 
1809-ben mint a császári bátyja helyettese jutott jelent�-
sebb szerephez. 

1809. április 10-én Károly f�herceg vezetésével I. Fe-
renc császár hadai megtámadják a franciákkal szövetséges 
Bajorországot. Válaszul megindul a francia ellentámadás. 
A császári udvar Magyarországra menekül. II. Ferenc egy 
ideig Tatán tartózkodott. 

Napóleon császár május 13-án bevonult Bécsbe, majd 
május 15-én a francia csapatok Pozsonynál átlépték a 

magyar határt. A támadó franciák ellen június 14-én 
Gy�rnél szembeszálló magyar nemesi felkel�k vereséget 
szenvedtek. Az osztrák hadakra július 5–6-án Wagramnál 
(Alsó-Ausztria) mért dönt� vereséget Napóleon. Az 
Ausztria-Magyarország elleni hadjáratot az október 14-én 
Schönbrunnban kötött béke zárta le. 

A következ� évben, 1810. április 2-án I. Ferenc 19 éves 
lányát, Mária Lujzát Napóleon elvette feleségül. 

A napóleoni háborúk alatt felértékel�dött Magyarország 
iránt megn�tt az érdekl�dés Rainer f�herceg esetében is, 
aki hazánk igazi barátjának tanúsítja magát. 

Ahhoz, hogy az országot jobban megismerje, 1810. év 
elején utazást tervezett azokra a hazai részekre, ahol még 
nem járt. A magyarországi utak nagyon rossz állapota 
miatt egy hosszabb utazás komoly, néha több hónapos 
el�készületet igényelt. 

Rainer f�herceg július elején indult el egy kisebb társa-
sággal Schönbrunnból. Az érdekesebb tájak és népvisele-
tek megörökítése végett egy ügyes rajzoló is volt a társa-
ságában. Egyébként a f�herceg a magyarországi útjáról 
jegyzeteket gy�jtött, illetve naplót is vezetett. 

Az utazásuk során az els� állomásuk Pozsony volt, 
ahonnan a Csallóközön át Komáromba szándékozott 
menni. Az ottani vár, amelynek a meger�sítésén dolgoz-
tak, megtekintése után el�bb Tatát, majd Esztergomot 
látogatta meg. 

Július 3-án Visegrádra érkezett, ahol a t�rhetetlen h�-
ségben is vállalkozott a várhegy megmászására, „hogy a 
hajdani nagyságnak Magyarország történelmében oly 
híres romjait” megnézze. Arról, hogy a vár romjainak 
megtekintése után miként folytatódott a f�herceg visegrá-
di programja, már nem az el�bb idézett naplójából értesü-
lünk, hanem azt egy vörösmárvány tábla szövege árulja 
el. 

Ez a tábla a F� u. 17. sz. alatti, ún. Zsitvay-villa kertjé-
ben oldalt álló, a 18. század második felében épült mel-
léképület északi falán van. Ennek a tipikusan sváb paraszt 
porta küllem� épületnek a homlokzata emeletes, alatta 
jelleg nélküli pince van. 

A tábla (általam javított) szövege a következ�: 
 

ANNO MDCCCX DIE 3 JULIJ 
SERENISSIMUS CAESAREO REGIUS PRINCEPS 

ARCHI DUX RAINERUS POST INSPECTA 
ARCIS VISSEGRAD RUDERA 
ADLECTIS AD LATUS SUUM 

HONORATIORIBUS VIAE IN COMITIBUS 
SEMET HIS IN AEDIBUS 

PRANDIO REFECIT 
 

1810. JÚLIUS 3-ÁN 
� CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FENSÉGE  

RAINER F�HERCEG MIUTÁN MEGTEKINTETTE  
A VISEGRÁDI VÁR ROMJAIT 

MAGA MELLÉ VÉVÉN  
TEKINTÉLYESEBB UTITÁRSAIT 

EBBEN AZ ÉPÜLETBEN  
EBÉDELT MEG. 

 

(Romhányi Beatrix fordítása) 
 

A f�herceg Visegrádról Vácra ment, majd Dunakeszin át 
Pestre érkezett. Pestr�l, a hajóhídon átkelve, az utazásá-
nak az els� szakasza a budai Várban fejez�dött be. 
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Rainer f�herceget 35 éves korában, 1818-ban császári 
bátyja, I. Ferenc kinevezte az Osztrák Császársághoz 
kapcsolt Lombard-Velencei Királyság alkirályává. Ezt a 
tisztséget 1848-ig töltötte be. Ez év márciusában f�herceg 
családjával együtt Tirolba költözött. A déltiroli Bozenben 
(ma: Bolzano, Olaszország) halt meg 1853. január 16-án, 
hetvenéves korában. Özvegye, Mária Erzsébet hercegn�, 
három évvel élte �t túl. Mindkett�jüket a bolzanoi székes-
egyház kriptájában temették el. 

A lányai közül Mária Adelheid 1842-ben feleségül ment 
unokafivéréhez II. Viktor Emánuel carignanói herceghez 
(1820–1878), aki 1861-ben Olaszország els� királya lett 
II. Viktor Emanuel néven. Felesége Mária Adelaida néven 
olasz királyné lett. Az � révén Rainer f�herceget az olasz 
királyi ház egyik �sének is tekinthetjük. 

Visszatérve az épület történetéhez, azt egyel�re nem tu-
dom megmondani, hogy ki volt a tulajdonosa 1810-ben, 
aki meghívhatta házába ebédre a f�herceget és kíséretét. 

Az épületen és környezetében eddig régészeti és m�em-
léki kutatás sem volt, így a korának közelebbi meghatáro-
zása sem lehetséges. Az 1895-ben készült községtérképen 
ezen telken egy nagyobb méret�, fektetett U alakú épület 
látható, amelynek egy része lehet a jelenlegi épület. 

 
A Zsitvay-villa melléképülete (F� u. 17.) 

 

Az el�bb említett épület nagyobb részét az 1920-as 
években a Zsitvay-villa építésekor elbontották. Ezt az 
épületszárnyat valószín�leg gazdasági célokra meghagy-
ták. 
                                                                  Sz�ke Mátyás 

c. múzeumigazgató 
 

���������������������
 

Március egyik nevezetes névnapja, a József-nap kapcsán néhány 
gondolat minden évben Visegrádra kalauzol. Már a plébániatemplom 
nagyharangja is, amely a munkások véd�szentje, Szent József nevét 
viseli. (2001 szeptemberében egy hétig ,,�” adta a déli harangszót a 
Kossuth rádióban.) Gyerekkori nyaralásaim során nekem is sokszor 
volt szerencsém megszólaltatni. Egyik helyi pajtásom, Zeller Pali – a 
sekrestyés Rupi bácsi unokája – tanított meg a harangokkal bánni. 

S ha már egyházi területet hoztam szóba, szeretnék megemlékezni 
egy híres személyiségr�l, Viktorin József plébánosról. A mellesleg 
neves író és történész 1866-tól haláláig, 1874-ig volt Visegrád plébá-
nosa. Neki köszönhetjük Visegrád idegenforgalmának elindítását. 
Példának csak egy pár neki köszönhet� munkája: a Kálvária-hegy 
Dunára néz� oldalán lév� sétány, mely ma már az � nevét viseli, vala-
mint a fellegvárba vezet� turistautak. 

A cseh és morva szül�kt�l származó, több nyelven beszél� és publi-
káló tudós plébános szívén viselte a magyar nyelv� oktatást is. (Ma-
gyarországon az iskolákban 1844-t�l magyar nyelven volt kötelez� 
tanítani.) 

Ennek, mármint a tananyagok magyar nyelven történ� elsajátításának 
szépségér�l, nehézségér�l az akkori diákok okítója egy másik József, a 
Visegrádon százkilencven évvel ezel�tt, 1824. március 9-én született 
Niedermüller József kántortanító tudna hitelesen beszámolni. Több 
mint ötven éven át generációkat tanított, olyan gyerekeket, akiknek 
nagyszülei, dédszülei német ajkúak, gy�jt�néven: svábok voltak. Az � 
nagyapja, Niedermüller György is még német nyelvterületen született, 
de szemét már Visegrádon hunyta le 1782-ben, negyven évesen. 

Mind a plébános úr, mind a kántortanító úr munkáját Visegrád népe 
nagyra értékelte. Munkásságuk elismeréséül díszsírhelyen nyugszanak. 

De meghatottan gondolok a gyerekkorombeli Józsi bácsikra: Birkl, 
Gerstmayer, Scheili, Schubauer, Zöld… és Jóska pajtásaimra is: Ma-
yer, Scheili, Schwarz, Schwarzenberger stb. 

E sorokon keresztül köszöntöm mindannyiukat József-nap alkalmá-
ból. 

Tisztelettel és szeretettel 
Scheili Béla  
Budapestr�l 

Az Együtt Kulturális Egyesület 
közleménye 

 

Mivel az ismeretterjeszt� el�adások id�-
pontját a felkért el�adó elfoglaltsága hatá-
rozza meg, azt sajnos nem mindig tudjuk a 
Visegrádi Hírekben, illetve plakátokon jó 
el�re meghirdetni. Ezért az érdekl�d�k a 
398-360-as telefonszámon kaphatnak felvi-
lágosítást az esedékes el�adásról.  

Az egyesület elérhet�sége megtalálható 
Visegrád honlapján. 

Zoltán Erika, 
az egyesület titkára 

 

TÁNCHÁZ! 
 

Március 8-án, szombaton 
délután 4-t�l 6-ig lesz a  

táncos játszóház  
az Áprily iskolában 

 

 
Jó hangulatú volt a farsangi táncház 

 

A belépés díjtalan; 
mindenkit – id�set, fiatalt – 

szeretettel várunk! 
Szabóné Mayer Katalin 
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Nemzetiség a megállóban 
 

A tavalyi év végén zajlott le a 
visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat közmeghallgatá-
sa. A szervez�k bölcs el�relá-
tással a m�vel�dési ház egyik 
szobájába szervezték az ese-
ményt, mivel nem számítottak 
túl sok érdekl�d�re.  

Nem kellett csalódniuk, tény-
leg kevesen voltunk. 
Amennyien végül is összejöt-
tünk, bízvást kényelmesen el-
fértünk volna akár egy busz-

megállóban is két összetolt padon. A közmeghallgatáson 
els�nek meghallgattuk a vezet�ség beszámolóját, amely 
felsorolta az elmúlt év rendezvényeit, beszámolt az anyagi 
helyzetr�l és az idei év pályázati lehet�ségeir�l. Ezt köve-
t�en inkább csak szabad társalgásként a visegrádi nemze-
tiség jöv�jér�l mondta el véleményét, aki akarta. Nem 
töltötte ki nagy optimizmus a szobát, inkább csak a ne-
hézségek kerültek szóba.  

Ez után a közmeghallgatás után gondolkoztam el azon, 
hogy valóban mivé is lett a visegrádi svábság? Az a nem-
zetiség, amely meghatározó ereje és jellemz�je volt Vise-
grádnak akár még tizenöt évvel ezel�tt is. De még el�bb, 
amikor jó három évtizeddel ezel�tt ide költöztem olyan 
volt ez a hely számomra, mintha egy kis sváb faluba köl-
töztem volna. Szinte kilencven százalékban sváb lakos-
ság, egyszer�, dolgos emberek éltek itt. Mindenki ismert 
mindenkit, és az egyéni gondoktól, sérelmekt�l eltekintve 
egymást tisztel�, barátságos összetartó népek voltak szá-
momra a visegrádiak. Az ünnepeik, a rendezvényeik él-
ményszámba mentek.  

Emlékszem, amikor nemzetiségi ünnepen a fél falu kinn 
táncolt a nagy parkolóban, vagy amikor farsangtemetés-
kor tele volt a tornacsarnok, mert mindenki látni akarta 
azt a könnyfakasztó jelenetet, amikor szegény haldokló 
Farsangot Zeller Marci bácsiék egy fél méteres injekciós 
t�vel próbálták még egy kicsit életben tartani. A nemzeti-
ségi táncosok, az énekkar, a zenekar egyáltalán a sváb 
eredet és hagyományok tiszteletét és továbbvitelét a ren-
dezvények szervezését egy lelkes, er�s és tettre kész csa-
pat vállalta és végezte. Els� osztályúan, hosszú éveken 
keresztül.  

Aztán egyszerre csak több oldalról is jöttek a gondok. A 
„nagypolitika” sajnos, mint oly sok más területen, itt is 
megtette romboló hatását: megosztotta az addig oly egy-
séges nemzetiséget. Egy másik tényez� az id� múlása. Az 
akkori „nagy csapat” több tagja felett jócskán eljártak az 
évek, elszállt az akkori er�. További lassabb, de immár 
végleges visszahúzó hatás a sváb �slakosság arányának 
nagymérték� csökkenése. Ahogyan mindennapossá vált 
az autóhasználat szinte mindenkinél, úgy t�nt el a távol-
ság Visegrád és Budapest között. Nyugodtan lehetett 
vállalni akár naponta is bejárni autóval dolgozni.  

Ezáltal igen sokan költöztek ki Budapestr�l a környez�, 
nyugalmasabb településekre, köztük Visegrádra is. A 
Budapestr�l és az ország más részeib�l ideköltöz�k mellé 
még hozzá lehet tenni az Erdélyb�l idetelepült magyarok 

számát és kiderül, hogy az egykori sváb falu lakosságára 
nézve szinte olyan vegyes összetétel�vé vált, mint akár-
melyik nagyvárosunk. 

A fentieket nézve könnyen fennállhat a veszélye annak, 
hogy még néhány évtized és már csak pár emlékkép ma-
rad meg néhány fejben Visegrád sváb lakosságú korsza-
káról. A mai állapot szinte vegetáció. Tiszteletem a veze-
t�ség még aktív tagjainak, els�sorban Herendi Idának, 
hogy egyáltalán még életben tudják tartani a lángot. Nagy 
kár lenne, ha kialudna, hiszen közel három évszázados 
értékr�l van szó. Értékr�l és hagyományról, amelynek 
ápolása és megbecsülése az egész város javára válna.  

A visegrádi óvoda és iskola nem kevés pénzt kap az ál-
lamtól külön a nemzetiségi oktatásra, amely folyik is a 
maga medrében. A tapasztalat azonban az, hogy amikor a 
gyermek kijárja az intézményt, csak kevés esetben van 
folytatása az ott tanultaknak a nyelv, a tánc, az ének terü-
letein. A nemzetiségi énekkar még egyben van, de után-
pótlás hiányában ki tudja, meddig. A jobb napokat megélt 
nemzetiségi zenekar is próbál a felszínen maradni, több-
kevesebb sikerrel.  

A régi Visegrádról, az „igazi” sváb községr�l már csak 
néhány id�s lakosunknak vannak személyes tapasztalatai. 
Közülük is egyedüliként Szinay Pista bácsi szokott írni 
szépen az utolsó sváb évtizedekr�l, az akkori életr�l, de 
láthatóan nem vált ki vele különösebb visszhangot. Saj-
nos. Mert ha majd egyszer �k, a még él� „régi öregek” is 
elmennek, akkor valóban csak az utódokon múlik, hogy 
egyáltalán marad-e a fejekben emléke a régi id�knek. 
Nem kellene hagyni a sváb múltat elveszni. Városunk 
életének egyik igen karakteres épít�pillére sz�nne meg 
általa.  

Meg kellene újulnia, meg kellene „fiatalodnia” a nemze-
tiségi önkormányzatnak. A fiatalokkal kapcsolatban felve-
t�dik a kérdés: Valóban ilyen lenne most ez a világ? Va-
lóban érdektelenek lennének, vagy – ami valószín�bb – 
amúgy is túlterheltek a fiatalabb generációk, hogy nem 
találni új, húszas, harmincas, negyvenes éveikben járó 
fiatal embereket, akik vállalnának egy kis munkát a nem-
zetiségi önkormányzatban. Akik fordítanának egy kis id�t 
szüleik, nagyszüleik, �seik emlékének tovább vitelére?  

A Scheili, a Schandl, a Zeller, a Burgermeister, a 
Schüszterl, a Gerstmayer, a Fridrich, a Jung, a Vogel, a 
Fieszl és a többi nagynev� és múltú sváb család mai fiatal 
leszármazottai közül valóban nem akadnának néhányan 
erre a feladatra?  

Remélni kell, hogy akadnak majd, akik �seikért, önma-
gukért és a gyerekeikért felveszik a fonalat, és folytatják a 
munkát. Tenni kell az irányban, hogy még most az or-
szággy�lési választás el�tt minél többen, még az újonnan 
betelepül�k közül is jó néhányan bejelentkezzenek a 
nemzetiségiek soraiba, ezzel is er�sítve és demonstrálva a 
visegrádi identitást.  

Remélni kell, hogy nem felejt�dik el a mai fejekb�l a 
nemzetiségi múlt, a Visegrádot egykor újra felépít� és azt 
századokon keresztül megtartó sváb telepesek most még 
itt él� emléke, hiszen az � korszakuk éppúgy hozzátarto-
zik Visegrád múltjához, mint a középkori királyok, vagy 
az ókori római er�dök korszaka. 

Abonyi Géza 
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A Visegrádi Hírek szerkeszt�bizottsága az alább írtakat nem engedte újságcikként megjelentetni. Csak választási hirdetményként, 
nekem jelent�s pénzösszegért kerülhet a márciusi számba. Májusban már lehetne újságcikk. 
 

Ki az a Simon Péter?... 
 

Persze, hogy többen is ismerik itt Visegrádon, bár szentendrei 
lakos. Én is ismerem. Gondolom minden visegrádi boldogan 
lemondott volna az ismeretségr�l… 

 

Már több mint három hete, hogy felhívás és plakátok jelentek 
meg Szentendrén: 2014. január 30-án 17 órára hívtak tüntetésre 
az önkormányzat egy döntése és – lényegében – Simon Péter 
ellen. Kezdeményez� a TÉSZ civil szervezet volt, de több párt is 
csatlakozott a felhíváshoz. 

Ami kiváltotta a tüntetés megszervezését az, hogy az önkor-
mányzat FIDESZ-KDNP-s többsége – Simon kérésére – olyan 
döntést hozott, hogy cégének a majdnem 600 milliós tartozását 
(a szentendrei önkormányzat felé) elengedi. Bár a TÉSZ (két 
képvisel�je is van az önkormányzatban), a JOBBIK és az MSZP 
képvisel�i nemmel szavaztak, de a többség támogatta a több 
mint fél milliárd adósság + a kamat elengedését is.  

 

A tüntetés idejére Dietz Ferenc polgármester e témában nyílt 
önkormányzati ülést hívott össze. De hiába mondtak a döntést 
ellenz� képvisel�k bármilyen indokot az elutasításra, pl. azt, 
hogy ez a szentendrei polgárok pénze… Hiába volt a tüntetés, az 
ott elhangzott beszédek: a döntéshozók FIDESZ-KDNP-s több-
sége újra megszavazta az adósság eltörlését.  

 

Miként is jött össze ez a nem akármilyen tartozás? Erre az in-
terneten e témában megjelent Jobbikos újság cikke, de több párt 
ezzel kapcsolatos közleményei is b� információkat szolgáltatnak, 
ezért itt most az írásokból csak néhány fontosabb dolgot kell 
megemlíteni. 

A szentendrei Vizes 8-as uszoda felépítésénél, ill. azt követ�en 
a fenntartásból keletkezett Simon cégének a tartozása. A fenntar-
tás ráfizetése a két tulajdonost (tulajdonosi arányuk szerint) 
terhelte: a szentendrei önkormányzatot és Simon cégét. 

Eredetileg még Miakich Gábor polgármester regnálása idején 
merült fel az uszodaépítés. Helye közvetlenül a Móricz Zsig-
mond Gimnázium mellett lett volna és els�sorban az iskolák, a 
sport intézmények szükségére épült volna, de persze (részben) a 
civilek kiszolgálására is.  

Közben választás és váltás történt a polgármester és a képvise-
l�k tekintetében. Ekkor jelent meg ötletével Simon – hogy a 
pályázati pénzek kihasználásával (turisztikai projekt) egy szu-
permodern, nagy kapacitású uszoda-komplexumot kellene építe-
ni. Ezt „megették” a döntéshozók. Az építkezés befejezésére, ill. 
utána megfordult a tulajdonviszony Simonéknak már csak 30, az 
önkormányzatnak 70 százalékos tulajdonosi részesedése keletke-
zett. A fenntartás és a „nyereség” (tehát a ráfizetés) is ebben a 
formában oszlott meg. 

Kiderült, hogy ez az �rült nagy komplexum csak veszteséget 
termelt az els� pillanattól. 

Az önkormányzat kb. havi húszmillió forintot bukott (és bukik) 
az üzemeltetésen. A Simon cégére jutó 30% veszteséget nem 
törlesztették. Az eltelt évek alatt így keletkezett a majdnem 600 
milliós tartozás és az ehhez tartozó kamattartozás. 

 

A kisgyerekek, az unokáink nem is emlékezhetnek arra, hogy 
Visegrád-Lepencén – jó néhány évvel ezel�tt – egy csodálatos 
strandja volt a városunknak. A helyén ma gaz, f�, bokor, földhá-
nyás és földomlás van. Ránézni is borzalmas. Ezt a borzalmat is 
Simon Péter, ill. cége okozta. Mit mondok? Persze – a borzalmat 
� valósította meg… 

De a borzalmat a mi képvisel�ink, a mi visegrádi városvezet�-
ink okozták. Igen, én is gyakran ott voltam képvisel�ként a 
visegrádi testületben és gyakran próbáltuk más képvisel�kkel 
együtt kételyeinket, ellenvéleményünket érvényesíteni, de a mi 
testületünk többsége is mindig megszavazta Simon úr kérését. 
Nem mindenki, csak a többség, mint Szentendrén. 

Az üzemeltetésre 1992-ben kiírt önkormányzati pályázatunkra 
két jelentkez� volt: az egyik Simon Péter. Csodálatos nagy ter-

veket és fejlesztéseket vizionált a lepencei strandunkra. A fej-
lesztés anyagi alapját is magára vállalta – mármint szóban, rá-
kérdezés után. A képvisel�k nagy részét – Hadházy Sándor 
polgármesterrel együtt – a tervek elkápráztatták. Simon gy�zött. 
És még sokszor máskor is: két év után 1995-ben már módosítot-
tuk a szerz�dést (településünk kárára), 1998-ban folytatódott a 
„szerz�déspontosítás.” Az sem a Simonék „kárára”. 

A többség mindig megszavazta a változtatásokat, bár a képvi-
sel�k néhánya cserél�dött is. 

Ha fejlesztésre pályázott a Castrum Kft., amelynek Simon Pé-
ter volt az ügyvezet�je, akkor az önrészt is mindig az önkor-
mányzatunknak kellett felvállalni – ezt is mindig megszavaztuk. 

2000-ben odáig jutott Simon merészsége, hogy ajánlatott tett a 
strand megvételére, amelyet végül kb. 95 millió forintért a testü-
let eladott neki. Ráadásul a strand melletti erd�s terület kés�bbi 
eladására (kb. 50 millió forint) is ígérvényt adott. Ez nagy felhá-
borodást váltott ki azon képvisel�kben, akik ezt nem szavazták 
meg – és a lakosság körében is – és kiléptek a testületb�l. A 
helyi Vállalkozók Egyesülete is megtámadta a határozatot. Majd 
2001-ben tüntetésre, ill. autós tüntetésre is sor került. Ez sem 
használt, „senki nem ütötte meg a bokáját”. S�t! 2002 decembe-
rében, közvetlenül az önkormányzati választás után, karácsony-
kor egy rendkívüli ülést hívott össze a polgármester, de írásos 
anyagot csak az ülésen kaptunk. A strand kúthasználati jogának 
99 évre történ� eladásáról volt szó (amely nem szerepelt a strand 
korábbi eladási szerz�désében), akkor már egy másik Castrum 
Kft.-nek, amelynek szintén Simon Péter volt az ügyvezet�je. A 
többség ezt is megszavazta (volt képvisel�n�, aki erre a gy�lésre 
nem jött el, majd lemondott). 

Így aztán a kórház, kés�bb a Termál Hotel több száz forin-
tért/köbméter vette a vizünket a Castrumtól, míg a Castrum 
nekünk ugyanezért hetven-nyolcvan forintot fizetett. 

A döntést követ�en a februári ülésre eljött Madas László, Vise-
grád újkori els� díszpolgára és felháborodva követelte, hogy a 99 
éves szerz�dést és annak egyéb tartalmát vonja vissza a testület. 
A javaslat nem tudott napirendre kerülni. 

A bíróság is eljutott az eladási szerz�dés végére. (Voltak hu-
moros vagy inkább szánalmas pillanatok. Egy alkalommal e 
sorok írója, mint képvisel� megjelent a bírósági tárgyaláson, 
ahol azt tapasztalta, hogy két ügyvéd is azon szorgoskodik, hogy 
a Castrum megnyerje az eladási pert: az egyik a Simonék ügy-
védje volt, a másik az önkormányzaté. Amikor ezt szóvá tettem a 
következ� ülésen, csak vállvonogatás lett, de visszahívás nem. 
Máskor pedig a bíróság által kijelölt árszakért�höz a polgármes-
teri hivatalból nem ment ki senki, így aztán csak a Castrum és a 
Visegrádi Vállalkozók Egyesülete képviseltette magát a bejárá-
son.) 

150 millió forintnyi összegért Simon Péter kezébe került a 
strand mindenestül és a mellette lév� nagyterület� erd�ség is, 
amelynek több milliós kiváltása is (más helyen ugyanolyan 
nagyságú erd�telepítés) az önkormányzatot terhelte. 

Érdekes módon „a 150 milliós érték� ingatlan” kés�bb elég 
volt a több mint húszmilliárdos hitelfelvételhez, mint jelzálog. 
Jelenleg a CIB Banké a terület, de hol az elt�nt pénz? 

A 2010-ben megválasztott új önkormányzati testület (Abonyi 
Géza polgármester vezetésével). 

2011-ben megtámadta a Castrum kút- és vízhasznosítási szer-
z�dését. Lezárása folyamatban.  

 

Mostanában Visegrádon többen nem szeretnének emlékezni 
Simon Péterre. Pedig kell. Azt persze csak remélni lehet, hogy 
tüntetés nélkül – úgy normálisan is – eljutnak a Simon-ügyek a 
bíróságig. És nagyon kell, hogy int� példa legyen – tehát ne 
feledjük! 

(Simon Péter 14 hónapig volt a szentendrei városfejlesztési 
gazdálkodási csoport vezet�je.)  

Kiss Károly 
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Mátyás királyról 
 

mindenki tudván tudja, hogy igazságos. A másik, amit 
biztosan tudunk, hogy álruhában jár közöttünk. ’Mit jelent 
az álruha?’ – tesszük fel a kérdést a mesemondó Emma 
néninek. ’Hát ez itt, nézd’, és teszi a kezét a mellkasára. 
Nézem, gondolkozok, kérdem: ’A test?’– bólint. Igen. Mit 
jelenthet ez? A lényeg tehát belül van?  

A következ� mese ezek szerint egy olyan igaz történet, 
melyet ezúton szeretnénk megosztani a visegrádiakkal a 
közelg� Mátyás ünnep okán. 
 

Pápainé Páhi Emma: 
Mátyás király és a tiszta viz� kút 

 

Eccer vót, hol nem vót, vót eccer egy király. Meg a fele-
sége. Egyetlenegy gyermeke vót a királynak, de a király 
olyan ember vót, hogy igen szerette a szegény embereket. 
A szegényemberek? Mit tanáltak ki? Hogy adjanak neki 
egy rendes nevet, elnevezték Mátyás királynak. Hát, az is 
maradt élete végéig, úgy hívta az egész országban min-
denki, hogy Mátyás király. Így lett felszentelve királynak 
is.  

Hát, eccer azt mongya Mátyás király az embereinek, a 
szegény embereknek, szógáknak: 

– Halljátok, fiaim, emberek, barátok, menjünk ki egy ki-
csit az erd�re, ide-oda, a hegyekre, vadászni, nézzünk 
széjjel, mi történik a világon, mi történik az országunkba! 

Hát, össze is gyülekeztek a szegény emberek, a nagyobb 
szógák, minden, elindútak osztán végig az országba, a he-
gyeken, összevissza, hogy minél több vadat szerezzenek, 
hogy legyen az embereknek mit enni. No, tuggyátok, hát 
mán se nem egy nap, se nem két nap, mán többször jártak, 
vándoroltak erd�r�l-erd�re, hegyekrül-hegyekre, hát eccer 
Mátyás király, tuggyátok, igen megszomjazott: 

– Emberek, emberek, szomjas vagyok, meginnék egy kis 
vizet! 

Néznek széjjel, sehol semmi, nincs egy kut, nincsen egy 
pohár víz, nincs egy forrás. A hegy tetején? Hát persze 
hogy nem vót!  

Azt mongya Mátyás király: 
– Na, emberek, segíttek-é nekem? 
– Hát segítsünk, felséges királyunk, mit kell, hogy segít-

sünk? 
Azt mongya: 
– Csak annyit, hogy fúrjunk, ássunk itt egy kutat. Embe-

rek, menjetek ki a szomszéd falucskába, kérjetek ásót, ka-
pát, baltát, mindent! Ezen a hegyen ássunk egy kutat! 

Hát, úgy is vót, mentek az emberek, szereztek szerszá-
mot, tuggyátok, hozzáfogtak a hegyen kutat ásni, le egéssz 
a f�d alá. Olyan forrás vót ott, ami tartja az egész hegyet. 
Meg is indúlt a vizecske, hálát adott Istennek Mátyás ki-
rály, ihatott sok vizet. De olyan kutat csinátatott, 
tuggyátok, Mátyás király, hogy amellett minden szegény 
ember, beteg ember megállhatott, mer úgy megáldta az Is-
ten, hogy olyan forrásvíz vót, olyan víz jött a kutból, ál-
landóan, hogy soha ki nem fogyott, hogy még betegeket is 
gyógyított! Hálás is vót a nép Mátyás királynak, tisztelték, 
dics�itették.  

No de hát teltek-múltak a napok, tuggyátok, hát, eccer 
mi hallatszott?! Mongyák, hogy kiütött a háború. Hej, 
mennek a katonák, a hirviv�k Mátyás királyhoz. No oszt 
akkor Mátyás királynak se kellett több, kiadta parancsba a 
katonaságnak, a vitézeknek, hogy háborúba indulnak. � 
vót az els�, aki rendbe szedte magát! El is indult a hadse-
regével.  

Hát, mikor összetanákoztak tuggyátok a hadereggel, az 
ellenséggel, hát egyenesen Mátyás királynak egy, hozzá-
fogtak osztán kardozni. No de Mátyás király, ahogy ült az 
ellenség a lóháton, valahogy úgy megütötte a kardjával, 
tuggyátok, hogy leesett a ló hátárúl az ellenség. Aval elki-
áltotta magát: 

– Átkozott légy, Mátyás király! Átkozott légy, pusztulj 
el!  

Tuggyátok, mi támadt? Egy nagy forgószél, ahogy az 
ember ott verg�dött, átkozódott. Egy nagy forgószél tá-
madt, képzeljétek el, a Mátyás király hadseregét vitte a 
forgószél, maga se tuggya, hogy merre, de még Mátyás ki-
rályt is.  

Elértek egy nagy, üres térre, tuggyátok, ott elmúlott min-
den, elt�nt a forgószél, de, tuggyátok, a katonaságból mi 
lett?! Egy tábla buza. Akkora kalászokkal… Se ló, se ka-
tona…  

Hát, Mátyás király leült a f�d szélire, a buza szélire, 
hozzáfogott zokogni, sírt keservesen. Hogy mi lett az em-
bereivel, mi lett a hadseregével. Ahogy sír, buslakodik, 
mán majdnem úgy nézett ki, mint aki mán még megörege-
dett, még az ereje is eveszett.  

Eccer, tuggyátok, ez hirül ment a városba, hát mindenki 
indúlt keresésekre, hogy merre van Mátyás király, merre 
van a hadsereg. Hát sehol senki nem tanált semmit.  

De vót egy szegény lyánka, tuggyátok, a palotába, az 
olyan jó lyányka vót, igen szegény lyányka vót, gyermek 
vót, mikor Mátyás király a palotájába fogadta, aszt 
mongya: „Majd én elmegyek, megkeresem én a felséges 
királyunkot!” Tuggyátok, olyan vót az a lyányka, nem 
akármilyen, nem az ördög kisérelte, hanem a Szentlélek 
vezette. Arra ment, amerre utasította a lélek.  

Megy, mendegél, tuggyátok, hova ért el? A kuthoz. 
Mingyán a korsóját megeresztette vizzel. „Na most indu-
lok igazába megkeresni a királyomot!”  

Ment, tuggyátok, hét nap, hét éccaka, hát eccer elért egy 
nagy tábla buzához. Ahogy megyen, mendegél, hát mit 
tanált ott? Uram, Istenem, egy öregembert!  

– Jaj, öregapám, hát te mit keresel itt? Mit gubbaszkodol 
ezen a buza szélin?  

Feláll, tuggyátok, Mátyás király, a lyányka ránéz: 
– Ó, felséges királyom, mi történt veled? Hát megöre-

gedtél, te vagy, megösmertelek! 
– Én vagyok, gyermekem, én is megösmertelek! Nem 

hoztál-é egy kis vizet? Van-é egy pohárka vized?  
– Van felséges királyom, egy korsóval.  

Odaadta a korsó vizet Mátyás királynak, tuggyátok, Má-
tyás király meghúzta ja vizet, ami maradt a korsóba széj�
jelszórta, így, felöntötte, hogy „Áldjon meg az Isten ben-
neteket!”,  a buzakalászoknak mondta.  

Aval oszt, ahogy kiöntötte a vizet, meg � is ivott, 
visszavállott olyannak, amilyen vót. Képzeljétek el, a 
buzakalászból, a buzatáblából?! Mind felébredt, feltámadt 
a hadsereg! A katonák, a vitézek, a lovak, a paripák.  

„Jaj, csak az én lovam megvóna!” – elkiáltotta magát 
Mátyás király. Néz ódarra, mán ott cikkázik mellette a lo-
va. Még ám csillogzott a sz�ri, aranysz�r� paripa lett be-
l�le, a lábanyomán pedig mind csillogzott a f�d, amerre 
letette a lábát. Aval örült is Mátyás király, megnyerte a 
háborút, visszakapta ja vitézeit, a katonáit, még egy ember 
se halt el, mind úgy ment vissza a családjához, ahogy el-
költözött. Ha a lyányka nem ad Mátyás királynak vizet, 
még most is ott van a tábla búza, Mátyás király meg ül le  
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a búza szélén. De mivel jót ivott, hát így megfiatalodott. 
Ennyi vót. 

– Na, jó vót? Hm? Jó vót? 
– Jó.  
– Na! Legyen Mátyás urunknak a vize. Na, még azt nem 

montam, a kut még most is ott van. Megvan. Én is ittam 
bel�le! Látod, ezt mondom!  

A kut még most  is  megvan, itt van, szememmel láttam,  

magam is ittam a vizéb�l, meg is mosakodtam, mint Má-
tyás király. 

A mesét elmondta: Pápai Istvánné Páhi Emma, a Nép-
m�vészet Mestere, karcsai mesemondó asszony 2008. 
november 1-jén a börzsönyi Király-kútnál. 

Gy�jtötte: Huszár Andrea Magdolna, megjelent a Tün-
dértánc c. mesekönyvben. A könyvben lév� mesék – így a 
fenti is – a bodrogközi tájnyelv szerint kerültek leírásra. 

Huszár Andrea Magdolna 
 

Tisztelt Visegrádi Vállalkozók,  
Vállalkozásba Kezd�k! 

 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam az érintet-
teket egy nagyszer�, régen várt döntésr�l, me-
lyet már vártak a vállalkozók és azok a szemé-
lyek, akik vállalkozásba szeretnének kezdeni! 

A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) 
immár huszonöt éve, hogy megalakult a ma-
gyarországi vállalkozók érdekvédelmi szerveze-
teként, és folytat az óta is igen komoly munkát 
ennek érdekében. Tavalyi évben hozott létre és 
az idén teljesül ki az a kezdeményezése, hogy 
(tagságtól függetlenül) minden vállalkozónak, 
vagy vállalkozni szándékozónak teljesen IN-
GYENES SZAKTANÁCSADÁST nyújt a hoz-
zá fordulóknak.  

A régebb óta vállalkozók tudják, hogy a szak-
tanácsadás igen komoly költségekkel jár, és 
ezért ritkán fordultunk szakemberhez tanácsért. 
De ez most már nem jelenthet gondot, hisz a 
VOSZ által létrehozott INGYENES VIRTUÁ-
LIS SZAKTANÁCSADÁS elindult és jól m�-
ködik! 

Tehát, ha Ön vállalkozó, és gondja van valami-
lyen területen, vagy vállalkozást szeretne beindí-
tani, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá, mi-
lyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy vállal-
kozó legyen, esetleg más – fel nem sorolt – 
gondja van, úgy kérheti bárki a területileg illeté-
kes tanácsadó TELJESEN INGYENES segítsé-
gét. 

Milyen területen nyújt segítséget e rendszer? 
1. Adó, pénzügy 
2. Finanszírozás, t�kebefektetés 
3. Jog 
4. Munkabiztonság, munkavédelem 
5. Pályázat. 
Mivel a Visegrádi Vállalkozók Egyesülete 

(VVE) hosszú évek óta a VOSZ társult tagja, 
így bennünket keresett meg, és kért fel, hogy 
tájékoztassuk a környékbeli érdekl�d�ket err�l a 
nagyszer� lehet�ségr�l, hisz nincs a VOSZ-nak 
arra kapacitása, hogy minden érintettel fel tudja 
venni a kapcsolatot. 

Így tehát, várjuk azok jelentkezését, akik 
igénybe szeretnék venni ezt a szolgáltatást, vagy 
b�vebb információt szeretnének kérni t�lünk! 

Tisztelettel: 
Kovács Gábor VVE elnök  

                                         06 (30) 921-4303 
info.kovacskert@t-online.hu 

KÖSZÖNET 
 

A gyászoló családok nevében köszönetet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik Édesanyámat, Nusi nénit elkísérték utolsó útjára. 

Gazdag Anna  
 
És köszönet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjemet, Karcsi 
bácsit elkísérték utolsó útjára. 

Láng Károlyné 
 

„Tudjuk, hogy nem jöhet,  
mégis egyre várjuk. 
Enyhíti hiányát 
ha álmainkban látjuk. 
Az ész megérti, de a szív soha, 
hogy egyszer majd mi is  
elmegyünk, ahol � van oda. 
Az élet múlik, de akit szeretünk, 
arra életünk végéig 
könnyes szemmel emlékeztünk.” 

 

�������	

 

Köszönetet mondunk mindazoknak,  
akik elkísérték utolsó útjára RIEDL GÁBORT 

A gyászoló család 

 

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 

 

2014 júniusában utazást szervezünk 
TOSCANA csodálatos városainak, termé-
szeti nevezetességeinek megtekintésére. 
Tengeri hajóval átkelünk ELBA szigetére, 
és útba ejtjük a világhír� márványbánya 
színhelyét, CARRARÁT is. 

A jelentkezéseket 2014. március 15-
ig várjuk a még betöltetlen helyekre, a 
(30) 450-6151-es, illetve a 397-134-es 
telefonszámokon, ahol b�vebb informáci-
ókat kaphatnak az érdekl�d�k. 
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A visegrádi nyilvános illemhely története 
 

VII. rész 
 

,,…nyugodtan menjen a WC-re…” 
 

Nem vagyok fajgy�löl�. Minden ember egyforma. De a 
romákra rá van írva a zsiványság. A vérükben van a hazudás 
és a lopás. Nem tagadhatják, hogy sok roma gyerek annyi 
pénzzel jön kirándulni, és ott mutogatja a szegény, csóró 
gyerekeknek.  

Én sok mindent látok és hallok, amit ezek a gyerekek csi-
nálnak. Szóltam a tanárn�nek, hogy az egyik gyereknél 
mennyi pénzt van. � csak annyit mondott, hogy nem szólhat 
neki, mert el�kerülnek a kések vagy a szül�k mennek be az 
iskolába, és megfenyegetik a tanárt.  

Ha nem akarják, hogy a család legyen az áldozat, akkor 
kénytelenek sok minden felett szemet hunyni. Mesélte az 
egyik tanár, hogy volt olyan kirándulás, hogy rend�rt kellett 
hívni, mert olyan agresszíven viselkedett a gyerek, hogy a ta-
nárok, sem a kísér� szül�k nem bírtak velük.  

 
 

Volt olyan év, hogy 
annyi fekete és roma 
gyerek jött kirándulni, 
hogy évekig nem 
találkoztam ennyivel. És 
a végtelenségig szem-
telenek. Tisztelet a ki-
vételnek. Volt egy 
aranyos roma gyerek. A 
szívembe zártam �t. 
Nagyon kedves és il-
ledelmes volt kívül-
belül. Olyan harmadi-
kos-negyedikes körüli 
lehetett. Sok feln�tt 
tanulhatott volna t�le il-
lemet. De ritka az ilyen.  

Az árusok árultak egy vas csillagot, melyet fába dobálhat-
tak a gyerekek. Majdnem eltalálták az egyiket, és utána betil-
tották az árusítását. Belegondolni is rossz, ha eltalál valakit, 
biztos, hogy össze-vissza vagdossa. Utána kezdték a tanárok 
a táskákat és a zsebeket nézni, és el�kerültek a bicskák és a 
t�rök, amiket összeszedtek, aztán a hazaérkezéskor kapták 
meg az elszedett tárgyaikat a gyerekek. 

Voltak azért szép napok is, mikor volt egy kis mókus. Min-
dig meglátogatott, közel jött és nem tudom mi lett vele, mert 
egy id� óta nem láttam. Biztos meghalt szegény. Mindig csak 
egyedül jött, valószín�leg nem volt párja, és egyedül tengette 
az életét.  

Ha leültem ebédelni, a cinke házaspár és a gyerekei odaül-
tek az asztal tetejére, és csipegették a morzsákat az asztalról. 
Nagyon szelídek voltak. Nem féltek az embert�l. De nagyon 
meleg nyáron muszáj volt itatni �ket.  

Nem mindig ilyen az id�járás. Sokat szenvednek az embe-
rek és az állatok is.  

Volt egy nyári zivatar. Elvonultak a felh�k és kisütött a 
nap, mindenki ment a maga útján, és mi egy páran beszélget-
tünk a virágos kertem el�tt, mert es� után igen szépek lettek 
a muskátlik, és a liliomok olyan nagyok és szép szín�ek vol-
tak, hogy megcsodálták. Ahogy nézzük a virágokat, kinéz-
tünk a f�útra és mit láttunk?  

Két darab igen nagyméret� sikló csúszott keresztül az úton. 
Igen megijedtünk. Mindenki odament, mert nagyon érdekes 
látvány volt. Úgy jöttek egymás mellett, mintha szerelmes-
párok lettek volna. Egy turista hölgy odaugrott és elkezdett 
kiabálni, hogy nehogy agyon üssük �ket. Én biztos, hogy 
nem bántottam volna, mert igencsak félek mindenféle csú-
szó-mászó állattól. Nem szeretem �ket. A hideg kiráz, ha lá-
tom, nemhogy még megfogjam �ket. A hölgy végül a séta-
botjával elterelte Duna felé, és megnyugodtunk mindannyi-
an, hogy nem lettek agyonütve. A nagy es� után sok az ilyen 
csúszó-mászó állat. 

Sokan megfordulnak nálam, és boldoggá tesz az, amikor a 
kisgyerekeknek tudok valami csekély ajándékot – ha csak 
egy cukor is – adni és annak is örülnek. Még van olyan fel-
n�tt is, aki az � részére is kéri a cukrot, és jókat nevetünk raj-
ta. 

Volt egy kisfiú, aki nem akart pisilni. Azt mondta, hogy � 
„a szobában nem pisil”. Alig tudtuk meggy�zni, hogy nyu-
godtan menjen a WC-re, és hogy intézze a dolgát. Nagyon 
meg volt szeppenve, de utána jót nevettük együtt. 

Pintér Istvánné 
(Folytatjuk) 

 

A Visegrádi Szövetség 
 

TÁRSADALMI MUNKÁRA – SZEMÉTSZEDÉSRE 
 

hívja Visegrád és Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosait! 
 

Ideje: 2014. március 28-án, pénteken 14 órától! 
 

Találkozó: a Deltánál, illetve a 11-es út id�sek otthona bejárati út keresztez�désénél 
 

Tervünk: a Duna-part területének, illetve a 11. sz. út melletti területeknek a takarítása  
a futballpálya és a révállomás között, valamint a Delta és környéke, 

továbbá a 11. sz. út melletti területek és Szentgyörgypuszta takarítása 
 

Mindösszesen két-három órai munkára kérjük Önöket. Keszty�t, m�anyag zsákokat és egyéb eszközöket biztosítunk. 
A hulladék elszállítását megszervezzük. Kérjük Önöket, ha ezen a napon a közös szemétszedésre nem tudnak eljönni, 

akkor saját környezetükben – járdákon, árkokban – végezzenek takarítást! 
 

Mindenkit várunk! Kérjük a visegrádi civilszervezeteket, intézményeket, 
hogy az alkalomra mozgósítsák tagjaikat! Tegyük szebbé városunkat és környezetét! 

A Visegrádi Szövetség elnöksége 
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U7-es újévi focitorna 
 

Nagy büszkeségeink a visegrádi U7-es korosztály tagjai: 
Kenéz Barnabás, Kádár László, Szendrei Zalán, Galszter 
Milán és Nemes Milán voltak. Azért vagyunk rájuk büszkék, 
mert a január 19-én megrendezésre került második újévi 
kupán II. helyezést értek el. 

Meghívott csapatok voltak: Dunabogdány, Leányfalu és 
Nagymaros csapatai. A visegrádi U7 fiai lelkesen küzdöttek, 
bátran játszottak, két gy�zelemmel és egy vereséggel érték el 
ezt az eredményt. 

 

 
 

Jó volt látni a csillogó szemeket, amikor átvették a kupát és 
mindenkinek a nyakába akasztották a csillogó érmet. 

Különdíjban is részesültek a gyerekek: Galszter Milán leg-
jobb hazai játékos, Nemes Milán a torna legjobb mez�nyjá-
tékosa lett. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Szendrei Lajos utánpótlás 
vezet�edz�nek, egyben a gyerekek edz�jének, hogy létrehoz-
ta ezt a lehet�séget, és részt vehettünk a tornán. 

Ez a nap felejthetetlen volt gyermeknek és szül�nek egy-
aránt.                                                              Öreglaki Tímea 
 

 

AEGON MAGYARORSZÁG 
ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 

 

KELLNER LÁSZLÓNÉ 
területi képvisel� 

Tel.: 06 (26) 390-228 
Mobil: 06 (30) 201-2946 

keller.laszlone@t-online.hu 
 

Hívjon, házhoz jövök, 
és igénye szerint  

az alábbi kínálatból választhat: 
 

házbiztosítás, vállalkozói biztosítás,  
gépjárm� kötelez�, casco, 

életbiztosítás, kockázati biztosítás,  
baleseti és egészségbiztosítás 

takarékossági és befektetési jelleg�  
szerz�dések 

 

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR 
államilag támogatott (30%-kal) 

 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS 
2014. januártól adókedvezményes (20%)!!! 

 

AEGON HITEL 
 

U9-es újévi focitorna 
 

2014. január 19-én immár másodszor rendezték meg az U9-
es utánpótlás labdarúgó korosztály számára az újévi kupát 
Visegrádon. A tornán négy környékbeli település (Leányfalu, 
Dunabogdány, Nagymaros és a házigazda Visegrád) csapata 
vett részt. A meghívottak között szerepelt Pilismarót csapata 
is, de �k sajnos, lemondták a részvételt. 

A torna nagy lehet�séget jelentett a résztvev�knek, hogy a 
téli pihen� id�ben is kipróbálhassák csapataikat. A gyerekek 
és edz�ik nagy lelkesedéssel kezdték a játékot. Nagyon er�s 
mez�ny jött össze, a csapatok mindent megtettek, hogy szo-
ros mérk�zéseket vívva szép eredményeket érjenek el. A 
résztvev�k tudásszintje nagyon hasonló volt, nem lógott ki 
senki sem a mez�nyb�l.  

A hazai csapat nagyon szoros mérk�zéseket vívva a III. 
helyen végzett Leányfalu és az idén immár másodszor gy�z-
tes Nagymaros csapata mögött. Nagyon büszkék lehetünk 
gyermekeinkre, mert mindent beleadva, a balszerencsével 
dacolva is szép eredményt értek el. 

 

 
 

A torna lebonyolítása kiválóan sikerült, ez volt a résztvev�k 
egybehangzó véleménye. Ezért köszönetet érdemel a rendez� 
Visegrádi SE és az utánpótlás-nevelés vezet�je, Szendrei 
Lajos. Nagyon sok sikert kívánunk nekik a jöv�ben is, és 
reméljük, hogy Fortuna segítségével kis focistáink még 
nagyon sok szép eredményt fognak elérni. 

Külön köszönet jár a sok szül�nek, akik lelkesen biztatták 
gyermekeiket és Szántó Attila edz�nek, aki ilyen remek kis 
csapatot kovácsolt ebb�l a pár lelkes visegrádi és környékbe-
li kis srácból. 

Hajrá fiúk, hajrá Visegrád!                             Vogel Richárd 
 

 
A visegrádi lakosok számára  

a Hotel Silvanus  
50% kedvezményt biztosít  

a wellness részleg belép� árából,  
valamint az éttermi ételfogyasztásból  

egész évre vonatkozólag 
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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 

 
 

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! 
 

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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20% kedvezmény a szálas 3D-s, 4D-s szempilla-hosszabbításra, -dúsításra 
 

A kupon 2014. március 20-ig érvényes 
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Magánszemélynek kívánom eladni 
a budapesti Palotanegyedben 

jó állapotú, liftes, belvárosi házban található,  
3. emeleti, világos, egyszobás  

(32 m2-es + szobai galériás), felújított, cirkóf�téses, 
alacsony rezsij� ingatlanomat  

egy díszburkolatos, csendes utcában 
Jó közlekedés, kellemes lakókörnyezet! 

Irányár: 11,5 millió Ft 
Tel.: 06 (20) 256-2435 

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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Felel�s szerkeszt�:  

Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai:  

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,  
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

Kéziratleadás: minden hó 15-ig  
 ISSN 1587-7477    

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

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

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 


