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Visegrád Város Önkormányzata 
szeretettel hív mindenkit 

 

2015. május 1-jén, pénteken 
 

A   R E N D E Z V É N Y T É RA   R E N D E Z V É N Y T É RA   R E N D E Z V É N Y T É RA   R E N D E Z V É N Y T É R    
 

(megközelíthet  az egészségház udvarán keresztül, Fő  utca 38.) 
 

É V A D N Y I T Ó   É V A D N Y I T Ó   É V A D N Y I T Ó   É V A D N Y I T Ó       
P R O G R A M J Á R AP R O G R A M J Á R AP R O G R A M J Á R AP R O G R A M J Á R A    

 

18.30 óra  
R O U T E   E L E V E N   E G Y Ü T T E S 

K O N C E R T J E 
 

20.00 óra 
K I S C S I L L A G   Z E N E K A R 

K O N C E R T J E 
Lovasi András – ének, gitár 

Leskovics Gábor – gitár, ének, billentyű 
Mihalik Ábel – dob, vokál 
Ózdi Rezső – basszusgitár 

 

A belépés ingyenes! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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VÁROSHÁZI HÍREK         
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 

 

A 2015. február 18-án tartott testületi ülésen az alábbi 
döntések születtek: 

– Megalkotta a képviselő-testület a pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendele-
tét, figyelembe véve a szociális igazgatásról és a szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a to-
vábbiakban: Szt.)  2015. március 1-jétől hatályos új 
rendelkezéseit. Az újonnan életbe lépő szabályozás 
értelmében az állam által biztosított támogatási for-
mákon túl a magyar emberek szociális támogatással 
való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata 
lesz. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a tá-
mogatások nagyságáról és formájáról. Az állami fele-
lősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az 
önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskör-
be kerülnek. Az időskorúak járadéka, az aktív korúak 
ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támoga-
tás), az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyel-
látás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság 2015. március 1. napjától a járási hivatal 
hatáskörébe került. Az új rendelet megalkotása során 
célul tűztük ki, hogy a jelenleg hatályos rendeletünk 
alapján ellátásban részesülők köre és az ellátások tar-
talma lehetőleg megmaradjon, és a jelenleg ellátásra 
jogosultak számára minimalizáljuk az önkormányzati 
ellátások rendszerében történő változást. Természete-
sen a már működő új rendszer tapasztalataiból kiin-
dulva tudjuk majd megállapítani, hogy min kell eset-
leg változtatni, akár eljárási, akár pénzbeli vonatko-
zásban.  

2015. március 1-jétől az önkormányzatok által biztosí-
tott pénzbeli és természetbeni települési támogatások, 
ellátások az alábbiak:   

– lakhatási támogatás: ez a támogatási forma váltja ki a 
korábbi normatív lakásfenntartási támogatást, ami se-
gítséget nyújt a rászorulók részére a közös költség, a 
villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a távhőszolgál-
tatás, a csatornahasználat, a hulladékszállítás díja, a 
tüzelőanyag-költség megfizetéséhez; 

– gyógyszertámogatás: ez a támogatási forma a korábbi 
méltányosságból megállapított közgyógyellátást vált-
ja ki. Az új rendeletben a gyógyszertámogatás esetén 
ugyanazok a jogosultsági jövedelemhatárok és 
gyógyszerköltségek kerültek meghatározásra, mint 
korábban a méltányosságból megállapított közgyógy-
ellátásra vonatkozóan; 

– ápolási célú települési támogatás: ez a támogatási 
forma a méltányosságból megállapított ápolási díjat 
váltja ki. Az új rendeletben az ápolási célú támogatás 
esetében is ugyanazok a jogosultsági jövedelemhatá-
rok kerültek meghatározásra, mint korábban a méltá-
nyosságból megállapított ápolási díjra vonatkozóan; 

– rendkívüli települési támogatás: a korábbi önkor-
mányzati segélyt váltja ki, mely támogatási forma 
esetében is megmaradtak ugyanazok a jogosultsági 
jövedelemhatárok, amelyeket korábban az önkor-
mányzati segély esetében határoztak meg. 

Lényeges változás még a korábbi önkormányzati rende-
lethez képest, hogy az újonnan bevezetésre került ellátási 
típusok esetében beérkező kérelmekről a képviselő-
testület által átruházott hatáskörben – a népjóléti bizottság 
iránymutató javaslatára – a jegyző dönt. Fenti ellátási 
formákon túl továbbra is lehetőség van az Szt. 48. § (1) 
bekezdésében meghatározott esetekben köztemetést kérni, 
melyről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az új önkor-
mányzati rendelet a város honlapján teljes terjedelmében 
megtalálható a visegrad.hu / rendeletek alatt, pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
2/2015. (II.19.) cím alatt. 

– Elfogadta a testület Balogh Zoltánné védőnő beszámo-
lóját a 2014. évi munkájáról. 

– Ismét indokolttá vált a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 
alapító okiratának módosítása, mivel Bozzay Péter 
ügyvezető megbízatása 2015. március 31-vel lejár, 
azonban a városháza befejezési munkálatainak elhú-
zódása miatt az ügyvezetői feladatok ellátására 2015. 
április 1-jét követően is szükség van. Az ügyvezető 
megbízatásának „az ezeréves Visegrád városközponti 
fejlesztése” tárgyú projekt befejezési határidejének, 
illetve pénzügyi elszámolásának a végéig, a jelenlegi 
ismereteink szerint legalább az év végéig, 2015. dec-
ember 31-ig kellene szólnia. Ennek tükrében 
Félegyházi András polgármester javaslatára ismétel-
ten Bozzay Pétert választotta a Visegrádi Városfej-
lesztő Kft. ügyvezetőjének 2015. április 1-jétől 2015. 
december 31-ig.  

– Lezárásra került a 2015. évi utcai homlokzat- és kerí-
tés-felújítási pályázat. A beadási határidőre hét pályá-
zat érkezett be, melyeket a testület döntése előtt egy 
erre a célra alakult bíráló bizottság, valamint a város-
fejlesztési bizottság véleményezett. Javaslatukra a 
testület mind a hét pályázatot támogatásra érdemes-
nek ítélte, így a döntésnek megfelelően az idei évben 
az alábbi ingatlanok homlokzata vagy adott esetben 
kerítése újul meg: Fő utca 20. (Müller-ház), Széche-
nyi u. 23., Salamon-torony utca 7., Török utca 9., Tö-
rök utca 10., Fő utca 15. és Fő utca 40. (Visegrádi 
Keresztelő Szent János Plébánia). 

– Elfogadta a testület a városfejlesztési és városüzemel-
tetési bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámo-
lót. 

– Sor került a civil szervezetek szokásos beszámolójára 
a korábbi évben kapott önkormányzati támogatás fel-
használásáról. A beszámolókat előzetesen a közmű-
velődési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottság 
részletesen átnézte, megtárgyalta és javaslatára a kép-
viselő-testület elfogadta azokat. 

– A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
igazgatója, Mikesy Tamás is beszámolt a 2014. évi 
tevékenységéről, melyet a testület elfogadott. 

– 2012. nyarától Dr. Szabó Attila jegyző jóvoltából el-
indult a helyi rendeleteknek a hatályos felsőbb szintű 
jogszabályokhoz való igazítása, módosítása, melynek 
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továbbfolytatása a felsőbb szintű jogszabályok állan-
dó változásai miatt 2015-ben is indokolt, ezért jegyző 
úr javaslatára az idei évre vonatkozóan is elfogadtuk 
a rendeletalkotási ütemtervet. 

– Hosszas, mintegy 1,5 éves egyeztetést követően sike-
rült lezárni a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a 
Fő utca 57. sz. alatti rendőrőrs–okmányiroda épületé-
re vonatkozó használati szerződés megkötését. A tes-
tület döntésének megfelelően az ingatlanból 87,8 m² 
alapterületű, a Visegrádi Rendőrőrs helyéül szolgáló 
részt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére ha-
tározatlan időtartamra ingyenes használatba adja, a 
használati jog alapítására vonatkozó szerződésben 
részletezettek szerint. A helyiség fenntartásával járó 
üzemeltetési költségeket (víz-, elektromos áram-, 
gázfogyasztás díj) a használt alapterületnek megfele-
lően 60:40%-os arányban elosztják, 60%-ot a haszná-
ló fizeti a használat időtartama alatt, oly módon, hogy 
használó a számlák teljes összegét megfizeti a köz-
üzemi szolgáltatók felé, az önkormányzatra eső rész-
arányos összeget továbbszámlázza a Pest Megyei 
Kormányhivatalnak, mivel az okmányiroda által 
használt rész rezsiköltségeit ők fizetik. 

– Elfogadta a testület a Tahitótfalu, Dunabogdány, Kis-
oroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Vi-
segrád összevont orvosi ügyeleti szolgálatának ellátá-
sára 2003. július 31-én aláírt megbízási szerződés 
módosítását. A módosítás lényege az, hogy a telepü-
lések között a megbízási díj megosztása a folyó költ-
ségvetési évre érvényes (megelőző év január 1-jei ál-
lapot szerinti) állandó lakosságszám alapján történik. 
A megbízási díj 24 Ft/fő/hó. Ennek alapján 2015-ben 
Visegrádra eső megbízási díj összege: 521.856 Ft, 
melyre képviselő-testület a 2015. évi költségvetés-
ében természetesen már biztosított fedezetet. 

– A képviselő-testület 2013. április 1-jétől 5 éves, hatá-
rozott időtartamra szóló közterület használati bérleti 
szerződést kötött a KNK Adventure Kft.-vel a 
KRESZ-park 100 m² nagyságú részére, túraszervező 
fogadóépület elhelyezése és működtetése céljából. A 
kft. azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy az 
idei szezontól szeretnék a KRESZ-parkban folytatott 
extrabringa túraszervezési tevékenységüket tovább-
fejleszteni, és üzleti okok miatt kedvezőbb volna 
számukra, ha az önkormányzattal megkötött közterü-
let bérleti szerződésbe a jelenlegi bérlő (KNK-

Adventure Kft.) helyett a Forester Szolgáltató Kft. 
lépne be, változatlan feltételek mellett. A képviselő-
testület elfogadta a szerződé módosítási kérelmet az-
zal, hogy a szerződésmódosítással nem érintett pont-
jai változatlan tartalommal érvényben maradnak.  

– A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentend-
rei Tankerületének kérelmére egyetértését fejezte ki a 
képviselő-testület Szárazné Fehér Tímea visegrádi 
Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti 
Iskola Kisoroszi tagintézmény-vezetővé történő kine-
vezéséhez. 

– Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat az 
Észak-Budai Zrt. részére az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő, 243 hrsz.-ú ingatlant érintő, 11. számú főút 
„POMÁZ-Visegrád” 22 kV-os vonal 15638. számú 
vasoszlopának cseréjére a benyújtott tervdokumentá-
ció alapján vezetékjogi engedélyezési eljáráshoz. 

– Matkovics Marianna síoktató kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, melyben hozzájárulást kér a 2015. 
március 15–18. között Alsó-Ausztriában megrende-
zendő sítábor utazási költségeihez. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy az Áprily Iskoláért Alapít-
ványon keresztül 100.000 Ft-ot biztosít, mely összeg-
ből az arra szociálisan rászoruló gyerekek utazási 
költségét kell biztosítani. 

A 2015. február 26-án tartott rendkívüli ülésen 
elfogadta a testület az árvízvédelmi beruházás kapcsán a 
kivitelező a Magyar Vízépítő Zrt.-nek és a Zöld Út Építő 
Kft.-nek a védmű áttervezésére vonatkozó kérését, 
jelzését figyelemmel a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó 
és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. mint mérnök-
szervezet állásfoglalására. A Duna Mértékadó Árvíz-
szintjének jogszabály változása okán, annak jelentős 
mértékű (0,94 méterrel) történő megemelése miatt a Tér-
Team Mérnök Kft. által készített engedéllyel rendelkező 
árvízvédelmi tervek a VIZITERV Consult Kft.-vel történő 
újratervezését, nyomvonal-változtatását és ezzel kap-
csolatban benyújtott terveit is elfogadta a testület. 
Egyúttal arról is döntés született, hogy a Duna Mértékadó 
Árvízszintjének jelentős mértékű megemelése miatt 
pályázati projekt kapcsán szakaszolás mellett 100%-os 
támogatottságú többletforrás igényt nyújt be a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium irányába. A projekt támogatási 
összege az igényelt forrás kiegészítéssel együtt sem 
haladhatja meg a 2.220 millió forintot.                        

Visegrád Város Önkormányzata 
 

 

FELHÍVÁS 
Visegrád Város Önkormányzata tájékozódás céljából várja azon regisztrált munkanélküliek jelentkezé-

sét, akik szívesen részt vennének a kormány által meghirdetett közcélú foglalkoztatási programban. 
Érdeklődni a polgármesteri hivatal dr. Szabó Attila jegyzőnél lehet. Telefonszám: (26) 398-255. 

 

 
 

Szerkesztıségi közlemény 
 

Lapzárta előtt szerkesztőségünk levelet kapott Kiss Károlytól. A levél a háziorvosi ellátás ügyében most folyó per-
rel összefüggésben a város jogi képviseletét ellátó ügyvéddel kapcsolatban fogalmaz meg állításokat. Úgy gondoljuk, 
hogy a levéllel és a témával foglalkozni kell, már csak a lakosság tájékoztatása miatt is. De miután az újság már pro 
és kontra helyet adott az ezzel kapcsolatban írásoknak, nem kívánunk további személyes vagy jogi csatározás terepé-
vé válni addig, amíg bizonyos kérdések megválaszolatlanok maradnak, illetve hivatalos állásfoglalást nem tesz e té-
mában Visegrád Város Polgármesteri Hivatala. Reményeink szerint az újság májusi számában ezt a problémát meg-
nyugtatóan tisztázni lehet.                                                                                               Visegrádi Hírek szerkesztősége 
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Lomtalanítás:  
Előzetesen tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

várhatóan 2015. május 15–16-án tartjuk a szokásos tava-
szi lomtalanítást, melynek feltételeiről, valamint a lomta-
lanítással kapcsolatban hívható elérhetőségekről a Viseg-
rádi Hírek májusi számában és a város hivatalos hon-
lapján adunk részletes tájékoztatást. 

 

Zöld anyag szállítása:  
Tisztelt Lakosság! A városgazdálkodási csoport munka-

társai ismételten kérik, hogy az összegyűjtött zöld anyagot 
hétfőnként a reggeli órákban – lehetőség szerint 8.00 

óráig – szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanok elé, mert 
az anyag begyűjtését délelőtt végzik. (A zöld anyag gyűj-
tésével kapcsolatos részletes tájékoztató a Visegrádi Hírek 
előző számában olvasható.) 

 

Fő utcai járdafelújítás:  
Jelen sorok megjelenésekor feltehetően már a műszaki 

átadása is megtörtént a most felújított Fő utcai járdasza-
kasznak. A fodrászüzlet és a Millenniumi-kápolna közötti 
szakaszra még tavaly megvásárolta az önkormányzat a 
térburkoló követ. Megtörtént a járda megtervezése, vala-
mint a kivitelező kiválasztása. A munkát a Schulek u. 2. 
szakaszának kivitelezője, Ádám Tamás végezte. A beru-
házás 13 millió forintos összköltségét teljes egészében 
önkormányzati forrásból biztosítottuk. 
 

Felhívás Visegrád Településrendezési Tervének módosításával kapcsolatban 
Tisztelt, Visegrádon Lakók és Ingatlantulajdonosok! 

Visegrád Város jelenleg hatályos településrendezési terve tíz éve készült. Az azóta eltelt időben több kisebb változ-
tatásra is sor került, azonban az időközben bekövetkezett országos jogszabály változások szükségessé teszik átfogó 
felülvizsgálatát. A folyamat részeként alkalom nyílik egyéni kérelmek megvizsgálására. Ezért arra kérünk minden 
Tisztelt Érintettet, amennyiben van olyan, a témával kapcsolatos kérelme, amit írásban még nem juttatott el az ön-
kormányzatnak, vagy amit 2013. előtt nyújtott be, és azóta nem erősített meg írásos formában, juttassa el hozzánk. 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a jogszabály szerint kötelező felülvizsgálat megközelítőleg tíz éves időköz-
önként történik.  

A településrendezési terv részleteinek módosítását két felülvizsgálat között is lehet kezdeményezni, de amennyiben 
nem érint közvetlenül és sürgetően közérdeket, a módosítás és az engedélyeztetés költségeit a kérelmezőnek kell áll-
nia, míg a kötelező felülvizsgálat során kérelmezett változtatások nem jelentenek külön költséget a kezdeményező-
nek. 

Visegrád Város Önkormányzata 
  

 

Hol kell leadni  

a szociális támogatási  

kérelmet márciustól? 
 

2015. március 1-jével átalakul a szociális támoga-
tási rendszer. A változtatások célja, hogy a rászoru-
lók átláthatóbb és igazságosabb keretek között jut-
hassanak hozzá az őket megillető támogatási for-
mákhoz.  
 

A járásoktól kérhető támogatások közé tartozik:  
– a közgyógyellátás,  
– az ápolási díj,  
– az időskorúak járadéka,  
– a munkaképeseknek nyújtandó foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás (fht),  
– a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségká-

rosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (ko-
rábbi nevén rendszeres szociális segély),  

– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  
 

A kérelmeket be lehet nyújtani:  
– a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), ame-

lyek továbbítják a járási hivatalok részére,  
– járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,  
– a kormányablakokban,  
– a járási hivatalok kirendeltségein,  
– a járási hivatalok települési ügysegédeinél. 

Mire vagyok jogosult? 

Lakossági tájékoztató 
–  

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai tájékoztatót tartanak az igénybe vehető szociális 
juttatásokról családtámogatási, társadalombiztosítási és egész-
ségkárosodáson alapuló ellátásokról, nyugdíjrendszert érintő 
változásokról, munkanélküli ellátásokról. 

Várjuk mindazokat, akik szeretnének naprakész információt 
kapni a nyugdíjkorhatár változásairól, szolgálati idővel, egész-
ségügyi ellátással kapcsolatos hasznos tudnivalókról.  

 

Időpont:  
2015. április 14-én, 14 óra 

 

Helyszín:  
Mátyás Király Művelődési Ház  

és Városi Könyvtár 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítem Kedves Betegeimet, 
hogy a visegrádi Vár Gyógyszertár 

szabadság miatt 

2015. április 22–27. között 

zárva lesz. 
Dr. Robicsek Katalin 

gyógyszerész 
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Beiratkozás 
a Visegrádi  

Áprily Lajos Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskolában 

 
A beiratkozás időpontja: 

2015. április 16. (csütörtök)  
8.00–19.00 között, 

 

2015. április 17. (péntek)  
8.00–18.00 között 

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-
mok szükségesek: 

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolás, amely lehet 
• óvodai szakvélemény vagy 
• nevelési tanácsadás keretében végzett 

iskolaérettségi szakértői véle-
mény/sajátos nevelési igényű gyermekek 
esetében a szakértői bizottság szakértői 
véleménye, 

– nyilatkozat életvitelszerű lakcímről*, 
– nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 

gyakorlására*, 
– diákigazolvány-igénylő lap (beszerzendő 

az okmányirodában). 
 

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankö-
telezettségüket külföldön teljesítik, az illeté-
kes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni 
(NKT 91. §). 

 

A tanulók felvételéről az általános iskola 
intézményvezetője dönt [20/2012. (VIII. 31.) 
rendelet]. A felvételről szóló írásbeli tájékoz-
tatót vagy az elutasításról szóló határozatot az 
intézményvezető 2015. április 30-ig küldi meg 
a szülő részére. 

 

A kötelező hit- és erkölcstanoktatásra*, 
valamint a német nemzetiségi nyelv- és 
irodalomoktatásra* – amennyiben a szülő 
igényli – vonatkozóan is nyilatkoznia kell a 
szülőnek! 

 

   Bozóki Marianna  
                                              intézményvezető 

 

* Az iskola honlapjáról letölthetőek: 
www.aprily-visegrad.hu 

    

Német nemzetiségi Német nemzetiségi Német nemzetiségi Német nemzetiségi     
versversversvers---- és prózamondó verseny és prózamondó verseny és prózamondó verseny és prózamondó verseny    

 

Német nemzetiségi nyelvet és irodalmat oktató iskolaként minden 
tanévben mi is részt veszünk az ÉMNÖSZ által meghirdetett verse-
nyen. A helyi fordulóra nagy számban jelentkeztek tanulók. Külön 
örültünk kollégáimmal, hogy a ,,Mundart” (nyelvjárás) kategóriában 
is sokan indultak. Nagyon szorgalmasan készültek a jelentkezők, 
akiknek tanítóik, tanáraik segítettek kiválasztani a verset vagy prózát. 
Február 16-án aztán társaik előtt is elmondták a kiválasztott műveket. 
Így alakult ki a területi versenyre továbbjutók csapata. Az egyes isko-
lák résztvevőinek száma adott, így többen csalódottak voltak, mert 
nem fértek be a keretbe. Ezután a területi fordulóra készültünk, vagy 
csak készültünk volna, mert az influenzajárvány igencsak megnehezí-
tette ezt. A gyerekek betegsége miatt nem is tudott mindenki velünk 
jönni február 27-én Pomázra.   

Visegrádról és Kisorosziból 15 tanuló várta izgatottan a péntek dél-
utánt. Vendéglátóink műsora nyitotta a programot. Átlagosan húsz 

résztvevővel 
kezdődött a 

kategóriánkénti 
verseny, kivéve 
a legna-
gyobbakat és a 

nyelvjárás 
csoportjait.  

Ez utóbbiban 
Dunabogdány, 

Budakalász és 
Pomáz nem 
készített föl 
gyerekeket, csak 

mi. A legkisebbeknek talán ez az alkalom volt az első, ahol idegen 
helyen, közönség előtt kellett elmondani a verset, mondókát. Valam-
ennyien bátran, hiba nélkül mondták el a kiválasztott műveket. Ered-
ményeink: a „Mundart” kategóriában minden visegrádi induló to-
vábbjutott a megyei fordulóra, „Hochdeutsch” kategóriában, a har-
madik korcsoportban Gersonde Olivér első helyezett lett, így ő is 
továbbjutott.  Szabó Réka harmadik, Scheili Sára negyedik helyezé-
séhez is gratulálunk. Mindenki, aki ezen a versenyen iskolánkat kép-
viselte, nagy dicséretet érdemel, hiszen a kötelező mindennapi felké-
szülés mellett vállalta a plusz feladatot. Sajnos a verseny „szépséghi-
bája”, amit évek óta tapasztalunk kollégáimmal, hogy a 
„Hochdeutsch” kategóriában nincs esélyünk előrébb jutni, mivel nem 
egyenlő feltételekkel indulunk azokkal, akiknek második anyanyelve 
a német. Ezért javasoljuk majd a szervezőknek, hogy külön indítsák a 
németet anyanyelvként használó tanulókat, a német nyelvet iskolában 
elsajátítókat. 

Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a gyere-
kek utaztatását anyagilag támogatta. 

 

A területi fordulón részt vettek és továbbjutottak: 
1. osztály: Kárpát Nina, Bordás Gergely és Anda Zalán 
2. osztály: Érchegyi Hanna, Kucsera Emese és Eőry Bíborka 
3. osztály: Szedlacsek Benedek és Izsák Eszter 
4. osztály: Kucsera Dorottya 
6. osztály: Gersonde Olivér és Szabó Réka 
7. osztály: Laposán Adrienn 
8. osztály: Scheili Sára 
Kisoroszi: Kovács Kristóf (1. o.) és Hechtl Boglárka (3. o.) 
 

Gratulálunk és jó felkészülést az április 17-i pilisvörösvári megyei 
döntőre! 
                                                Schmidt Anna  

munkaközösség-vezető 
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Az Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola beharangozója 
 

Tisztelt Szülők! 
 

A 2015/2016. tanévben általános iskolai tanulmányaikat 
megkezdő gyermekek és szüleik érdeklődésére számítva 
állítottuk össze kínálatunkat, amelynek során megismer-
kedhetnek intézményünkkel, annak szellemiségével, ér-
tékrendjével, s nem utolsós sorban ezen értékrend képvi-
selőjével, az elsős tanítóval. 

 

A tanköteles tanulók beíratására az idei évben április 
16-án (csütörtökön) 8–19 óráig, április 17-én (pénte-
ken) 8–18 óráig kerül majd sor valamennyi iskolában. 

 

Iskolánkba elsődlegesen a Visegrádon, Kisoroszi tagin-
tézményünk esetében a Kisorosziban életvitelszerűen lakó 
gyermekeket vesszük fel. A szabad férőhelyek függvé-
nyében, a jogszabályokban részletezett módon lehetséges 
a beiskolázási körzeten kívülről jelentkezők felvétele.  
 

Az iskolával való ismerkedést a következő ütemezés sze-
rint tervezzük Visegrádon: 

2015. február 18-én (szerdán) 17 órától tájékoztató 
szülői értekezlet a visegrádi Fellegvár Óvodában. 

Résztvevők: Schmidt Anna némettanár, Scheili Éva le-
endő osztályfőnök, Tisza Zoltánné tanító. 

2015. március 17-én (kedden) a 2–3. órában (8.55–
10.40) nyílt tanítási órák a leendő első osztályos gyer-
mekek szülei számára. Tartja: Scheili Éva (4. o.) 

 

2015. április 16-án és 17-én beiratkozás. Hagyomá-
nyaink szerint nemcsak a szülőket, hanem a leendő első-
seinket is várjuk az első személyes intézményes találko-
zásra. 

 

2014. május 19. (kedden) 10 órától várjuk a leendő 
elsősöket látogatásra az iskolába, ahol leendő osztály-
főnökük – Éva néni – fogadja őket. 
 

Intézményünkről 
– Az Áprily hagyományos (konzervatív) értékrendet 

követő 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 évről 
évre megismétlő kompetenciamérések és a felvételi 
eredmények igazolják. Végzős tanulóink hozzávetőleg 
95%-a felvételi után az első helyen megjelölt közép-
fokú intézményben folytathatja tanulmányait.  

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

– negyedik évfolyamtól heti 3 órában angol (idegen) 
nyelvet tanulhatnak. 

– Minden évfolyamon biztosított a délutáni foglalkozá-
sok rendje 17 óráig. Az alsó tagozaton minden osz-
tályhoz külön napközis csoport tartozik, a felső tago-
zaton jelenleg három csoport működik. 

– Szakos ellátottságunk 100%-os. 
– A számítástechnikát, a német és angol nyelvet bontott 

csoportban oktatjuk 24 fő felett. 
– Helyben, szakszerű keretek között történik meg a 

szakszolgálati feladatok ellátása a pszichológia, logo-

pédia és a gyógytestnevelés területén, valamint a 
BTMN-es és SNI tanulók tekintetében. 

– Művészeti tehetségek ápolása, fejlesztése zeneiskolai 
keretek között hat tanszakon zajlik.  

– Differenciált egyéni/kiscsoportos képességfejlesztést 
biztosítunk tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. 

– Képzőművészeti tehetséggondozás két szakkörben, 
magyar népitáncoktatás hat, nemzetiségi néptánc okta-
tása két csoportban történik. 

– Sportolási lehetőségek: játékos testnevelés, labdajá-
tékok – futball, floorball –, ez utóbbi sportágban ki-
emelt tehetséggondozás is folyik. Úszásoktatás lehető-
ség és igény szerint. Az utóbbi három évben ingyenes 
síelési és síoktatási lehetőségünk is volt a visegrádi sí-
pályán, valamennyi felmerülő igény kielégítésével, 
külső támogató részvételével. Az iskolai lehetőségeket 
sportcsarnokunkban, helyben elérhető foci és judo 
szakosztályok, valamint a Szent György Lovagrend 
Apródképzője tovább bővítik. 

– Hagyományaink ápolására, ünnepeinkre kiemelt fi-
gyelmet fordítunk.  

– Iskolabusz szállítja az Áprily diákjait Dömös és Du-
nabogdány között az iskolába és haza, s rendezvénylá-
togatásink során is rendelkezésünkre áll. 

– A kisoroszi tagiskola közössége szervesen kapcsoló-
dik a székhelyintézmény életébe, azonban mindennapi 
életük megszervezésében autonómiát élveznek. 

– Intézményünk tevékenységét az Áprily Iskoláért Ala-
pítvány támogatja, amelynek kuratóriuma szoros 
együttműködésben tevékenykedik a szülői szervezet-
tel. 

– Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos céljaink elérésé-
ben számíthatunk a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatására. 

– Az Év diákja és az Év kisdiákja cím rangos elismerés, 
s jelentős pénzadománnyal is jár a tanévzárón. 

– A Zoller-díj a legelismertebb zenei növendék kitünte-
tése; évente adjuk át. 

– Testvériskolai kapcsolatot ápolunk Parajd (Erdély) 
iskolájával 25. éve, s évente egy hetes közös táboro-
zást szervezünk. 

– Obergünzburg Visegrád testvérvárosa, s a németor-
szági utazásokon iskolánk tánccsoportjai, diákjai is 
részt vettek. 

– A következő tanévben iskolánk bővítése megkezdő-
dik, amelynek során a kisépület teljesen megújul, 
több, korszerűbb helyiség támogatja a magas színvo-
nalú oktató-nevelő tevékenységet.  

– Bővebb információkat iskolánk alapdokumentumai-
ban, illetve honlapunkon www.aprily-visegrad.hu ol-
vashatnak. 

 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkba! 
 
Kérdéseikre választ, illetve bővebb információkat kap-

hatnak az intézmény vezetőjétől a 06 (20) 456-3682-es 
vagy a 06 (26) 398-312-es telefonszámon, illetve az 
igazgato@aprily-visegrad.hu címen. 

 
Bozóki Marianna 

                                                                  intézményvezető 
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Hírek a Fellegvár ÓvodábólHírek a Fellegvár ÓvodábólHírek a Fellegvár ÓvodábólHírek a Fellegvár Óvodából    
 

Az elmúlt időszak alatt nagyon sok kisgyermek volt be-
teg.  Reméljük, a jó idő beköszöntével mindenki meg-
gyógyul, és együtt várhatjuk a tavaszt.  

Óvodánk csatlakozott a „Madárbarát kert” programhoz, 
melynek keretében kialakítjuk a feltételeket a kertünkben, 
hogy minél előbb elnyerjük az elismerő címet és a kis 
táblát.  

„Az elismerő tábla megszerzésének feltétele, hogy a 
program résztvevője a regisztrációt követően legalább egy 
mesterséges madárodú kihelyezésével, itató folyamatos 
működtetésével és téli madáretetéssel végzett egy évnyi 
madárbarát kertészkedést követően a regisztrációs cso-
magban kapott jelentőlap beküldésével tájékoztassa az 
MME központi irodáját az általa végzett madárvédelmi 
munkáról. Az információk értékelését és elfogadását 
követően postai úton megküldjük a ház falára, ajtóra, 
kerítésre kihelyezhető elismerő táblát, mely hirdeti, hogy 
itt egy madárbarát lakik, és tevékenykedik” – idézet a 
Magyar Madártani Egyesület felhívásából. 

 

Hamarosan várjuk az új ovisokat, akik 2015. szeptember 
1-jétől fognak óvodánkba járni. 

 

Az óvodai beiratkozás  
2015. április 27–28–29–30-ig lesz  
az óvoda nyitvatartási idejében. 

 

Tudnivalók a beiratkozásról 
A három éves kortól kötelező óvodai nevelés a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szept-
ember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, 
akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem 
járnak óvodába.  

Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lak-
címet igazoló hatósági igazolványa, 

• a gyermek TAJ kártyája. 
 

A Fellegvár Óvoda elérhetőségei 
telefon: 06 (26) 398-130 
e-mail. fellegvarovoda@gmail.com 
honlap: www.fellegvarovoda.hu 
 

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat! 
 

Gyurián Mária  
mb. intézményvezető 

 

Gyerekkuckó 
 

Kedves Gyerekek!  
 
A múlt havi barkochba játék 

után most jöjjön egy – már 
ismert – ,,szókereső” játék. 

 
Mivel megfejtést nem küld-

tetek a barkochba játékra, 
elárulom Nektek, hogy a kita-
lálandó diák Zeller Péter (7. 
oszt.) lett volna… 

 
Jó szórakozást kívánok! 
 
Még valamit!  
 
Ha van kedvetek, írjatok 

vagy küldjetek fényképet az 
újságba a Föld napjáról! 
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N E M ZE T I S ÉG I  O L D A L  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Húsvét Húsvét Húsvét Húsvét –––– Ostern Ostern Ostern Ostern 
 

A keresztények egyik legfontosabb ünnepe, Jézus pénte-
ki keresztre feszítése utáni harmadik nap, vasárnapi fel-
támadása. Kereszthalálával megváltotta minden ember 
bűnét, feltámadásával győzelmet aratott a halál felett. 

Húsvét egybeesik a kereszténység előtti idők tavaszváró, 
termékenységi ünnepeivel is. 

Húsvét néveredete zsidó-héber „pészah”, mely kikerü-
lést jelent, germán eredetből Ostara a tavasz germán 
istennője: így Ostern németül, easter angolul. 

A húsvéti ünnepkör hamvazószerdán indul és pünkösd-
del zárul. Húsvét előkészületi ideje a negyvennapos nagy-
böjt. 

A nagyhét a nagyböjt utolsó hete: virágvasárnaptól 
(Palmsonntag) nagyszombatig (Karsamstag), húsvétva-
sárnaptól (Ostersonntag) húsvéthétfőig (Ostermontag) 
tart. 

Említsünk néhány szót a keleti kereszténység eltérő hús-
vétszámításáról: Az ortodox egyház a Julián-naptár sze-
rint számítja az ünnepet, mely a Gergely-naptár számítá-
sával nem egyezik. Az első niceai zsinat 325-ben már 
meghatározta azt a számítási módszert (tavaszi napéj-
egyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnap), melyet a 
katolikus egyház 1581-ben kánonban rögzített, mely így 
meghatározza húsvét naptári helyét. Napjainkra az orto-
dox egyházon kívül minden keresztény egyház ehhez a 
dátumhoz számítja húsvét időpontját. 2015-ben a nyugati 
kereszténység április 5-én ünnepli a húsvétot, az ortodo-
xok április 12-én. (A számítási különbség általában 7–12 
nap. 

Változó idejű ünnepeink: húsvét, áldozócsütörtök (hús-
vét utáni 40. nap); pünkösd (húsvét utáni 50. nap), szent-
háromság ünnepe, úrnapja, Jézus Szívének ünnepe, Szent 
József fő ünnepe. Ugyanígy változik a húsvét előtt negy-
ven nappal véget érő farsang is. 

Húsvét időpontjának ingadozása azzal függ tehát össze, 
hogy az ünnep zsidó eredetű, a zsidók pedig holdévben 
számolnak. 

Húsvét ünnepének napja mindig egy harmincöt napos 
skálán mozoghat március 22. és április 25. között. 

A nagyhét: virágvasárnappal indul. Az egyház ezen a 
napon ünnepli Jézus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe. 

Nagycsütörtök: az oltáriszentség szereztetésének ünne-
pe, Jézus szenvedéseinek kezdete. (Nevezik zöldcsütör-
töknek is.) 

Nagypéntek: Jézus kereszthalálának emléknapja.  A leg-
nagyobb böjt és gyász ideje. 

Nagyszombat: régi hagyományai közt szerepelt a tűz és 
a víz szentelése (elsősorban a keresztvízé). 

A nagyhét leglátványosabb vallásos szertartása a nagy-
szombat esti feltámadási körmenet, mely jellegzetesen 
közép-európai: magyar, osztrák, német katolikus szertar-
tás. 

Nagyszombaton véget ért a negyvennapos nagyböjt, a 
feltámadási körmenet után a családok ünnepélyesen elfo-
gyasztották a sonkából és tojásból álló ünnepi vacsorát. 
Vacsora után és húsvétvasárnap reggelén szokás volt 
tejes-fonott kalácsot enni. A fonott kalács koszorúba volt 
fonva, ez jelképezte Krisztus töviskoszorúját. 

Húsvét vasárnapján régi szokás volt a határjárás és 
ételszentelés. A határjárást férfiak járták, hol gyalog, hol 
lóháton; közben énekeltek és imádkoztak. Szokás volt 
ilyenkor a határbeli kutak és források tisztítása is. 

A megszentelendő étel tojás, sonka, kalács, torma és só 
volt, ezt kosárba rakták és az oltár elé tették a húsvétva-
sárnapi mise alkalmából az asszonyok és leányok. A pap 
által megszentelt ünnepi étellel aztán mindenki sietett 
haza, hogy az áldásos ételből mindenki részesedjen. 

Húsvét másnapját nevezik húsvéthétfőnek, ritkábban 
vízbevető hétfőnek. Napjainkban is szokás még, főleg 
vidéken, kisebb közösségekben a locsolkodás. Egyes 
dunántúli német falvakban emmausjárást végeztek, ez 
vidám összejövetellel folytatódott, amelyeket szőlőhe-
gyeken, réteken rendeztek. 

A húsvét utáni hetet fehérhétnek hívjuk és fehérvasár-
nappal zárul. Sok faluban, kisvárosban és egyéb helyeken 
fehérvasárnap tartották a gyerekek elsőáldozását. 
Régi magyarországi német recept: 

Savanyú babsaláta nagypéntekre: Saure Savanyú babsaláta nagypéntekre: Saure Savanyú babsaláta nagypéntekre: Saure Savanyú babsaláta nagypéntekre: Saure 
BohnenBohnenBohnenBohnen    

Die trockene Bohnen über Nacht einweichen, in leicht 
gesalzenem Wasser kochen und abkühlen lassen. Die 
Zwiebeln in dünne Ringe schneiden, schwach salzen und 
ziehen lassen. Mit Zucker abgeschmecktes Essigwasser auf 
die Zwiebeln gießen und sie mit den abgekühlten Bohnen 
vermischen. Den fertigen Salat vor dem Servieren 
mindestens eine Stunde kalt stellen. 

Der Bohnensalat wurde an den sogenannten Bohnentagen 
zu Abend gegessen.  Man bereitete ihn aus den vom Mittag 
übriggebliebenen Bohnen zu.   Am Karfreitag trug man den 
Bohnensalat als Hauptgericht auf, er wurde schon am 
Gründonnerstag zubereitet. 

Herendi Ida 
 

 
 

Frohe Ostern wünschen wir für euch alle,  
liebe Leser! 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel vár minden kedves visegrádit 

a városi majálison a sportpályánál 
május 1-jén délelőtt ½ 10-től kora délutánig. 

Reggel, várhatóan, zenekarunk 
zenés ébresztővel fogja keltegetni 

a polgárokat a város különböző pontjain. 
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Mátyás Király Művelődési HázMátyás Király Művelődési HázMátyás Király Művelődési HázMátyás Király Művelődési Ház    

és Városi Könyvtár programajánlataés Városi Könyvtár programajánlataés Városi Könyvtár programajánlataés Városi Könyvtár programajánlata    
    

Könyvtári &&&&   hírek 
 

Új könyveink:  
Felnőtt: 

Szakurazaka Hiroshi: A holnap határa: élni halni újra – cop. 2014. (felnőtt szórakoztató 
irodalom – krimi) 

Ugron Zsolna: A nádor asszonyai. – 2014. (felnőtt szépirodalom – történelmi regény) 
Agatha Christie: Az elefántok mindenre emlékeznek (felnőtt szórakoztató irodalom – 

krimi) 
Müller Péter: Férfiélet, női sors – 2013. (felnőtt szakirodalom – lélektan, életvezetés) 
Mesék boldog öregekről / [vál., szerk., előszót írta Boldizsár Ildikó] – 2014. (felnőtt 

szakirodalom – folklór, népmese) 
Fejős Éva: November lánya – cop. 2014. (felnőtt szórakoztató irodalom – krimi)  

Gyermek:  
Bálint Ágnes: Madárfürdő – 2011. (gyermek szépirodalom – családregény) 

                                                                        Kotz Eszter könyvtáros 
 

 

FILMKLUB 
Értesítünk mindenkit, hogy áprilisban a filmklub vetítéseit az óra átállítása 

miatt 19 órától tartjuk. A vetítések 9-én és 23-án lesznek. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt.   

Részletesebb információval a művelődési házban, vagy a (26) 398-128-as tele-
fonszámon tudunk szolgálni. 

 

 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel hívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő 
előadás-sorozat következő alkalmára, mely 

 

2015. április 24-én, pénteken 18 órától lesz a könyvtárban 
 

Ebben a hónapban 
 

A Trianon előtti magyar konyha 
Beszélgetés egy öreg szakáccsal,  

ahol kérdezni is lehet pályafutásáról 
címmel 

 

Gullner Gyula 
chef 

 

tart 
előadást 

 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosságát 

 

2015. április 25-én szombaton 16 órakor lesz 
a művelődési házba 

 

G. Nagy Nóra 
festőművésznő  

 

Szentek és madarak 
 

című kiállításának megnyitójára 
 

A kiállítást megnyitja: 
Mezei Anna 

nyugalmazott iskolaigazgató, Visegrád város díszpolgára 
 

A kiállítás 2015. június 1-jéig tekinthető meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint. 

 

 

2015. április 11. 
a magyar költészet napja  

Visegrádon 
    

,,… jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat!” címmel 

 

József Attila születése  
110. évfordulója tiszteletére interaktív 

 

versmondó / versolvasó / verséneklő 
estet tartunk 

 

2015. április 10-én 
a Mátyás Király Művelődési Házban 

 

Várjuk  
a József Attilát  
szerető  
versbarátokat! 
 

A szervezés  
érdekében  
kérjük, hogy  
április 8-ig  
életkori  
megkötés  
nélkül jelezzék részvételi  
szándékukat  
a következő 
módon  
és címen: 
 

Név – életkor: 
 

Választott vers címe: 
 

Városi könyvtár (26) 398-128 
Áprily iskola (26) 398-312 

Mezei Anna (26) 397-129, 06 (20) 965-1534 
 

A pontos időpontot  
a jelentkezők számától tesszük függővé! 

 

,,Csak az olvassa versemet, 
ki ismer engem és szeret, …” 

(József Attila) 
 

Áprily Iskoláért Alapítvány, 
Mátyás Király Művelődési Ház 

és Városi Könyvtár 
 

A Soproni Sándor EgyesületA Soproni Sándor EgyesületA Soproni Sándor EgyesületA Soproni Sándor Egyesület    
    

folytatja az ókori Róma életét bemutató  
előadás-sorozatát. 

 

»,,Vir »,,Vir »,,Vir »,,Vir bonus”bonus”bonus”bonus”    
gyermeknevelés gyermeknevelés gyermeknevelés gyermeknevelés –––– gyermekszemlélet  gyermekszemlélet  gyermekszemlélet  gyermekszemlélet ––––    

oktatás«oktatás«oktatás«oktatás«    
    

címmel tart        
    

elelelelőadadadadáááástststst    
Mezei Anna Mezei Anna Mezei Anna Mezei Anna és Schmidt Anna Schmidt Anna Schmidt Anna Schmidt Anna    

2015. április 172015. április 172015. április 172015. április 17----én 18 órakorén 18 órakorén 18 órakorén 18 órakor    

a a a a Mátyás Király Művelődési HázbanMátyás Király Művelődési HázbanMátyás Király Művelődési HázbanMátyás Király Művelődési Házban    

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!    
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MEGHÍVÓ 
 

Az Együtt Kulturális Egyesület  
tisztelettel meghív minden érdeklődőt  

a 2015. április 21-én (kedden)  
18 órakor kezdődő  

ELİADÁSRA,  
amelyet 

 

 DR. HÓVÁRI JÁNOS, 
            a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
főigazgatója tart 

 

TÖRÖKORSZÁGRÓL 
a Fekete Hollóban 

 

Magyar László: 
 

TAVASZI ÜZENET 
 

           Ezer év? – csak a név maradt: 
           ,,Apát-kútja”, meg a patak. 
           Most nekiereszkedett. 
           Zubogóit csodálja a szem, 
           s a látott kép hangja az agyban 
           emlékeket idéz, 
           hamvába hullt múltakat méricskél. 
           Szellőrózsa lapul a sose volt 
           tó alatt az úton. 
           Szirombársony arcán könny pereg, 
           harmatcsepp gyöngye tavasz üzenet. 
 

           Foszlányfelhő a postás, 
           szórja egyre a röplapokat, 
           hogy mi jön még az elmentek után, 
           s itt csak ez a pillanat marad. 
 

           Visegrád, 1999. 

 

Április – Szent György hava – Tavaszhó 
 

     Szent György előtt, hogyha az ég dörög, 
     Nem lesz hótól deres már a rög.      
    Szent Márk napja, ha szeszélyes, 
     Egész esztendő veszélyes. 
 

 
Székely legények 

M E G H Í V Ó 
M A J Á L I S R A 

 

A Visegrádi Szövetség 
 tisztelettel hívja Visegrád, 

 Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosságát  
és barátait 

a már hagyományos 
 

majális rendezvényre 
 

Időpontja: 2015. május 1., péntek 
 

Helye: sportpályája 
 

PROGRAM: 
 

7.30–8.30 Zenés ébresztő 
7.30–10. 00  Berendezés, beérkezés, elhelyezkedés, elő-

készületek a főzéshez, sütéshez (főzőverseny 
indítása) 

10.00–11.00 A majális megnyitója 
Játékos-humoros vetélkedők, labdajáték-
ok 

11.00–12.00 Kultúrprogram 
– meghívottakkal és  
– a megjelent résztvevők spontán előadásai-

val 
12.00–13.30 Ebéd és társalgás 
12.00–14.00 A főzőverseny értékelése és eredményhir-

detés 
14.00–15.30 Spontán sportjátékok, táncos buli, közös 

éneklés 
15.30–16.00 Befejezés. A terület, az eszközök visszaren-

dezése 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

A Visegrádi Szövetség rendező csoportja 
 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET  
KÍVÁNUNK 

VALAMENNYI 

KEDVES OLVASÓNKNAK! 

 

Ha teheti,  
támogassa adója 1%-ával  

az Áprily Iskoláért Alapítványon keresztül  
a visegrádi iskolát! 

 

Köszönjük mindazoknak,  
akik ezt 2014-ben megtették, 

 és ezzel 188.000 Ft-tal járultak hozzá  
céljaink eléréséhez! 

 

Felajánlásaikat előre is köszönjük! 
 

Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 
 

Adószámunk: 18224764-1-13  
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Egy aradi vértanú özvegye Visegrádon 
 

1849. október 6-án hajnalban Aradon a tizenhárom hon-

véd főtiszt közül előbb a négy golyó általi halálraítéltet 
végezték ki. Ezt követően a felállított kilenc bitófán kezd-

te meg a hóhér végrehajtani az ítéleteket. Az itt sorra 
kerülő áldozatok közt hatodikként a legfiatalabb, mind-

össze harmincéves tábornok, gróf Leiningen-Westerburg 

Károly szenvedett ki. 

Közvetlenül kivégzése előtt még szólhatott. A tábornok 
ekkor megesküdött arra, hogy ártatlan, mert amivel vádol-

ták, azt soha nem követte el. A vád ellene az volt, hogy a 
budai vár ostrománál, 1849 májusában, az ő parancsára 
katonái az osztrákokkal kegyetlenkedtek. Az utolsó pilla-

natig az egyébként evangélikus vallású gróf mellett ott 
volt Baló Béni, aradi református lelkész, aki később, mint 
szemtanú, minden pillanatot részletesen leíró levelében 
számolt be a történtekről a tábornok özvegyének. 

Leiningen különösen szép és megrendítő búcsúlevelé-
ben, amelyet „Egyetlen, utolsó leheletemig szeretett Li-

zám!” megszólítással írt, arra kéri feleségét, hogy gyer-

mekeinek, Erzsébetnek és Árminnak mondja el „… apjuk, 
bár az emberi törvények elítélik, szívében becsületes em-

ber volt, aki a meggyőződéséért halt meg”. 
Az aradi vár sáncában felállított, egy közeli építkezésről 

hozott gerendákból készült oszlopszerű bitófákon kiszen-

vedett mártír főtiszteket csak késő este temették el, addig 
közszemlére voltak kitéve.  

Az aradi osztrák várparancsnok állítólag elutasított min-

den kérvényt, ha az áldozatok hozzátartozói hivatalosan 
kérték a holtest kiadását, de jelezte, szemet huny, ha ti-
tokban viszik el. 

Az áldozat közül október 6-án este négyet, Lahnert, 

Damjanichot, Vécseyt és Leiningent elvitték a hozzátarto-

zók. 
Leiningen holttestét sógora, Urbán Gyula, két aradi 

ügyvéd segítségével szállította el saját monyorói birtoká-
ra, ahol eltemették a tábornokot. 

Később, 1876-ban, amikor a birtokot eladták, Leiningen 

csontjait a borosjenői katolikus templom kriptájában 
helyezték, és itt nyugodtak 1974-ig. Ebben az évben Lei-

ningen hamvai, tíz mártírtársának földi maradványaival 
együtt, az Aradon felállított emlékoszlop alatt kialakított 
kriptájába kerültek. A többi főtisztet a helyszínen temet-

ték el. A bitófa előtti vagy mögötti hosszú, keskeny göd-

röt a hóhér és pribékjei ásták. A lemeztelenített áldozatok 
mellé – a felsőruhák a hóhért, az alsóruhák a segédeket 
illették – odafektették a bitófát is. 

A magyar nemzet mártírjaként tisztelt német gróf Lei-

ningen-Westerburg (Alt-Leiningen) Károly Hessen nagy-

hercegségben, Ilbenstadtban született 1819. április 11-én. 
Az elszegényedett grófi család több tagjához, köztük 
testvéreihez hasonlóan, ő is osztrák szolgálatba lépett.  

1848-ban számfeletti (tartalékos) százados a nagyszebe-

ni 31. gyalogezredben. Októberben önként jelentkezett a 
magyar hadügyminiszternél, és kérésére Délvidékre, a 
szerbekkel szemben álló hadsereghez osztották be. Szol-

gálati helyének megválasztásában valószínűleg az is köz-

rejátszott, hogy Törökbecsére nősült, és feleségével szer-

zett birtokai Bánátban voltak. 
Leiningenről rövid időn belül kiderült, hogy kiváló ka-

tona. Mint elöljáró, katonái közt szigorú rendet tartott. 

Magyarul csak egy-két szót tudott, bakái mégis lelkesed-

tek érte. A katonai ranglétrán gyorsan haladt előre. Dec-

ember végén lett őrnagy, januárban zászlóaljparancsnok, 
márciusban alezredes, áprilisban ezredes. Dandár- majd 

hadosztályparancsnokként harcolta végig a tavaszi hadjá-
ratot. Részt vett a budai vár ostromában is. A vár bevéte-

lekor, május 21-én Leiningen és katonái a Bécsi kapunál 
rohamoztak, de a kaput nem tudták betörni. Az ostromlók 
ekkor a falhoz támasztott létrák segítségével próbáltak 
bejutni a várba. Leiningen, két segédtisztjétől követve – 

gróf Eszterházy István kapitány és Návay Sándor 3. zász-

lóaljbéli hadnagy – elsőként mászta meg a várfalat.  
Földeáki Návay Sándor, aki előbb Damjanich, majd a 

tavaszi hadjárat idején Leiningen parancsőrtisztjeként 
szolgált, ekkor mindössze 17 éves volt. Később ő vette 
feleségül Dedinszky Auréliát. A korán megözvegyült 
feleség 1869 decemberében Görgey Istvánnal kötött há-
zasságot, és így került Visegrádra.  
 

 
Gróf Leiningen-Westerburg Károly 

(Barabás Miklós vízfestménye, 1844.) 
 

Leiningent mint hadosztályparancsnokot 1849. június 
20-án megbízták a III. hadtest vezényletével, és tábornok-

ká léptették elő. Ezen a poszton is kitűnően megállta a 
helyét, rá és fegyelmezett csapataira a magyar hadvezetés 
minden körülmények között nyugodtan számíthatott. 

Damjanichhoz és Görgeyhez szoros barátság fűzte. 
Az aradi vár börtönében írt naplója a szabadságharc had-

történetének egyik legmegbízhatóbb és legfontosabb 
forrása. Ő volt az, aki Görgey főparancsok személyiségé-
ről és külleméről a legalaposabb és leghitelesebb leírást 
adta naplójában. Görgeyhez a végsőkig ragaszkodott. A 
börtönből 1849. szeptember 27-én sógornőjéhez, 
Rohonczy Lipótnéhoz (Claire) küldött levelében így ír: 

„Még egy kérésem van, kedves Claire – ne írj nekem 
többet kétkedésről és bizalmatlanságról Görgey iránt, 
mert akkor bennem kételkedel. Hagyd meg hitemet e férfiú 
nagy jellemében. Én nem tántorodtam meg benne, de fáj 
nekem, ha kedvezőtlent hallok felőle.” 

Leiningennek 1911-ben Törökbecsén egész alakos szob-

rot állítottak, amelyet a szerb hatalom egy idő után eltávo-

lított. Az eltűntnek hitt szobrot 1954-ben a Schlesinger 

ház bontásakor megtalálták, de nem állították vissza. A 
szerb 



12                                                                            VISEGRÁDI HÍREK                                                        2015. április 
 

hatóság a szobrot az óbecsei futballcsapatnak ajándékoz-
ta, akik azt színesfémként értékesítették.  

A helyi magyarok 2010 októberében a város plébánia-
templomának kertjében újra emléket állítottak Leiningen-
nek. A tábornokról készült mellszobor, amely Győrfi 
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, Mező-
túr ajándékaként került Törökbecsére. 

A fiatal, 25 éves gróf Leiningen-Westerburg Károly 
1844. november 3-án a bécsi belvárosi evangélikus temp-
lomban házasságot kötött az ugyancsak nagyon fiatal, 17 
éves Sissányi Erzsébettel (1827–1898), aki egyébként 
görögkeleti vallású volt. A menyasszony édesapjának, aki 
törökbecsei nagybirtokos volt, Erzsébeten kívül hét másik 
lányát is sikerült férjhez adnia. Így került a családhoz egy 
ügyvéd, Urbán Gyula és egy katona, Rohonczy Lipót 
ezredes. 

Leiningen a házasságkötést követően feleségével, Lizá-
val Pozsonyban élt, és gyermekei is itt születtek. Az idő-
sebb gyermek, Erzsébet, akit édesanyja után szintén Lizá-
nak neveztek (1845–1913), egy angol tábornok, William 
Barwell felesége lett. Három gyermekük született: Lilien, 
Henriett és Richard. Leiningen második gyermeke Ármin 
(Hermann Casimir) (1848–1903) folytatva a családi ha-
gyományt szintén a katonai pályát választotta. A magyar 
kirá-

lyi honvédség századosaként egészségügyi okok miatt 
vonult nyugdíjba. 

A tragikus körülmények közt megözvegyült Liza öt év-
vel később, 1854-ben férjhez ment gróf Bethlen József-
hez, aki a szabadságharc idején Leiningen bajtársa volt. 
Második férjével az 1870-es években Temesváron laktak. 
Ebből a házasságból négy gyermek, István, Béla, Miklós 
és Anna született. Bethlen gróffal – aki 1896-ban meghalt 
– több mint negyven évet éltek együtt.  

Az özvegy, aki akkor 71 éves volt, 1898 nyarát Visegrá-
don töltötte. Meghívója valószínűleg Görgey Istvánné 
lehetett, aki a sírkövére is felíratta: özvegyült földeáki 
Návay Sándorné. A mártírhalált szenvedett tábornok 
özvegye tehát meglátogatta néhai férje egykori segédtiszt-
jének özvegyét, Dedinszky Auréliát. Lizát visegrádi tar-
tózkodása alatt állítólag többször felkereste Görgey Artúr 
is. 

A Visegrádon eltöltött nyár után Liza visszament Buda-
pestre, ahol 1898 novemberében meghalt. Kívánságára 
Kolozsvárott temették el. A temetkezési hely megválasz-
tásában az is közrejátszhatott, hogy Kolozsvárhoz vi-
szonylag közel volt Borosjenő, ahol Leiningen sírja volt. 
                                                                  Szőke Mátyás 

c. múzeumigazgató 
 

TISZTELT VISEGRÁDI OLVASÓINK! 
 

Ebben az évben emlékezünk meg Soproni Sándor halálának 20. évfordulójáról. A Soproni Sándor Egyesület 
ezért 2015. évet névadója tevékenységének és tudományos kutatási eredményeinek széles körű megismertetésére 
szeretné felhasználni. Először is életrajzát közöljük. 

 

Soproni Sándor (Szentendre, 1926. november 21.–
Budapest, 1995. november 20.) római korral foglalkozó 
régész, ókortörténész. A Budapesti Tudományegyetemen 
tanult (1946–1951), itt szerezte meg diplomáját régészet-
ből. Szakdolgozatát a római mérföldkövekből írta. 10 
évig, 1951–1961 között a szentendrei Ferenczy Múzeum 
igazgatója volt. 1961-től a Magyar Nemzeti Múzeum 
Római Gyűjteményének munkatársa, 1975-től a Központi 
Régészeti Könyvtár igazgatója volt, majd a szegedi és a 
budapesti egyetem régészeti tanszékein tanított. Élete 
utolsó éveiben az ELTE Régészeti Tanszék oktatója volt, 
hagyatéka is a tanszéken maradt. A történettudományok 
kandidátusa 1973-ban, doktora 1981-ben, a Magyar Régé-
szeti és Művészettörténeti Társulat titkára (1971–1983), 
majd alelnöke (1984–1995) haláláig. Tagja volt az 
Osztrák Régészeti Intézetnek és a Német Régészeti Inté-
zetnek is. Kitüntetései, elismerései: Kuzsinszky Bálint-
emlékérem, Rómer Flóris-emlékérem és Széchényi Fe-
renc-emlékérem.                           

Elsősorban a pannoniai limes kutatásával foglalkozott, 
melynek eredményeit több tanulmányban és két monográ-
fiában tette közzé. Módszeres terepbejárással derítette fel 
az Esztergom és Budapest közti Duna-parti római építmé-
nyeket és feltárt számos őrtornyot. Ugyancsak folyamatos 
terepbejárást végzett az alföldi Csörsz-árok és a dunántúli 
sáncok feltérképezésére.  

Foglalkozott epigráfiával (ókori feliratok megfejtésével 
foglalkozó tudományág), valamint Pannonia ókori föld-
rajzi és települési viszonyaival. Ásatásokat végzett többek 
között az alsóhetényi késő római erődben, a visegrádi 
Sibrik-dombon lévő római táborban, a Pilismarót-
malompataki kiserődben és a leányfalui őrtoronyban és 
további őrtornyok feltárása érdekében. Budakalászon is 
ásatott, ahol a Lupa csárdánál egy, a badeni kultúrába 
sorolható temető került elő. A 177. sírból bukkant elő a 
világhírű agyag kocsimodell.  

Soproni Sándor Egyesület 
 

Meghívó 
 

Szeretettel hívjuk  
minden Olvasónkat  

2015. április 21-én 16.30 órakor  
a Sibrik-dombra,  

ez évi  

Parilia-ünnepségünkre 
A részletes műsorról  

később tájékoztatjuk Önöket! 
Soproni Sándor Egyesület  
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A hónap műtárgya 

„szívnek és tavasznak nyílni kék!” 
 

(Szabó Lőrinc: Nyitnikék) 
 

Talán kevesen gondolják, hogy április szavunk eredete 
valóban a nyitásra utal: az aperire latin igéből ered, mely-
nek jelentése kinyitni, kitárni, kibontani. Ugyanakkor egy 
ősi, itáliai eredetű istenség nevét is rejti: Aprilis etruszk 
istennőét, akit a rómaiak Venus néven tiszteltek. Kezdet-
ben mint növényi termékenységgel kapcsolatos istenséget 
a kertek gondozásának védnökeként tartották számon. 
Nevének eredeti jelentése: báj, vágy, így lett a szépség, a 
szerelem és a termékenység jelképe. A hellenizmus idején 
összekapcsolták Aphrodité alakjával, így vált a szerelem 
istennőjévé is. Római kori népszerűségét és kiemelkedő 
tiszteletét annak köszönhette, hogy Iulius Caesar nemzet-
ségének ősanyjaként nevezte meg. Vergilius, az i. e. 1. 
században élt római költő, már a római nemzet szülőany-
jaként említette. Úgy tartották, hogy a vízből született 
Venus egyensúlyt képez Vulcanusszal és Marsszal szem-
ben, akik a tüzet, erőt, férfiasságot jelképezik.  

A római naptár szerint áprilisban termékenységi ünne-
pek voltak, amelyek az állattenyésztéshez, földművelés-
hez kapcsolódtak, hiszen ezek képezték a vidéki élet leg-
fontosabb részét. Nem indulhatott a szezon Ceres (a ter-
mények istennője), Pales (a nyájak, pásztorok istene), 
Robigus (növényi betegségeket elhárító istenség) és Flora 
(tavasz és virágok istennője) szertartásai nélkül. A szőlő-
termesztés fontosságát mutatja, hogy évente kétszer, ápri-
lisban (a növekedés előtt) és augusztusban (a szüret előtt) 
is áldoztak Iuppiternek és Venusnak a jó termény remé-
nyében. Az istennő egyik kevéssé ismert tulajdonsága, 
hogy a mindennapi fogyasztásra szánt, egyszerű borok 
védnöke volt. Iuppiter az erős, tiszta, áldozati nedű patró-
nusa és a jó időjárás felelőse volt, így különös gonddal 
áldoztak neki. 

 

 

 
Ez lehet a magyarázata annak, hogy miért díszíthették a 

Venus attribútumának tartott tükör keretét borfogyasztás-
hoz, mámorhoz kötődő jelképek. A lepencei római temető 
egyik női sírjából került napvilágra az a kb. 5 cm-es zseb-
tükör, melynek sarkaiban megjelenő apró fejek a szőlő-
termesztéshez, a boriváshoz, tánchoz, szerelemhez kap-
csolható istenségeket (Bacchus, Silenus, Faunus, Satyr) 
ábrázolnak. Ehhez hasonlót Pannoniából több helyről is 
ismerünk. Ezek a 3. századi tárgyak sorozatgyártással, 
öntéssel készültek ólomból. A középső nyílásukba helye-
zett üveglappal a ma is használt kis sminktükrökhöz ha-
sonló kialakításúak voltak. 

Boruzs Katalin régész 

 
 

PIACNAPOK ÁPRILISBAN 
 

Április 5. vasárnap – Húsvét ünnepén a piac zárva tart 
Április 12. vasárnap – Termelői és bolhapiac 

Április 19. vasárnap – Termelői piac 
Április 26. vasárnap – Termelői és bolhapiac 

 

Kérjük a bolhapiacra érkező árusokat, hogy a piacnap 
előtti szombatig jelentkezzenek a 06 (20) 258-4195-ös 
telefonszámon, vagy a termeloipiac@visegrad.hu e-mail 
címen Szabados Ákosnál! 

 

 

Ikerházban  
egy két- és egy háromszobás lakás 

KIADÓ vagy ELADÓ! 
Érdeklıdni lehet a (30) 966-9288-as  
és a (26) 398-287-es telefonszámon 

 

WEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSE----ÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSE    
HARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁS    

ADATADATADATADAT---- ÉS EGYÉB  ÉS EGYÉB  ÉS EGYÉB  ÉS EGYÉB     
SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSSZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSSZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSSZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁS    

MUCSI ATTILAMUCSI ATTILAMUCSI ATTILAMUCSI ATTILA    
Telefon: 06 (30) 969 6197Telefon: 06 (30) 969 6197Telefon: 06 (30) 969 6197Telefon: 06 (30) 969 6197    

Web: Web: Web: Web: http://www.mucsia.huhttp://www.mucsia.huhttp://www.mucsia.huhttp://www.mucsia.hu    
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Tájékoztatás 
a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél elhelyezett megtakarítások biztonságáról 

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Takarékbank) 
tájékoztatja a Dunakanyar Takarékszövetkezet Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2014. december 
10-én tagja lett a takarékszövetkezetek országos, egyetemleges felelısségen alapuló garanciaközösségének. 
Ez azt jelenti, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet betétesei gyakorlatilag teljes biztonságban vannak: az itt elhelyezett 
betétekért ugyanis már nem csak a Dunakanyar Takarékszövetkezet egymaga, hanem a teljes takarékszövetkezeti szektor, 
azaz 113 takarékszövetkezet, a Takarékbank Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének vagyona – 
összesen mintegy 300 milliárd forint – áll helyt. Ez gyakorlatilag százszázalékos biztonságot garantál minden betétes szá-
mára. 
 

A garanciaközösség révén a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél számlát vezetı, vagy betétet elhelyezı ügyfelek – magánszemé-
lyek, vállalkozások és önkormányzatok – 2014. december 10. óta kettıs védelmet élveznek: az Országos Betétbiztosítási Alap 
(OBA) védıernyıjén felül a takarékszövetkezeti szektor teljes vagyonával áll helyt bármely betétért, amelyet a garanciaközösség 
bármely tagjánál, bármely takarékszövetkezeténél helyeztek el. 

Ennek anyagi fedezetét nagyrészt a Magyar Állam által 2013-ban a takarékszövetkezeti szektor részére juttatott 136 milliárd forin-
tos hozzájárulás adja. Az állami tıkejuttatásnak és a garanciaközösség létrejöttének köszönhetıen minden egyes takarékszövetke-
zet, így a Dunakanyar Takarékszövetkezet mögött is egységesen mintegy 300 milliárd forintnyi konszolidált tıke áll. 

A Dunakanyar Takarékszövetkezet sikeresen megfelelt annak az átvizsgálásnak, amelyet garanciaközösséghez való csatlakozás 
szükséges feltételeként a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény írt elı. 

Az intézmény éves beszámolója és mérlege a pénzintézet valós gazdálkodási helyzetét tükrözi, mőködése megfelel a jogszabály-
oknak, a Felügyelet elıírásainak, valamint az egész takarékszövetkezeti szektor közös szabályainak. 

Budapest, 2015. március 13. 

                                                                                                             
                         Lontai Dániel                                                                                                    Szabó Levente 
                   az igazgatóság elnöke                                                                                              vezérigazgató 
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete                                                   Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 
 

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Visegrádi Lakosok! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok 
már a Dunakanyar Takarékszövetkezet kirendeltségeiben is jegyezhetıek 

 

Kamatozó Kincstárjegy 
– 1 éves futamidejő, fix kamatozású, 10.000 Ft-os alapcímlető értékpapír. 
– Jegyzés útján kerül forgalomba, 100%-os árfolyamon. 
– Kamata: a jegyzéskor aktuális Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza (jelenlegi hozama: 3%), mely a futamidı végén kerül jóváírás-

ra. 
– Kamatjövedelem után az adó mértéke: 16%, viszont mentes az EHO alól! 
 

Prémium Magyar Államkötvény 
– 3 és 5 éves futamidejő, változó kamatozású, 1.000 Ft-os alapcímlető állampapír. 
– Kamata: kamatbázisból és kamatprémiumból tevıdik össze (jelenlegi hozama: 4,7%). 
– A kamatprémium mértékének meghatározása az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor. 
– Futamidı végén a kamat a tıkével együtt kerül az ügyfél számláján jóváírásra. 
– Kamatjövedelem után az adó mértéke: 16%, mentes az EHO alól! 
 

Bónusz Magyar Államkötvény 
– 4, 6 és 10 éves futamidıjő, változó kamatozású állampapír, alapcímlete 1 Ft. 
– Kamata: Kamatbázisból és kamatprémiumból tevıdik össze, a kamatprémium mértéke sorozatonként eltérı (1,25–2,5%-ig). 

Jelenlegi hozama: 3,49%–4,49%. 
– Futamidı végén a kamat a tıkével együtt kerül az ügyfél számláján jóváírásra. 
– Kamatjövedelem után az adó mértéke: 16%, mentes az EHO alól! 
 

Mindhárom állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek, belföldi civil szervezetek, belföldi nonprofit cégek vásárolhatják meg. 
További befektetési lehetıségekrıl és részletekrıl érdeklıdjenek kirendeltségeinknél. 

Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltsége 
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Cserépkályha építése,  

átrakása,  
új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

Honti László  
06 (20) 356-6634 

 
 

 

F A T E L E P  
 

2022 Tahitótfalu, Béke út 87. 
(falu végén, Pócsmegyer irányába) 

 

Faáru kedvezményes áron! 
Áprilisban bruttó 68.500 Ft/m3 

Zsaludeszka 51.500 Ft/m3 
 

Gerenda, padló, deszka, tetőléc, OSB, 
 tetőfóliák, lambéria 

 

Szlovák, minőségi fenyő fűrészáru 
óriási választéka azonnal, raktárról 

 

Házhoz szállítás, 
gyalulás és méretre vágás 

megoldható! 
 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 7–16 óráig 

szombaton 7–12 óráig 
 

Telefon: 06 (30) 834-2299 
06 (30) 462-4192 

E-mail: tahifa87@gmail.com 
www.tahifaker.hu 

 

Autómentés, karosszéria-javítás, autószerelés,  
autóüvegezés, kozmetika, fényezés,  
biztosítás ügyintézése, kárrendezés,  
autóüveg kis- és nagykereskedés,  

forgalomból kivonás, javítás idejére csereautó,  
vizsgáztatás, Old Timer felújítás! 

Karosszérialakatos-tanulót felveszek! 
 

HERR AUTÓSZERVIZ 
 

2023 Dunabogdány, Ág u. 7. 
Tel.: 06 (20) 957-0098 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

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

 

TŐZIFAELADÁS  

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 
Vágott tűzifa 2200,– Ft/q,  
hasított tűzifa 2300,– Ft/q 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

 

 
 

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

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 
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EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS               
                Rendelés 815-ig                                          Tel.: (20)-316-0268  

Ha most rendel legalább 15 ebédet április 30-ig, megajándékozzuk egy ételhordóval. 
  LEVES A B 

ápr. 6. H – HÚSVÉT – 

ápr. 7. K Korhelyleves Tarhonyás hús, cékla Sertés natúrszelet, hagymás törtburgonya, cékla 

ápr. 8. Sze Húsleves 

finommetélttel 
Sajtos-sonkás csirkemell csőben sütve, rizs,  

savanyúság 

Rakott zöldbab, kompót 

ápr. 9. Cs Paradicsomleves Rántott hús, vegyes köret, sárgarépás  
káposztasaláta 

Pulykacomb tokány, orsótészta, sárgarépás  
káposztasaláta 

ápr. 10. P Babgulyás Sajtos, tejfölös spagetti Lencsefőzelék, sült hús 

ápr. 13. H Gombaleves Csomboros lucskos káposzta Brassói aprópecsenye, sült burgonya, savanyúság 

ápr. 14. K Tojásleves Resztelt máj, burgonya, savanyúság Vadas marha, zsemlegombóc 

ápr. 15. Sze Zöldségkrémleves Töltött csirkecomb, rizibizi, savanyúság Töltött dagadó, hagymás törtburgonya, savanyúság 

ápr. 16. Cs Csontleves Kelkáposzta-főzelék, sült hús Ananászos csirkemell csíkok, rizs 

ápr. 17. P Gulyásleves Túrós batyu Sült hús, párolt káposzta, tört burgonya 

ápr. 20. H Májgombócleves Juhtúróval töltött gomba, rizs, saláta Tepsis húsos burgonya, savanyúság 

ápr. 21. K Karalábéleves Zsiványpecsenye, sült burgonya, savanyúság Bolognai spagetti 

ápr. 22. Sze Húsleves gazdagon Rántott sajt, rizs, tartár Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonya 

ápr. 23. Cs Hagymaleves Sertéspörkölt galuska, savanyúság Hortobágyi palacsinta 

ápr. 24. P Zöldséges karfiolleves Lecsós karaj, karikaburgonya Sóskaszósz, tükörtojás, főtt burgonya 

ápr. 27. H Csirkemájas  
zöldborsóleves 

Sült csirkecomb, burgonyapüré, birsalmabefőtt Rizses hús, birsalmabefőtt 

ápr. 28. K Tárkonyos 
sertésraguleves 

Káposztás tészta Tökfőzelék, vagdalt 

ápr. 29. Sze Húsleves  
finommetélttel 

Baconba göngyölt csirkemell csíkok,  
sajtmártás, krokett 

Gombapaprikás, nokedli, savanyúság 

ápr. 30. Cs Bakonyi betyárleves Aranygaluska, vanília sodó Eszterházy csirkemell, rizs, káposztasaláta 

Az árak tartalmazzák az áfát, és saját ételhordóval értendők, vagy + 60 Ft a csomagolási költség.                                              Étlapjaink elérhetők: www.mogyorohegy.hu  
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