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jus 

 
Száz évvel ezelőtt hunyt el Görgei Artúr tábornok, 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc fővezére 
 

1916. május 21-én, Budavár 1849-i 
bevételének napján halt meg Görgei 
Artúr, a magyar szabadságharc fővezé-
re, aki élete utolsó évtizedeit – a méltat-
lan vádakat emelt fővel és erkölcsi 
nagysággal tűrve, számos kiváló hívé-
nek tisztelete által övezve –Visegrádon 
töltötte. 

 

 
 

,,Áruló?... Soha!... Egyetlen gondola-
tában sem volt… Kötelességét híven 
teljesítette s az a büszke öntudat élhe-
tett benne rendületlenül, hogy a ma-
gyar kardnak, a magyar vitézségnek õ 
volt utolsó legendás hőse.  

Tisztelet adassék a nagy katonának, 
akinek nem adatott meg, hogy örömét 
érezhesse hősiességének.” 

(Móricz Zsigmond) 

 
 

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma 
és Visegrád Város Önkormányzata 

 

a Görgei-emlékév keretében 
Görgei Artúr tábornok halálának 100. évfordulója alkalmából 

 

Visegrád Görgeije – Görgei Visegrádja címmel 
konferenciát rendez 

 

2016. május 21-én 10 órai kezdettel 
a visegrádi királyi palota konferenciatermében 

 
17 órakor ünnepélyes koszorúzás  

a Görgei-emléktáblánál 
(Görgey-lépcső) 

Közreműködik az MH Altiszti Akadémia Fúvószenekara 
 

A rendezvény fővédnöke 
Dr. Áder János köztársasági elnök 

 
A rendezvény támogatói: 

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
Károli Gáspár Református Egyetem,  

Magyar Történelmi Társulat 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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VÁROSHÁZI HÍREK         
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről 

 

A 2016. március 16-án tartott ülésen  
– elsőként meghallgatta a testület Cseke László, a Pro 

Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatóját 
a 2016. évi palotajátékok előkészületeiről. A rendez-
vény részleteiről a lakosság a Visegrádi Hírek hasábja-
in hónapról hónapra tájékozódhat. 

– Döntés született arról, hogy a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesületet 2016. évben a 
működési kiadásainak finanszírozására 13.775.000 Ft 
összegű támogatásban részesíti az önkormányzat a 
2010. április 21-én kötött középtávú együttműködési 
megállapodást 1. pontjának megfelelően, melyben az 
önkormányzat vállalta, hogy az egyesület részére fel-
adatainak ellátásához évente támogatást biztosít. 

– A kisajátításról szóló 2007. évi törvény CXXIII. tör-
vény 2. § c) pontjában meghatározott terület- és tele-
pülésrendezési közérdekű cél megvalósítása érdeké-
ben a kisajátítási törvény 1. § (2) bekezdésében bizto-
sított jogkörében eljárva kisajátítási eljárás megindítá-
sát kérelmezi a képviselő-testület a Rév u. 10. szám 
alatti ingatlan (CBA) esetében a városközpont megkö-
zelítése, az általános iskola kiszolgálása, a Rév utca 
parkolási gondjainak megoldása, valamint a városköz-
ponti önkormányzati ingatlanok felértékelődésének 
elősegítése céljából. Amennyiben az új élelmiszer-
áruház megépítéséhez az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanokból szükséges területigé-
nyekkel kapcsolatban konkrét írásbeli szándéknyilat-
kozat érkezik az élelmiszer-áruházat építő gazdasági 
társaságtól, akkor a képviselő-testület dönthet akár az 
elindított kisajátítási eljárás – jogszabály adta lehető-
ségek között történő – felfüggesztés vagy visszavonás 
iránti kérelmezéséről. 

– Vis maior pályázat benyújtásáról döntött a testület a 
2016. február 10-én a szélsőségesen esős időjárás mi-
att Visegrádon több önkormányzati tulajdonú ingatan-
ban történt károsodás miatt. Az Áprily-völgyi idősza-
kos vízfolyásban nagy mennyiségű csapadékvíz zúdult 
le, melynek következtében a partoldal mederoldala kb. 
tíz méter hosszban kimosódott, a kimosódás által a 
közvetlen szomszédságban lévő útként működő közte-
rület egy része beszakadt. Az Újkert utca melletti idő-
szakos vízmosásban lezúduló víz által lehozott horda-
lék a mederből kilépve az útban és az út vízelvezetését 
szolgáló rácsos átereszben kárt okozott. Az áteresz 
megsüllyedt, az út aszfalt burkolata kitöredezett így 
kialakult szintkülönbség közlekedésre veszélyt jelent. 
Szintén az Újkert utcában az út melletti partoldal az 
esőzés után omlásnak indult. Az amúgy is szűk utca 
szélességéből mintegy 50-50 cm szélességet az omla-
dék elfoglal. A helyszín és talajviszonyok miatt a 
partoldal további omlása várható, illetőleg a Kilátó ut-
cában és az utcából nyíló út melletti partoldal húsz, il-
letve tíz méter hosszban omlásnak indult. Az omladék 
az út forgalmi szélességét elzárta, lecsökkentette. 

– Módosította a képviselő-testület a házasságkötések, a 
bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi esemé-
nyek szolgáltatási díjairól szóló 1/2012. (I. 26.) ön-
kormányzati rendeletet. A rendelet hatályos szövege a 
város honlapján a 

www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek,szabalyzat
ok/hatalyos rendeletek oldalon olvasható. 

– Módosult a képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 24.) ön-
kormányzati rendelet is, mely szintén a megtalálható a 
város honlapján a 
www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek,szabalyzat
ok/hatalyos rendeletek oldalon. 

– Új kormányzati funkciókódok miatt módosította a 
képviselő-testület a polgármesteri hivatal alapító ok-
iratát. 

– Egy 2013-ban kötött megállapodás alapján az önkor-
mányzat minden évben 800.000 Ft-os támogatást nyújt 
a sportpálya üzemeltetőjének, Bártfai Istvánnak az 
üzemeltetési költségekre. Mivel a korábbi évek elma-
radását egy összegben kapta meg az üzemeltető, ezért 
2014-ben azt kérte, hogy arra az évre vonatkozó éves 
támogatási összeget 2015-ben fizessék ki. 2015-ben 
ennek a támogatásnak a felét fizettük ki, ezért a sport-
pálya üzemeltetésére biztosított 2014. évi támogatás 
első félévi összegének a pénzügyi rendezése érdeké-
ben a 400.000 Ft támogatás kifizetéséről döntött a tes-
tület. 

– Elfogadta a képviselő-testület Vígh Sándor és Vigh 
Sándor Antalné Török u. 7. szám alatt található „örök-
lakás” művelési ágú 17,8 m2 alapterületű önkormány-
zati tulajdonú ingatlan és az ingatlanhoz tartozó 533 
hrsz-ú ingatlanban lévő eszmei közös tulajdonú há-
nyad megvételére érkezett vételi ajánlatot, az ingatlant 
1.620.000 Ft vételáron értékesíti. 

– A képviselő-testület döntött arról „Az önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 
5/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 8. § b) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva az 
önkormányzat tulajdonát képező 378/4 hrsz.-ú „kivett, 
patak” művelési ágú ingatlanból 65 m2-es területrész 
tulajdonjogát Niegreisné Zeller Márta és Niegreis 
Attila tulajdonában lévő 399/2 hrsz.-ú „kivett lakóház 
és udvar” művelési ágú ingatlana 65 m2-es területrész 
tulajdonjogával elcseréli, az ingatlanrészek egyen-
értékűsége mellett.  

– A képviselő-testület 2016. február 17-i testületi ülésén 
módosította a helyi önkormányzati képviselők tiszte-
letdíjáról szóló rendeletét, mely szerint a képviselői 
tiszteletdíj mértéke 2016. március 1-jétől havi bruttó 
42.515 Ft-ról havi bruttó 63.772 Ft-ra emelkedett. A 
megemelt képviselői tiszteletdíj finanszírozására a 
2016. évi költségvetés általános tartalék sorából a pol-
gármesteri hivatal személyi juttatások sorára 
1.062.850 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok so-
rára pedig 286.970 Ft-ot csoportosított át a testület. 
Mint ismeretes, a képviselők nem veszik fel a képvise-
lői tiszteletdíjat, így a tiszteletdíj járulékokkal növelt 
összegét tudják felajánlani különböző célokra, illetve 
civil önszerveződések támogatására, mely összeg 
2016. március 1-jétől havonta 80.990 Ft-ra emelkedik. 

– Elfogadta a testület a 2016. évi közbeszerzési tervet, 
melyet a város honlapján tettünk közzé. 

– Feladat-ellátási szerződést kötött az önkormányzat a 
Figyelj  Rám  Közhasznú  Egyesülettel,  mivel  a  házi 

 (Folytatás a 4. oldalon) 
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1016. április 18-án a Nemzetközi Műemléki Világnap alkalmából az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága ICOMOS-
díjjal ismerte el Visegrád városközpont, városháza, egészségház, rendezvénytér kialakítását a meglévő értékeket is felhasz-
náló városközpont megújulásáért, a régi értékek és a kortárs építészet településléptékű összhangjáért. 

Az ICOMOS az (International Council on Monuments and Sites = Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága) az 
UNESCO műemlékvédelmi világszervezete, a párizsi székhelyű Világörökség Bizottság állandó műemlékvédelmi szakértő 
intézménye. 
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Tájékoztató  
a testületi üléseken történtekről 

(Folytatás a 2. oldalról) 
segítségnyújtást – az arra jogosult személyek részére 
– továbbra is az egyesület útján kívánja biztosítani. 
Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladat 
ellátásáért az egyesületet 2016. január 1-jétől egy fő 
szakképzett szociális gondozó bruttó bérének 50%-
ával, jelenleg havi 82.000 Ft-tal támogatja, melyet a 
2016. évi költségvetés tartalék sora terhére biztosít. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület a Dunakanyari 
Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodás módosítását. 

– Kiírtuk a Visegrád, Sziget utca 11. szám alatti, 4. 
számú önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó 
pályázatot. 

– Helyt adott a képviselő-testület a Királyi Találkozó 
Kft. közterület használati díj megfizetésétől való 
eltekintés iránti kérelmének az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Széchenyi u. 1. szám 
előtti 1 m2-es közterületre, reklámtábla kihelyezése 
céljából. A közterület használat ingyenességének 
feltétele a vállalkozó által a vendéglátó egység előtti 
terület folyamatos karbantartása (takarítás, hó- és 
jégmentesítés). 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás 
Gergely   alpolgármester   2016. januári,  februári   és   

március 15-ig járó tiszteletdíjának, 392.613 Ft-nak a 
felajánlását, a lepencei strand esetleges jövőbeni 
hasznosításának hatásvizsgálatát is tartalmazó 
tanulmány elkészítésére. 

– Szintén jóváhagyólag elfogadja a képviselő-testület 
Bálint Zsolt képviselő 2016. év január hónapra járó 
egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 
53.995 Ft, a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület ré-
szére történő felajánlását. 

 

A 2016. április 7-én tartott rendkívüli ülésen pályázat 
benyújtásáról döntött a képviselő-testület a Széchenyi 
2020 keretében ,,a kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati 
felhívásra (VEKOP-6.1.1-15) a Fellegvár Óvoda 
átépítésére, bővítésére vonatkozóan. A maximálisan 
megpályázandó összeg 400.000.000 Ft. A pályázat 
megvalósításához szükséges a projekt összköltségének az 
igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő 
önerőt, 29.172.414 Ft összeget saját forrásként az 
önkormányzat a 2016. évi költségvetés általános tartalék 
sora terhére biztosítja. A pályázat előkészítésével, 
összeállításával 1.200.000 Ft + áfa díjért a Visegrádi 
Városfejlesztő Kft.-t bízza meg. 

Visegrád Város Önkormányzata 

 
TÁJÉKOZTATÁS  

Visegrád Város Településrendezési Tervének  
módosításával kapcsolatban 

 

Tisztelt Visegrádiak! 
Az elmúlt év áprilisában arról tájékoztattam Önöket, 

hogy Visegrád város településfejlesztési koncepciójá-
nak és településrendezési tervének felülvizsgálata fo-
lyamatban van. Ehhez kapcsolódóan kértem, hogy 
véleményükkel segítsék a megújítást. Az azóta történt 
eseményekről szeretnék röviden beszámolni. 

2015. év tavaszán a beérkezett javaslatok, kérelmek 
és a korábban – 2010 és 2015 között – felmerült és 
máig időszerű változtatási igények alapján összeállítot-
tuk a településrendezési terv felülvizsgálatának prog-
ramját. (Több mint kilencven, különböző területet és 
szabályozási elemet érint.) A felülvizsgálati program 
alapján árajánlatot kértünk a szerzői jogokkal rendel-
kező településtervezőtől – Koszorú Lajostól – a teljes 
felülvizsgálat tervezői munkáinak elvégzésére. A ter-
vezői ajánlatból derült ki, hogy a munka értéke megha-
ladja a közbeszerzési értékhatárt.  

Tekintettel az idő előrehaladtára és a településterve-
zés szükségszerűen bizalmi jellegére, Visegrád Város 
Önkormányzata négy olyan tervezőirodát hívott meg a 
közbeszerzési versenyre, amely vagy korábban dolgo-
zott már Visegrád településrendezési tervének vala-
mely részén (Urban-Lis Kft. – Liszkay Krisztina; Vá-

ros-Teampannon Kft. – Koszorú Lajos), és ezért jó 
helyismerettel rendelkezik, vagy Visegrádhoz hasonló 
értékű és összetettségű településen végzett munkában 
van tapasztalata (Hadas Építész Kft. – Rudolf Mihály 
DLA és Szőke László; Eko’96 Kft.). A versenyt az 
Eko’96 Kft. nyerte, ahogy arról már korábban tájékoz-
tatást adtunk. Kálmán Kinga csapata 2015 decemberé-
ben láthatott neki a munkának. Jelenleg a településfej-
lesztési koncepció vizsgálati szakasza készül. 

Mielőtt a településrendezési terv felülvizsgálata elin-
dulna, ismételten kérem Önöket, amennyiben eddig 
nem közölt kérésük, véleményük, észrevételük van, 
jelezzék írott formában (2025 Visegrád, Fő utca 81.) 
vagy elektronikus levélben (foepitesz@visegrad.hu).  

Ismételten felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 
felülvizsgálatra megközelítőleg tíz évenként egyszer 
kerül sor, a két felülvizsgálat közötti időben pedig csak 
abban az esetben lehet módosításokat kezdeményezni, 
ha a kezdeményező fél állja annak tetemes költségét. 
(Ez egy szabályozási elem esetén is elérheti a milliós 
nagyságrendet, és a módosítás engedélyezése megkö-
zelítőleg hat hónap.) 

Rüll Tamás        
                                                              főépítész 
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V á r o s h Á z i  M o z a i k  

 

LOMTALANÍTÁS 2016  
 

Tisztelt Visegrádiak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket,  
hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást 

 

2016. MÁJUS 20-án (PÉNTEKEN)  
és 21-én (SZOMBATON) TARTJUK! 

 

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is 
 

HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY 
NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ!  

 

Időpont-egyeztetés céljából hívják ifj. Schüszterl Károlyt a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon  
hétköznap 7.00 és 15.00 óra között  

legkésőbb 2016. május 18-ig. 
 

Az ezután érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni! 
 

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás keretében veszélyes anyagot, sittet, autógu-
mit, illetve elektronikai hulladékot nem szállítunk el. A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan 
ősszel végezzük, erről ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a honlapon adunk majd tájé-
koztatást. 

 

 
Visegrádi Rendőrőrs:  

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Visegrádi Rendőrőrs épületén zajló tető felújítási munká-
latok miatt az őrs előreláthatóan 2016. május 31-ig zárva 
tart. Azonnali intézkedést igénylő esetekben kérjük, hív-
ják továbbra is a 112-es segélyhívószámot.  

Feljelentést továbbra is a Szentendrei Rendőrkapitány-
ságon tehetnek postai úton, vagy a szent-
endrerk@pest.police.hu e-mail-címen. Őrsparancsnok: 
Mokrai Gabriella r. őrnagy: 06 (70) 492-0803, körzeti 
megbízott: Bátka Szabolcs: 06 (70) 942-9210. 
 
Járdafelújítások, kisebb fejlesztések:  

A következő hetekben több, kisebb-nagyobb önkor-
mányzati fejlesztés kezdődik meg vagy folytatódik város-
unkban. A Nagy Lajos utcában, a Pillangós-ház előtti 
járdaszakasz (a Gulyás csárdától a Széchenyi utcáig) 
burkolata és vízelvezetése teljesen megújul, a kivitelező 
várhatóan május első napjaiban fejezi be a munkálatokat. 
A Kősas büfétől a Csuka-patakig felújítjuk a járdát, to-
vábbá szilárd burkolatot kap a Bányatelep utca is.  

A város több pontján új utcabútorokat helyezünk ki; a 
közterületeken elsősorban padok és szemétgyűjtő edé-
nyek, valamint hirdetmény elhelyezésére alkalmas táblák 
megjelenésére számíthat a lakosság. A sportcentrum üze-
meltetője néhány olyan problémára hívta fel az önkor-
mányzat figyelmét, amelyek megoldása a kezelésében 
lévő épület tulajdonosának feladata. Ezeket az ereszcsa-
torna mára igencsak megromlott állapota okozta, ennek 
köszönhetően vált szükségessé többek között a lépcsőfel-
járó javítása.  

Az elmúlt évben történt meg a Fő utca Millenniumi-
kápolna és a hentesüzlet közötti szakaszán a járdaburkolat 
teljes felújítása, ehhez kapcsolódóan a kivitelező elvégzi 
azokat a javításokat és kiegészítéseket, amelyek a teljes-

séghez szükségesek. A Harangvirág utcában fásítási prog-
ramot indít az önkormányzat, ehhez kapcsolódóan egyez-
tetések kezdődnek az elképzelésekről az érintett lakókkal. 
 
 

 
 

Régészeti feltárás  
az Áprily Lajos Általános Iskola udvarán:  

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy 
az idei évben az iskolabővítés a megvalósítás szakaszába 
lép. A fejlesztés lebonyolítását a Nemzeti Sportközpontok 
nevű állami intézmény végzi, az építkezés lezárása után a 
létesítmény Visegrád Város Önkormányzatának tulajdo-
nába kerül. A megújulás a hazai finanszírozású Nemzeti 
Közművelődési Infrastruktúra Fejlesztési program keretei 
között történik, az Áprily Lajos Általános Iskola Alapfokú 
Művészeti Iskola nyolc tan- és szaktanteremmel bővül. 
Az intézmény udvarán április közepén kezdődött meg az 
építési munkálatokat megelőző régészeti feltárás, amiről a 
fentiekben teszünk közzé egy fotót. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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A Magyar Kémény Kft.  
értesítője  
kötelező  

kéményseprőipari  
feladatok ellátásáról  

 

A Magyar Kémény Kft. értesíti a lakos-
ságot, hogy a 2012. évi XC. törvény és a 
347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet, 
valamint a 63/2012. (XII. 11) BM rendelet 
értelmében előírt kötelező 
kéményseprőipari közszolgáltatás körébe 
tartozó feladatokat – a települési önkor-
mányzatok közigazgatási határain belül – a 
Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják 
el. Visegrádot a kft. dolgozói 2016. június 
1. és szeptember 30. között keresik fel.  

A társaság alkalmazásában álló dolgozók 
névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. 
 

Magyar Kémény Kft. 
Székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. 
Levelezési cím és telephely:  
1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. 
Tel: 06 (1) 766-5851 
E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu 

 
A Központi  

Statisztikai Hivatal  
tájékoztatója 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az 
Európai Parlament és a Tanács 
1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK 
és 543/2009/EK rendeleteinek megfelelően 
2016. június 1-jei eszmei időponttal mező-
gazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást 
(Agrárium 2016) hajt végre.  

Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a 
mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett 
változásokat, illetve pontos és hiteles adatok-
kal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az 
EU, a gazdálkodók és a felhasználók részére. 
Az összeírás során a mezőgazdasági tevé-
kenységhez használt földterületről és vetéste-
rületről, állatállományról, továbbá a munka-
erővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány 
kiegészítő információról kell adatot szolgál-
tatni.  

A mintavételes összeírást 2016. június 1. és 
30. között hajtja végre a KSH. Az összeírás-
hoz kapcsolódóan az összeírásban érintettek, 
illetve résztvevők részletes felvilágosítást 
kaphatnak a gszo2016@ksh.hu ameil címen, 
illetve az összeírás időszakában a 06 (80) 
200-224-es zöldszámon. 

A KSH részletes tájékoztatója Visegrád vá-
ros honlapjáról /Hírek, Visegrádi Hírek me-
nüpont/ letölthető.                                       
KSH 

Felhívás 
Kedves Fiatal Olvasóink! 
Visegrád Város Önkormányzata 2016-ban is lehetőséget biztosít ar-

ra, hogy diákmunkát vállaljatok. Ennek jellege lehet szakképzettséget 
nem igénylő szellemi vagy fizikai munka, amely valamely intézmé-
nyünkben vagy közterületeinken zajlik majd. Az alkalmazható diákok 
száma attól függően változhat, hogy önkormányzatunk kap-e állami 
támogatást a kezdeményezéshez. A költségvetésbe beépített tétel alap-
ján négy főt tudunk egészen biztosan foglalkoztatni, napi 8 órában.  

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szer-
zés elősegítése. A program célcsoportjába azok a 16 és 25 év közötti, 
nappali tagozaton, tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.  

Jelentkezni 2016. június 15-ig lehet a Visegrádi Polgármesteri Hiva-
talban személyesen vagy a 06 (26) 398-255-ös és a 06 (26) 398-090-es 
telefonszámon, továbbá a visegrad@visegrad.hu e-mail címen. A 
foglalkoztatási program 2016. július 1-jétől 2016. augusztus 31-ig tart. 

VVÖ 
 

Kedves Visegrádiak! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szalayné Éliás Ágnes, a Visegrádi 
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője nyugdíjba vonult. He-
lyét a lezajlott álláspályázatot követően, 2016. április 11-től Lend-
vai János vette át, akit a következő elérhetőségeken kereshetnek: 

telefon: 06 (26) 398 -255 vagy 06 (26) 398-090 
e-mail: muszak@visegrad.hu 
Szalayné Éliás Ágnesnek ez úton kívánunk jó egészséget a nyug-

díjas évekhez, Lendvai Jánosnak pedig eredményes munkát! 
VVÖ 

 
Köszönetnyilvánítás 

 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
és a Visegrádi Polgármesteri Hivatal nevében ezúton köszönjük 

G. Nagy Nórának  
a városháza számára felajánlott dísznövényeket! 
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
 

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére 
 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen 
választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek 
során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban 
keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan 
terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri 
tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. 
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisz-
tában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a 
tűzmegelőzés alapvető szabályaival. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növény-
termesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hul-
ladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály 
– pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély be-
szerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék 
égetését csak az adott település önkormányzata enge-
délyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is 
csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és 
módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, ameny-
nyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen enge-
délyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított ége-
tés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön 
történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.  

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen ná-
lunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk 
alatt  tudunk  tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, 

mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A 
felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és 
életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásá-
vá válhat. 

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási 
viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz 
kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűzveszélyes időszak-
ban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi 
szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet 
el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűz-
gyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is –, ha azt 
egyébként más jogszabály megengedi.  

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól elté-
rő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi, 
illetve a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki. 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos to-
vábbi információkért keresse fel a katasztrófavédelem 
oldalait  

(http://www.katasztrofavedelem.hu, 
http://.....katasztrofavedelem.hu),  

vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját 
 (www.erdotuz.hu).  
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kis-

filmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=p

ress_video_index2&vid=39 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=p

ress_video_index2&vid=32 
                         Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
 

Hírek a Fellegvár Óvodából 
 

Közlekedési témahét a nagycsoportban 
 

A különböző témák feldolgozása más-más módszerekkel 
történik az óvoda három csoportjában. A közlekedéssel 
kapcsolatos ismeretek tartalmát, a feldolgozás módszereit 
minden esetben a gyerekek életkorához, ill. korábban 
szerzett tapasztalataihoz választják ki az óvodapedagógu-
sok. 

Így történt ez a nagycsoportban is ahol a közlekedés he-
tében már nemcsak a különböző járműfajták neveivel, 
hanem a legalapvetőbb közlekedési szabályokkal, közle-
kedési táblák jelentésével, néhány közlekedéssel kapcso-
latos udvariassági szabállyal és a megkülönböztető jelzés-
sel ellátott járművek feladataival ismerkedtek meg a gye-
rekek. 

Vidéken élő gyerekekről lévén szó fontosnak tartottuk, 
hogy a kerékpáros közlekedésre nagy hangsúlyt helyez-
zünk. Tettük mindezt azért, mert nagy örömünkre egyre 
több gyerek érkezik ezzel a közlekedési eszközzel oviba. 
Tapasztalataink szerint már a jelenlegi óvodás korosztály-
ban is az ún. képernyőről szerzett információk hagyják a 
legmélyebb nyomot ezért kutyus és cicus kisfilmjeinek 
(Mini KRESZ-rajzfilmsorozat gyerekeknek) segítségével 
próbáltuk meggyőzni őket a bukósisak és a biztonsági öv 
használatának fontosságáról. 

 
Visegrád – 

a nagymarosi Duna-partról nézve 
 
Séták, kirándulások alkalmával gyakoroltuk a zebrán 

való biztonságos átkelés szabályait.  
A Fellegvár Óvoda Alapítvány segítségével bővíthettük 

az óvodai közlekedési játékainkat új három kerekű rolle-
rek és kismotorok beszerzésével.                                                        
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Hírek  
a Fellegvár Óvodából 

 

 A tavalyi évben már utaztunk autó-
busszal Dömösre és Dunabogdányba, 
komppal Nagymarosra.  

Idén természetismereti túránkat összekö-
töttük közlekedési témánkkal: vonattal 
utaztunk Zebegénybe, ahol megnéztük a 
Pille-kertet. (Ez a kis park óvodásoknak 
mutatja be, hogy hogyan lehet és kell a 
természettel együtt élni, óvni és védeni 
minden lehetséges eszközzel.)  

A vasútállomáson a gyerekek megfi-
gyelhették, hogyan és hol kell jegyet 
váltani, melyik peronról melyik irányból 
közlekedő vonatra lehet felszállni, meg-
számlálhatták az elhaladó vonatok vagon-
jait, megtapasztalhatták a vonatok gyorsa-
ságát, hangját. Utazás közben érdekes volt 
látniuk Visegrádot, Dömöst a Duna másik 
oldaláról. 

 

 
Pille-kert Zebegényben 

 
A közvetlen tapasztalatszerzés meghozta 

eredményét: három kisgyerek érkezett a 
napokban kerékpárral óvodába és bukósi-
sak volt a fejükön. Több nagycsoportos 
mesélte, hogy még az óvodáig is bekötöt-
ték biztonsági övüket az autóban és volt 
olyan óvodás, aki erre a szüleit is figyel-
meztette. 

… És akadt olyan család, aki a legköze-
lebbi hétvégi kirándulását Zebegénybe 
tervezte! 

Szeretnénk köszönetet mondani az 
Atlantis-Visegrád Club Kft.-nek azért, 
hogy lehetőséget biztosított a komp térí-
tésmentes használatára. 
                                             Szalai Dóra  

óvodapedagógus 

Hírek, események az Áprily iskolából 
 

A KÖLTÉSZET NAPJÁN 
 

…versekbe öltöztettük iskolánkat. A kapun, a kerítésen és a belső palán-
kon színes papírokon számtalan klasszikus és mai magyar költő alkotása 
tarkállott az alábbi felirat alatt: 
 

ÁPRILIS 11. A KÖLTÉSZET NAPJA 
VIGYEN EL EGY VERSET AJÁNDÉKBA! 

 

Különleges élmény volt szemtanúja lenni annak, amint a Rév utca köveit 
rovó lakosok, vagy turisták kérdő tekintettel megállnak a hatalmas betűk-
ből álló kiírás és a szél lengette, szivárványszínben játszó verspapírosok 
előtt. Elmerülten olvasgatnak egy költeményt, majd kíváncsian tovább-
lépnek, hogy újabb versbe feledkezzenek. Sokan le is vették a lelkükhöz 
közel állót. Talán az idő is megállt néhány pillanatra ilyenkor. Akadt 
olyan fiatal pár is, akik egymásnak választottak verseket.  

Egy tanár kollégánk mesélte: délután az iskola udvarán, miközben a 
gyerekek játszottak, azon gondolkodott, hogy nem kellene-e leszedni a 
kerítésen maradt verseket, nehogy lefújja őket a szél. És ebben a gondo-
latpillanatban a lábához sodort a szél egy verset! A vers úgy megérintette, 
olyan szép volt – mondta -, hogy haza is vitte… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A gyerekeknek olyan írásokat tettünk ki, amelyek között sok rajzzal il-

lusztrált gyerekvers is szerepelt. Ezen költemények keltek el legelébb. 
Az iskolán belülre függesztett verseket a gyerekek először bátortalanul 

nézegették, majd a „Tényleg el lehet vinni?” kérdésre kapott igen felelet 
után már magabiztosabban választott ki-ki személyiségéhez illőt. A nyol-
cadik osztályosok és az alsós évfolyamok is készültek az ünnepre: min-
denki kézzel leírta kedvenc versét, vagy versrészletét, melyek iskolánk 
belső falait ékesítették. 

Az idézett költők között megtalálható volt többek között Ady Endre, Áp-
rily Lajos, Dsida Jenő, József Attila, Kukorelly Endre, Nemes Nagy Ág-
nes, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Török Sophie és Varró Dániel.  

Zárszóként álljon itt az alsósok, de még a felsősök körében is egyik leg-
népszerűbb költő, Kukorelly Endre egyik verse: 

 

Ism 
 

Ismerős Csipkerózsa-álom,  / rendíthetetlen ólom, / Világfa, Világszép 
Nádszál, Többsincs- / királyfi, szegényember fia, / az Óperencia, / tu-
dom, van kincs, / nem-aranyból, / aranykakas, aranyhal, / Sicc, / strucc, 
/ tücsök-hangya, sz'oval / mindenféle rovar, / a hét törpék, / ez az egész 
mesés környék, / hol kurtafarkú malac túr / és Mackó úr az úr, / kőkor-
szaki szakik, ezeregy éjszakák, / Aladdin, Fridolin, / tündér a fregolin, / 
mert vannak tündérek / is, de már nem félek, / szép Tünde / és ronda / 
néne, / no ne, najád, na ja, kobold, lidérc, na persze, / Bolond Istók, 
hogy az kinek a verse, / Piroska és a farkas, írta Grimm, / hogy van 
Weöreske / is, ezért van ennyi rím, / és ennyiféle meske. 
                                                                                    Horváth Krisztina  

magyartanár–könyvtáros 
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Sportverseny  
Nagymaroson 

 

2016. április 1-jén sportversenyen voltunk, 
melyet a Nagymarosi Kittenberger Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
iskola rendezett. A szervezők mindent meg-
tettek azért, hogy jól érezzük magunkat! 

A komp közelében levő térnél, az igazgató 
úr megnyitója után, a 3 km-es futóverseny 
résztvevői rajthoz álltak a Duna-parton. 
Célba érkezés a focipályánál volt. Miután 
kipihenték magukat a futók, a büfésátorban 
csillapíthatták éhségüket és szomjúságukat, 
mely a sportverseny egész időtartama alatt 
finom falatokkal várta a betérőket. Bár az 
idén nem sikerült a futóknak érmet szerez-
niük, nagyon büszkék vagyunk rájuk, hisz 
nem kis dolog alsó tagozatos gyermekeknek 
3 km-t lefutni! 

 
 

 
 

Akik nem vettek részt a futásban, azokat 
busszal szállították a labdarúgó bajnokság 
színhelyére. 

Korosztályonként, öt helyszínen zajlottak a 
meccsek. 

Az I. korcsoportban IV. helyezést, a II. 
korcsoportban II. helyezést, a IV. korcso-
portos lány csapatunk szintén IV. helyezést, 
míg a IV. korcsoportos fiú csapatunk szin-
tén II. helyezést ért el. Az első három helye-
zett csapat tagjai érmet kaptak. Nagyon szép 
eredmények ezek, hisz 4-8 induló csapat 
volt egy-egy korcsoportban. 

A I. korcsoport legjobb kapusa Szendrey 
Zalán, a II. korcsoport legjobb játékosa 
Sátor Szolanzs lett. Őket egy-egy kupával 
díjazták. 

Minden játékosnak gratulálok a szép telje-
sítményhez, a sportszerű játékhoz! Öröm 
volt nézni, ahogy a különböző korosztályú 
versenyzőink bíztatták egymást! 

A meccsek közötti időben, a pályák előtt, 
egyéni erőversenyben – pl. fekvőtámasz, 
hasizom, súlyhúzás – próbálhatták ki erejü-
ket a gyerekek. Az I. korcsoportban első 
helyezést Mészáros Attila, második helye-
zést Bordás Gergely ért el.  

A verseny a kora délutáni órákban ért vé-
get. Jól eső fáradtsággal, mosollyal az ar-
cunkon tértünk haza. Köszönöm mindenki-
nek – gyerekeknek, felnőtteknek –, hogy a 
tavaszi szünetben részt vettek ezen a nagy-
szerű sportversenyen! 

Kőmívesné Hoffmann Ildikó 

Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny 
 

Az Áprily iskola diákjaival részt vettünk Szentendrén az ifjúsági katasztró-
favédelmi versenyen. Ebben az évben két csapattal indultunk. A Mocsárjárók 
és a Főnix tagjai is a nyolcadikos osztályból kerültek ki. A versenyzőink: 

Hack Dzsenifer, Klement 
Zoltán, Laposán Adrienn, 
Muckstadt Andrea, Nődl 
István, Oláh Sándor, 
Sickerling Maximilián és 
Vitéz Hortenzia. 

Hosszú ideig készülünk a 
versenyre, de megérte. A 
felkészítést teljes egészében 
Visegrád Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületének kö-
szönhetjük.  

A bronzérmet sikerült meg-
szerezniük a Mocsárjáróknak egy nagyon szoros versenyben. Mindig nagy 
öröm helyezést elérni egy versenyen, de azt hiszem, a diákok nevében is 
bátran kijelenthetem, hogy maga a felkészülés és a Szentendrei Tűzoltóságon 
eltöltött nap volt igazán nagy élmény mindannyiunknak. 

Mindenhová bekukkanthattunk, megnéztük az edzőtermet, a híres rudat, 
amin le kell csúszni, ha riasztás van. Egy kis protekcióval a mi csapatainknak 
bemutatták a szertárat és az összes gépjárműfecskendőt. (Aki kicsit járatos a 
témában, az tudja, hogy csak mi átlagemberek mondjuk azt, hogy tűzoltóau-
tó.) Indulás előtt még belecsöppentünk egy riasztásba is, amiről később kide-
rült, hogy gyakorlat, de számunkra így is nagyon izgalmas volt. 

Annyira lelkes maradt a társaság, hogy a verseny után is folytatjuk a gyakor-
lást, sőt megalakulni látszik az ÖTE (önkéntes tűzoltó egyesület) ifjúsági 
tagozata. 

A gyerekeknek köszönjük a sok gyakorlást és tanulást, az egyesületnek a 
felkészítést, valamint a polgármesteri hivatalnak a támogatást.          Szabó 
Judit 

 

Május 28.: GYERMEKNAP VISEGRÁDON 
 

Azt kérdezed tőlem / hogyan vártalak? / Mint az éjszakára  / fölvirrad a nap,  / 
mint a délutánra / jő az alkonyat, / mint ha szellő jelzi a förgeteget – / ezer pici 
jelből / tudtam a jöttödet.                                                               (Beney Zsuzsa) 
 

Ezzel a verssel köszöntelek Benneteket, Kedves Gyerekek! 
Május utolsó hétvégéjén mindenki igyekszik a kedvetekbe járni! Az Áprily 

iskola nevelői, a szülői szervezet 
és az alapítvány idén is megren-
dezi gyermeknapi programját. 

A hagyományos kézműves fog-
lalkozások, sport- és ügyességi 
játékok mellé most egy-két új-
donság is gazdagítja a választé-
kot, mint pl. sportgimnasztika, 
tűzoltó bemutató és gyakorlat, 
kutya-gyermek barátkozás, 
ugrálóvár és lovaglás! 

A finom ebédről is a hagyományok szerint gondoskodunk! S hogy mindenki 
kedve szerint palacsintázhasson, kérjük a Kedves Szülőket, Nagyszülőket, 
Szimpatizánsokat, hogy minél többen ajándékozzák meg a rendezvényt saját 
sütésű palacsintájukkal! Köszönjük! 

2016. május 28-án, szombaton találkozunk a gyermeknapon! 
Hol? Hát persze, hogy az ÁPRILY-ban!!! 
 

Kedves Gyerekek! Nagy öröm ért, mert levelet kaptam! Három ügyes kis-
lány elküldte a keresztrejtvény megfejtését hibátlanul! Ugye, Kucsera Do-
rottya, Emese és Sarolta nem is volt olyan nehéz a feladat: az interneten 
figyelmesen elolvastátok a Szent Flóriánról szóló életrajzot, majd beírtátok 
a helyes választ. Az meg külön öröm lehetett, hogy mint testvérek bizonyára 
együtt dolgoztatok így tanítva a kisebbeket is! Gratulálok! Ahogy ígértem, a 
gyermeknapon megkapjátok a jutalmat! 
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N E M ZE T I S ÉGI  OL D A L  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Trachttag az óvodában 
 

Meghívást kapott önkormányzatunk 2016. április 22-én délelőttre az 
óvoda német nemzetiségi napjára. 

A meghíváskor az óvoda vezetője elmesélte nekünk, mit is szeretné-
nek ezzel a nappal bemutatni: nemzetiségi óvoda lévén, igyekeznek 
egy tanévben több olyan, identitáserősítő napot tartani, mely testkö-
zelbe hozza a gyerekeket az elődök életviteléhez, étkezési szokásaik-
hoz, mesterségükhöz, nyelvükhöz. 
 

 
 

 
 

 
 

A Trachttaggal bemutatják a népviseletet, a népi hangszereket, mon-
dókákat, énekeket és táncokat. Meghívnak sváb bácsikat és néniket, 
hogy élőszóban hallják és lássák a régi történeteket, készítsenek élel-
met vagy használati tárgyakat. 

A mai napra is meghívást kaptak helyi svábok: a nemzetiségi ön-
kormányzat tagjai és Szebeni Imre extanár bácsi. Kíváncsian hallgat-
ták a gyerekek Imre bácsi régi visegrádi játékos mondókáit, de nagy 
figyelem kísérte Szigeti Jancsi szárnykürt bemutatóját is. Volt közös 
zenélés, ahol Imre bá és Jancsi együtt fújt, majd együtt éneklés az 
ovisokkal és óvó nénikkel együtt. 

A jó hangulatú, kedves kis találkozást az apróságokkal egy közös 
fergeteges tánccal zártuk az ovi udvarán. 

Köszönjük az ovisok meghívását; nagyon szép, emlékezetes napot 
kaptunk tőletek! 

Német nemzetiségi képviselők  

FELHÍVÁS  
ÉS MEGHÍVÓ 

 

Hagyományőrző  
 

MILLENEUMI- 
KÁPOLNA  
BÚCSÚNKAT  

idén  
 

PÜNKÖSDHÉTFŐN  
(május 16.)  

délelőtt 10 órakor tartjuk 
 

A szentmise után  
a szokásos vendéglátással várjuk  

Kedves Vendégeinket! 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői 

 
FELHÍVÁS 

 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2016 júliusában egyhetes ober-
günzburgi látogatást szervez. A kiutazás 
célja a német nyelv tanulásában jó eredmé-
nyeket elérő, a nemzetiségi hagyományok 
ápolásában aktívan résztvevő tanulók jutal-
mazása, nyelvtanulásuk motiválása.  

A létszám tíz fő gyermek, egy pedagógus és 
egy felnőtt kísérő. Elhelyezés: családoknál, 
utazás: kisbusszal. Az utazás költségeit a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja.  

Időpont: 2016. július 16–23.  
Obergünzburgi vendéglátásunkról a Német–

Magyar Baráti Társaság gondoskodik.  
A jelentkezéseket a 12–13 éves gyerekek 

(az általános iskola 5–6. évfolyamán tanuló 
diákok) köréből várjuk, akik nemzetiségi 
német nyelvet tanulnak, és még nem voltak a 
testvérvárosban. A nemzetiségi önkormány-
zat döntése előtt véleményt kér a gyermeket 
tanító pedagógustól, és figyelembe veszi a 
jelentkező szociális körülményeit is.  

A jelentkezéseket 2016. május 31-ig (kedd), 
írásban (a szülők aláírásával), a következő 
címre juttassák el:  

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat  

2025 Visegrád, Fő utca 81.  
A borítékra írják rá:  
Iskolások obergünzburgi nyaralása 
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Rekviem 
 

Nem vagyok hős, nem vagyok bátor nagy király, 
mégis naponta begyalogolok a városba, 
járom az utcákat,  
megvakult udvarokban koldulok, 
kelkáposztaszagban, 
elkorhadt porolók tövében, 
összefirkált életek tövében, 
füles sapkával fejemen, 
szorosan megkötött fülvédővel, 
hogy ne halljam, 
mert nem akarom már hallani, 
mert nem bírom már hallani, 
mert már senki, az Isten se bírja hallani, 
mégis mindenki hallja… 
A kialudt „bűvös égi szikra” korma  
arcunkra hull, 
szemünket marja, 
köhögünk, prüszkölünk, fuldoklunk tőle, 
és naponta belehalunk. 
 

A tegnap még simogató kéz 
ma detonátort markol, 
és önként pusztít el minden szerelmet, 
minden simogatást. 
Az apokalipszis lovasai 
repülőgépen és vonaton érkeznek, 
nyomukban nem marad más, 
csak vörös és fekete űr, 
csontropogás, 
halálzene, 
széttépett szeretők. 
Naponta begyalogolok a városba, 
és tűröm a rám okádott szavakat, 

az arcomba köpött tehetetlenséget, 
az elmaradt megváltást, 
de nem tartom oda a másik orcámat is, 
nem! 
Nem vagyok nagy király, se szent, 
megváltom a jegyemet  
a következő repülőgépre, 
a következő vonatra, 
a következő robbanásra. 
 
Fékezhetetlenül pusztít a gyűlöletpestis, 
a fénysebességgel terjedő régi-új ragály. 
Nem állíthatják meg egyszerű szavak, tiszta, szép szavak. 
Megszédít a harag bódulata, a robbanás gyönyöre, 
fülünkbe zeng a fájdalom szimfóniája, 
a jajszavak versezetei, 
a könyörgés hiábavalósága. 
 
A szerteszét heverő temetetlen mondatok, 
a gyökértelen szavak úgy fekszenek, 
mint a bánat határkövei, 
vagy az öröm elszenesedett csontváza. 
 
Naponta begyalogolok a városba 
eltelve magamtól, okosságomtól kábán, 
önnön dicsőségemtől félájultan zengve himnuszokat, 
de senki sem akarja már hallani, 
de senki sem bírja már hallani, 
mert már az Isten se bírja hallani… 
 
És akkor elhallgatok, 
és olyan csend lesz, hogy beleremeg a Föld. 
 
Uram, tégy velünk békét!       
                     

 (Szilágyi Gábor)
Ami a kötetből kimaradt… 

 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány kezdeményezésére, az immár ötödik alkalommal rendezett költészet napját Szilágyi 
Gábor verseskötetének bemutatójával ünnepeltük Visegrádon. A dömösi férfiút nem kell bemutatni a visegrádiaknak, 
hiszen akik szeretik a lírát, több alkalommal hallhatták kellemes hangján elhangzott versmondását. Meglepetés volt első 
kötetének megjelenése Titkos erővonalak között címmel. A szép számmal megjelent közönség is meggyőződhetett ver-
seinek igényes tartalmi és formai tisztaságáról, emberi és költői üzenetéről egyetértve egyik verssorával: ,,.. csak az idő 
nem öregszik”. A Visegrádi Hírekben most Rekviem c. versét ismertetjük az olvasókkal; melyben talán sokunk fájdal-
mát és aggódását fogalmazza meg az elmúlt tragédiák, borzalmak ellen tiltakozva. 

Köszönjük, hogy Szilágyi Gábort eddig is versbarátunknak tekinthettük, s hogy első kötetét Visegrádon mutathattuk 
be!  

M. A. 
 

Könyvtári hírek 
 

Könyvajánló 
Gyermek- és ifjúsági könyvek: 
Gáll Viktória Emese: A gazdi zenész 
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnő naplója 7 és ½  
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány; Klott Gatya, ne 
fárassz!; Analfa visszatér 
Leiner Laura: Illúzió 
D. Tóth Kriszta: Nagylánykönyv  
Felnőtteknek: 
Frei T.: Agrárbárók – Magyarország az oroszok csapdájá-
ban 
Pearse, Lesley: Belle 
Preston, Dougles – Child, Lincoln: A kék labirintus 
Nyáry K.: Merész magyarok – 30 emberi történet 

Fejős Éva: Cuba libre 
Lőrincz L. László: A kő fiai 
Szakirodalom:  
Balassa: Észjárások és formák  
Ranschburg Jenő: Áldás vagy átok?  
Versek: 
Pardi Anna: Ágak körül a virradat  
 
Társasjátékainkról és ezek kölcsönözhetőségéről  
Könyvtárunkban lehetőség van arra, hogy a könyvtárláto-
gatók akár helyben, akár kölcsönzéssel használják társas-
játékainkat.                                 (Folytatás a 16. oldalon) 
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Május 21-re emlékezve 
 

Az 1848-49-es szabad-
ságharc egyik 
legdicsőbb hadjárata az 
április 2. és 26. között 
lezajló tavaszi hadjárat, 
amely során az újraszer-
veződő honvédsereg 
Hatvantól Komáromig 
hat győztes csatát vívott 
meg. Ennek volt méltó 
befejezése május 21-én 
Budavár bevétele. Az 
elmúlt több mint másfél 
évszázad alatt sokan, 
sokat vitatkoztak azon, 
nem kellet volna-e Bécs 
felé támadni az ostrom 
helyett. Az 1849-es 
magyar hadvezetés tisz-

tán látta, hogy a császári hadsereget nem sikerült meg-
semmisíteni, a győztes hadjáratban honvédség kifáradt, 
készletei kimerültek. Buda régi, 

de jól megerődített, komoly tüzérséggel ellátott erődít-
mény volt, amely ellenőrizte az ország egyetlen állandó 
hídját, a Lánchidat, a dunai közlekedést és nem utolsó 
sorban az ország fővárosa volt. A május 4 és 21. között 
lezajló ostrom során a vár parancsnoka, Hentzi ágyúival 
szörnyű pusztítást végzett a pesti Duna-part klasszicista 
épületei között. 

1849 május 21-én hajnalban indult véres rohamban a 
honvédsereg bevette Buda várát. Görgei Artúr fővezér 
főhadiszállásáról távcsővel nézte az ostromot, és amikor 
meglátta a bástyafalon lobogó magyar zászlót így kiáltott: 
„Ott lobog a trikolór! Éljen a honvéd!”  

A szabadságharc legrövidebb, 17 napos ostroma során 
248 ágyú és több ezer gyalogsági fegyver jutott a győzte-
sek kezére. Az ostrom során a magyar hadsereg katonái 
közül 368 fő esett el és mintegy 700-an sebesültek meg, 
az osztrák védők vesztesége 710 fő volt, illetve fogságba 
esett további 4000 katona, halálos sebet kapott a vár pa-
rancsnoka Hentzi vezérőrnagy is. 

Az 148-49-es önvédelmi és függetlenségi harc honvéd-
seregének e dicső haditettének napja jogosan lett a ma-
gyar honvédelem napja. Számunkra külön felemelő érzés, 
hogy május 21-én Görgei Artúrra is emlékezhetünk.   

Gróf Péter 
 

A Görgei-emlékév nyitóünnepélyén, 2016. január 30-án elhangzott beszéd 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nagyszerű dolog, hogy sor kerül erre az emlékezéssorozat-

ra, amelyben két alapvetően fontos dolog kapcsolódik össze: 
tisztelgés egy nagyszerű ember emléke előtt, és ettől elvá-
laszthatatlanul valamiféle jóvátétel is. Görgei utóéleténél 
nem lehetne jobb példát találni arra, hogy a nemzeti emléke-
zet természetéhez éppen úgy hozzá tartozik a hőskultusz, 
mint a folyamatos korrekció. 

Görgeire emlékezve sohasem csak róla beszélünk. Szava-
inkban már szinte megszólalásunk előtt már ott van egy 
másik történet, nem a tábornoké, hanem a Görgei kérdésé. 
Mert igaz ugyan, hogy személyével kapcsolatosan az árulás 
vádja a legjobbak körében úgy halt el, hogy meg sem erősö-
dött, de a közbeszédben máig él az emléke. Miért kell erről 
beszélnünk? Azért, mert a sok felvonásos Görgei-per egyike 
a legdrámaibb példáknak arra, hogy egy politikai hátterű 
karaktergyilkosság történelemformáló erő lehet.  

A kérdéskör tengernyi szakirodalmában régóta ismeretes, 
amit a józanabb és tájékozottabb kortársak szinte az első 
pillanattól tudtak. Elsősorban az, hogy Görgei bűnbakká 
tételében nem a tények, hanem a szabadságharc leveretését 
elfogadni nem tudó nemzeti életakarat kapott döntő szerepet. 
Lehetetlen volt elfogadni Világost és Aradot, mint elkerülhe-
tetlen és fájdalmas realitást, ahogyan azt is, hogy a szabad-
ságharcot jelképesen is megjelenítő Petőfi Sándor halott. 
Ezért jelentek meg szerte a hazában az ál-Petőfik, és ennek 
távoli visszfényeként várják vissza egyesek még ma is – 
legalább haló porait. 

Nincs tehát mit csodálkoznunk azon, hogy 1849 után soká-
ig az emigráns Kossuth visszatértének reményére épült a 
nemzet szabadságába vetett hit. És, hogy a korhoz illően 
fogalmazzak: ahhoz, hogy Kossuth lángoszlopként ragyog-
jon e mitológia egén, Görgeit kellett megtenni a sötétség 
urának. Ahogy Péterfy Jenő 1885-ben írta: sokan „még min-
dig azt hiszik: Kossuth annál fényesebb, minél sötétebb Gör-
gey”. 

A magyar történelemnek tragikus pillanatait olyan képekkel 
is jellemezhetjük, amelyekben a realitás szürreálissá válik. 
Két ilyen kép meglehetősen ismert. Az egyik az a csatajele-

net, amelyben Petőfi az őt is menekülésre hívó társaknak a 
végzetesen közeledő orosz dzsidásokra legyintve így vála-
szol: „Potomság”. Lehet, nem a veszélyt becsülte le, hanem 
magára az életre, esetleges jövendő sorsára legyintett. Ha-
sonlóan érezhetett az oroszok által megszállt Országházban, 
dolgozószobájában a forradalom utolsó felhívását szövegező 
Bibó István is: amikor a forradalommal a szabadság is el-
vész, az az ügy, amire valaki az életét teszi, akkor a maradék 
idő potomsággá válik… 

Azt hiszem, nyugodtan e képek mellé nyugodtan odail-
leszthetjük azt, amelyen Görgei a végzetes aradi éjszakán 
elfogadja a Kossuth által ráruházott teljhatalmat. Mert mit is 
jelentett ez a diktátori hatalom? 30.000 katonát, akik közül 
ötezernek még fegyvere sem volt, szemben 180.000-rel. 
Akiknek katonái közül jutott egyáltalán puska, azok átlago-
san másfél lövésre való lőszere számíthattak. Vagyis teljha-
talma csak egyet jelenthetett: a feltétel nélküli megadás jo-
gát. Amit Kossuthnak be is jelentett. A Kormányzó a felelős-
séget, Görgei a fegyvert tette le. Elfogadta az elfogadhatat-
lant, azt a realitást, amivel a nemzet még két évtizedig nem 
tudott és nem is akart megbékélni. 

Széchenyi szerint minden magyar született enthuziaszta, 
Kemény Zsigmond szavával élve: rajongó. Amikor Görgei 
meghozta döntését a harc befejezéséről: reális döntést hozott. 
Egyéniségét, hadművészeti zsenialitását, indulatos fegyelme-
zettségét látva, a róla alkotott kortársi véleményeket össze-
gezve azt gondolom, hogy kivételes enthuziazmus kellett 
ehhez a realizmushoz. A haza és a nemzet, a jelen eseményei 
iránti felelősségvállalás és a történelem ítélőszéke elé lépés 
olyan bátorságot követel, amely elképzelhetetlen a legma-
gasztosabb rajongás nélkül. 

A Görgei-emlékévnek talán már nem az a feladata, hogy 
rehabilitálja, hanem hogy megismertesse Görgeit. Bízom 
abban, hogy az őt befogadó Visegrád az egész nemzetnek 
segít abban, hogy mélyebben megértse és tisztelje e nagy 
hazafi, e zseniális hadvezér, és a lélek terheit is hősiesen 
viselő férfiú emlékét.                                      

Gróh Gáspár 



XXXII. évfolyam 5. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                                        13 
 

MÁJUSI KULTURÁLIS KÍNÁLATAINK 
 

 

FILMKLUB 
 

A filmklub vetítéseit május hónapban 12-én és 
26-án, csütörtökön 19 órától tartja a könyvtár-
ban. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.   
Részletesebb információval a művelődési ház-

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

 

 

Majális 
a Visegrádi Sport- és Szabadidő Parkban 

 

Lesz minden, ami egy majálison elengedhetetlen 
Értékes ajándékokat szerezhetsz 

a májusfa megmászásával 
Lesz fánkevő verseny, lengőteke-bajnokság, 

kötélhúzás, zsákban ugrás, főzőverseny, 
tojásdobás, arcfestés, zene, tánc, mulatság, 

családi vetélkedők. Célba dobhatsz, rúghatsz 
és halacskákat foghatsz ajándékokért 

 

Várunk május 1-jén 10 órától! 
Részletes információ: 06 (30) 251-6383 

 

Tréfás vetélkedőinken garantáltan a nevetéstől  
fogtok kifáradni. Ez a nap csak a játékról 

és a mókáról fog szólni! 
 

Rossz idő esetén se csüggedj, mi felvidítunk! 
 

 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő 
előadás-sorozat következő alkalmára,  

mely rendhagyó módon 
 

2016. május 20-án, pénteken 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
a hősök napjára emlékezve 

 

Gróf Péter és Szabó Péter: 
Somogyi bakák  

szakaszparancsnokaként 
a Don-kanyarban  

című könyv bemutatójára kerül sor 
 

A szerzőkkel beszélget: 
Dr. Négyesi Lajos 

hadtörténész 
 

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

HUSZÁROK A DUNÁNÁL 
 

Valódi időutazásra hívjuk Önöket! 
Május végétől a hagyományőrző  

huszárok látványos lovasbemutatóitól  
remeg majd a föld 

 

Május 29.  Mise a Millenniumi-kápolnánál 
Nyílt nap a sportpályán, gyakorlás, gyermekprogramok (íjá-
szat, lándzsadobás, harci játékok stb.) 
Hősök napja, megemlékezés és koszorúzás a világháborúk 
áldozatainak emléktáblájánál 
Június 2. délután történelmi előadás a sportpályán: Szigetvár 
- 450 év. Előadó: dr. Töll László ezredes 
Június 3. Dömös–Pilismarót túra, lovasprogramok, trianoni 
megemlékezések 
Június 4. Nemzetközi huszárprogram a sportpályán, gyer-
mekprogramok (ismerkedés a huszárlovakkal és fegyverekkel, 
íjászat, harci játékok stb.)  
Megemlékezés és koszorúzás a trianoni emléktáblánál 
 

Rendezők: Esterházy-huszárok 
 

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJÁN, 
2016. május 29-én, vasárnap 19 órakor 
MEGEMLÉKEZÉST TARTUNK 

a Mátyás-szobor mögött lévő, 
az I. és II. világháború áldozatainak emléket állító 

márványtáblánál. 
Kérjük, hozzanak mécsest vagy egy szál virágot! 
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Mesegombolyító családi alkotóműhely 
 

Április 16-án, szombaton tavaszi ajtódíszek készültek 
alkotóműhelyünkben, melyre az örökzöldek mellett egy 
kicsiny madárka is került. 

Az alkotás közben elénekelhettük kedvenc madaras 
népdalainkat is: ,,Erdő, erdő, kerek erdő, be szép madár 
lakja kettő....” 

Ezt az alkotóműhelyt kint rendezhettük meg a művelő-
dési ház kertjében, így a madárhangokat is hallhattuk 
testközelből. Csodás alkotások születtek. 
 

 
 

Legközelebb május 14-én, szombaton 15 és 17 óra 
között találkozunk, a Mátyás Király Művelődési Ház-
ban, amikor is a pünkösdölés népszokását elevenítjük 
fel, megismerkedünk a rózsa szimbólummal és filc 
anyagból varrunk egy rózsát. 

Alkotás közben olyan népdalokat énekelünk, melyben 
megjelenik a rózsa szimbólum és a szerelem. 

Nagy örömmel várjuk az alkotó kedvű és közösségi 
éneklésre kész családokat! 
 

Jókainé Gombosi Beatrix és Balázs Marietta 
 

Mesegombolyító tavaszi tábor 
 

 
 

Mesegombolyító tavaszi táborunkat március 30. és ápri-
lis 1. között került rendeztük meg a Mátyás Király Műve-
lődési Ház területén. Ebben a három napban 31 kisiskolás 
gyermekkel táboroztunk. A tábor alkalmával felelevení-
tettük a komálás népszokást, a tábor témája a barátság 
volt. A barátok csapatokat alakítottak ki és minden gyer-
mek készített egykincses zsákot. A kincses zsák-
ba barátságkarkötő, barátságkendő és barátságnap-

ló került. Majd együtt barátságkenyeret is sütöttek, amit 
komatálon adtak át a barátaiknak, apró kis ajándékok 
kíséretében: ,,Komatálat hoztam, meg is aranyoztam. 
Koma küldi komának, hogy váltsa ki magának.” 

Az alkotás mellett a Két koma című magyar népme-
sét dolgoztuk fel dramatikus játékokkal, közösségépítő, 
önismeretei, ügyességi és értékteremtő játékok-
kal, vagyis ,,komolyan” is játszottunk. Utolsó napon 
egy papír szívbe írtuk be önmagunkra jellemző jó és rossz 
tulajdonságainkat, a szív másik oldalára pedig társaink 
írtak rólunk, a hátunkra feltett szív külső oldalára. Nem 
mindennapi tapasztalat volt mindannyiunk számára, mi-
kor mások tükröt tartottak nekünk és abban láthattuk 
önmagunkat. Kalandoztunk a Fő téren, ahol aszfaltkrétá-
val rajzoltunk a barátságról és számháborúztunk is. Más-
nap túráztunk is az apát-kúti játszótérig, utunk során bé-
kákat is hajkurásztunk. Bárhol jártunk, mindvégig szólt 
bennünk a DAL: olykor egy ízes moldvai legénycsúfoló, 
az Erdő, erdő, kerek erdő vagy éppen a Zöld levél hármas 
kánonban. Utolsó programunk egy olyan előadás volt, 
amit mindenki saját baráti csapatával adott elő, a válasz-
tott kategóriában: kánonéneklés, mesejáték, gitározás, 
ugrókötél-bemutató és lovagi torna is szerepelt az előadá-
sok között. Az alkotás, a közösségi éneklés és a megélt 
felejthetetlen élmények gyúrtak össze bennünket igazi 
közösséggé. Nekünk nagyon nehéz volt a táborzárás pil-
lanata. Olyan összeszokott, együtt mozgó, egymást segítő, 
szeretetteljes csapatban táboroztunk, amiben saját magunk 
is otthonra találtunk. Köszönjük az együtt töltött értékes 
perceket, felejthetetlen pillanatokat!  
 

 
 

Köszönjük Visegrád Város Önkormányzata támogatását, 
valamint Mikesy Tamás, Félegyházi András, ifj. 
Schüszterl Karcsi, Bene Évi, Huszár Zsolt és Eőry Dénes 
segítségét! 

 

Nyári táborunkat június 27-31. között rendezzük 
meg, melynek témája: A bátorság és a félelmek elen-
gedése. A későbbiekben küldünk róla tájékoztatót! 

 

Szeretettel és nagy örömmel hívunk Benneteket nyári 
táborunkba! 
 

Jókainé Gombosi Beatrix és Balázs Marietta 
                                           táborvezetők 
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A Visegrádi Szövetség folytatja...  
 

A Visegrádi Szövetség Egyesület 2016-ban is folytatja az előző évek hagyományát és bemutat néhány szép kertet 
Visegrádon. Az első, amit az idén bemutatunk az Tóth Ferencné Zsuzsi nénié. A kertet hosszú éveken keresztül Zsuzsi 
néni ápolta és gondozta, de ma már az idő múlásával leánya, Zsuzsi vette át ezt a feladatot.  

A kert, városunk forgalmas részén található, egy szép régi házat vesz körül. A kerítés mellett kecskerágó, aranyvessző, 
madárbirs bokrok és lila akácok sora váltogatja egymást. A kertbe belépve az első tavaszi virágok özöne köszönti a 
látogatót, tulipánok nárciszok, ibolyák, jácintok 
primulák gyöngyikék csak a legismertebbeket 
említve. Az előbb említett virágok számtalan 
fajtáját és szín változatát csodálhatjuk meg. A 
lassan elmúló tavaszi virágok között már 
növekednek a soron következő virágok: pünkösdi 
rózsák, íriszek, mályvarózsák, hortenziák 
margaréták, szarkalábak. 

Zsuzsi természetesen tudja, hogy milyen 
színűek lesznek a virágok. Igyekezett annak 
idején úgy ültetni őket, hogy a színek 
harmóniában legyenek egymással. A hűvös idő 
múlását várják – a fagymentes kamrában – a 
muskátlik, trombitavirágok és margarétabokrok. 
A kert érdekessége a fűszernövények sokasága, 
és sokfélesége, pl.: citromfű, menta, koriander, 
kakukkfű, lestyán, rozmaring, oregánó lestyán, 
curryfű. 

A kertész a vegyszermentes növénvédelem 
híve, pl.: a rózsák levéltetvei ellen levendulabokrokat ültet minden rózsabokor mellé, vagy csalánleveles permetlevet 
készít. A virágokat, növényeket Zsuzsi vásárolja. Rendszeres látogatója kertészeteknek, áruházi növényárudáknak. 
Olyan növényeket is vesz, amit már leáraztak vagy kidobásra ítéltek küllemük miatt. Kihívásnak érzi ezen növények 
megmentését és gondozását. A növények meghálálják a gondos ápolást és a „beléjük vetett bizodalmat”. Zsuzsi igazi 
kertész, amit elültet, az mind megered, megmarad és tovább fejlődik. 

Zsuzsi néninek és lányának jó erőt és egészséget kívánunk a további munkájukhoz, és méltán lehetnek büszkék erre a 
kertre. 
                                                                                                                                                      Dubniczki Tiborné 

(Visegrádi Szövetség Egyesület) 
 

A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány  
2015. évi beszámolója 

 

Tényadatok: 
 

 
Bevételek 

 

 
Ft 

 
Kiadások 

 
Ft 

Jótékonysági vásár 260.000 Bankköltség  21.940 
Adományok  32.000, Nyomtatvány 3.810 
Banki kamat  4.000 Posta 1.510 
  Körösmező 30.000 
  Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

megvendégelése 
5.025 

  Jótékonysági vásár 41.930 
Összesen:  296.000 Összesen  104.215 
Pénzmaradvány növekmény 192.000   
Lekötött pénzeszközök 428.044   
Folyószámla-egyenleg 2015. december 31-én 370.494   
Mindösszesen záró pénzkészlet 798.538   
 

Az alapítvány jelen volt a helyi közösségi eseményeken és közösségszervező tevékenységet folytatott. Tavasszal részt 
vett a kárpátaljai Körösmező település számára rendezett gyűjtésen, nyáron halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
megvendégeléséhez nyújtott anyagi, tárgyi és személyi segítséget. Adventben jótékonysági kézműves vásárt rendezett, 
melynek bevételével megkezdte a gyűjtést a helyi Kálvária rendbehozatalára és elkezdte az evvel kapcsolatos teendők 
szervezését.  

             Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány 
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A klímaváltozás szakmai megoldásai  
a Pilisi Parkerdőben 

 

A klímaváltozás hatásait már a bőrünkön érezhetjük; a globá-
lis felmelegedést azonban nem csak mi, emberek, hanem a fák 
is megsínylik. A Pilisi Parkerdőnél ezért többek között úgyne-
vezett fafajcserés átalakítást is alkalmaznak, amely a klímavál-
tozás mind drasztikusabb hatásainak hatékonyabban ellenálló 
fafaj-összetételt eredményez.  
 

Az erdőgazdálkodóknak számos új kihívást jelent a klímaválto-
zás. Megváltozik az erdők természetes vízháztartása, egyes fafajok 
ellenálló képessége alacsonyabb lesz: nehezebben tűrik a szárazsá-
got, jobban kitettek a gombák és rovarok kártevésének. A klíma-
változás a mi éghajlatunkon is komplex szakmai megoldásokat 
kíván, hogy hosszútávon erdeink – fafaj-összetételük és szerkeze-
tük alapján – ellenállóbbak legyenek a negatív hatásokkal szem-
ben.  

Az egyik ilyen, a klímaváltozás hatásaira is reagáló erdészeti 
megoldás a fafajcserés erdőszerkezet átalakítás, amelynek elsődle-
ges célja, hogy az erdészek változatos, sokféle fafajból álló erdők 
kialakításával támogassák az erdők természetes ellenálló képessé-
gét. 

„A felmelegedés miatt kiszáradt feketefenyő-állomány helyére, az 
ottani viszonyok alapján cser főfafajú, kocsánytalan tölgy elegyű, 
illetve az ott megtalálható őshonos fafajokkal, cseresznyével, kisle-
velű hárssal elegyített állományt telepítettünk. A fafajcserés erdő-
átalakításnak köszönhető, magas természetességi fokú, fajokban 
gazdagabb erdőknek nem csak az ellenálló képessége lesz na-
gyobb, egyidejűleg a kirándulók elé táruló erdőkép is vonzóbbá 
válik. A természetvédelmi törekvéseken és a turisztikai vonzerő 
növelésén túl az őshonos fafajok tájidegen fajok helyére való tele-
pítése is kiemelt célunk, ebben a folyamatban pedig a bálványfá-
hoz hasonló behatoló, úgynevezett invazív fafajok visszaszorítása 
jelenti a kulcsfontosságú lépést. A bálványfa jól tűri az árnyékot, 
akár már három éves korában termőkorú. Egy magszóró példány 
akár évek munkáját teheti tönkre, ezért fontos, hogy jól alkalmaz-
kodó és ellenálló fákkal végezzük el a fafajcserés erdő-átalakítást. 
Jelenleg cseres-kocsánytalan tölgy állományokra cserélünk bál-
ványfa és akácos elegyeket. A bálványfa visszatérését ezután éve-
kig, évtizedekig nyomon kell követnünk egy adott területen, ezért 
behatóan kell ismernünk a termőhelyet és számba kell vennünk a 
klímaváltozás hosszú távú hatásait is” – mondta Limp Tibor, a 
Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai Erdészetének műszaki vezetője.  

A Pilisi Parkerdő talajlaboratóriumában elvégzett vizsgálatoknak 
köszönhetően is tisztán látható, hogy az egyre magasabb pH-
értékű, egyre meszesebbé váló talaj is az aszályosodás tendenciáját 
vetíti előre a következő évtizedek-évszázadok tekintetében. Egyre 
kevesebb a csapadék, egyre szélsőségesebb a csapadékeloszlás, a 
vegetációs időszakbeli csapadék mennyisége jóval kevesebb, mint 
a megelőző évszázadban volt. A talaj vízmegtartó képessége és 
vízkapacitási tulajdonsága, illetve az ezáltal hasznosítható vízkész-
let közvetetten a fák termőképességére is hatást gyakorolhat a 
jövőben. Ezért is különösen fontos, hogy a szakemberek az adott 
hely viszonyainak megfelelő, ideális fafajcseréket hajtsanak végre.  

 
A Hazai Vadász fafajcserés átalakításról készített műsorát az 

alábbi linken tudják megtekinteni: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v4C8HPtIY7U 

Könyvtári hírek 
(Folytatás a 11. oldalról) 
A könyvtárban az alábbi játékok állnak a látoga-
tók rendelkezésére: 
Kicsiknek: nagy állatos puzzle, memória játék – 
macinak öltözött gyerek, tűzoltóautós kirakójá-
ték, méhecskés fűzögetős, Teletubbies. 
Általános iskola alsó tagozattól: családi társasjá-
ték 50, illetve 125 játéklehetőséggel, memóriajá-
ték, Oroszlános puzzle, A varázslók utcája tár-
sasjáték, Messze a Mézerdő – macis társasjáték. 
Általános iskola felső tagozattól: Candamir – 
kalandozások Catan szigetén , Hotel, Memóriajá-
ték – Magyarország városai, Jégkorszak 4 puzzle 
– apró darabos. 
Felnőtteknek: Mimikry. 
Újonnan beszerzett társasjátékaink: Torpedó, Ki 
mit tud?, Bevásárló lista társasjáték, Kék térbeli 
amőbajáték, Székhalmozó társasjáték. 
A társasjátékainkat megbeszélés alapján egy 
hétre kölcsönözhetitek ki. Ellenőrizzük, hogy 
minden kikölcsönzött társasjáték hiánytalanul 
érkezik-e vissza. 
 

A meghirdetett rajzpályázat  
sikerességéről 
A könyvtár a költészet napja alkalmából rajzpá-
lyázatot hirdetett az általános iskola 1–5. osztá-
lya számára, melynek eredményhirdetése 2016. 
április 12-én volt az iskolában. Arra kértük a 
gyermekeket, hogy készítsenek illusztrációt 
József Attila Altató című munkájához. Összesen 
32 rajz érkezett a meghirdetett pályázatra: 

Különdíjat kaptak Csepregi Dóra és Müller 
Bernadett 1., Oláh Panna 2. és Izsák Eszter 4. 
osztályos tanulók, III. helyezést ért el Oláh Eme-
se 4., II. helyezett lett Cseke Viola 4., I. helyezést 
ért el Kovács Ervin Norbert 3. osztályos tanuló. 

A különdíjasok és a helyezettek oklevelet és 
tábla csokit vehettek át, de a többi résztvevő 
gyermeknek is járt az emléklap és a szelet csoki.  

Köszönet Horváth Krisztinának és Korgáné 
Lengyel Ritának a zsűrizésért.                                        

Kotz Eszter könyvtáros 
 

Ha megteheti, és még  
nem döntötte el,  

hogy milyen nemes célra ajánl-
ja fel  
személyi jövedelemadója 1%-
át,  
támogassa  
az Áprily Iskoláért  
Alapítványon  
keresztül a visegrádi iskolát,  
melynek nevelési tevékenysé-

géről,  
annak eredményéről tájékozódhat  
a www.aprily-visegrad.hu honlapon  
vagy a Visegrádi Hírekből.  
Adószámunk: 18224764-1-13 
Köszönjük pozitív döntését! 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 
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Cserépkályha építése,  

átrakása,  
új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

 

Honti László  
06 (20) 356-6634 
 

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

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 
Herr Gábor  

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

 
 

Visegrád központjában 
utcáról nyíló, 30 m2-es helyiség 

üzlet vagy iroda céljára bérbeadó! 
 

Tel.: 06 (20) 968-6566 
 

 

TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

 

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 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

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! 

 

Nyitvatartás: 
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 

 
 

SCHILLING AUTO 
Karosszéria – Szakszerviz 

– Kárfelvétel, kárrendezés 
– Lakatos, fényező munkák 
– Vizsgáztatás, időszakos szerviz 
– Gumi, olaj, futómű 
– Autómentés 
– Csereautó lehetőség 
– Hozom-viszem szolgálat 

2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3. 

Tel.: 06 (20) 954-0983 

e-mail: szerviz@schillingauto.hu 

www.schillingauto.hu 
 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett 
lakás + üzlet kiadó! 

Érdeklődni lehet 
a 06 (30) 265-4679-es számon 

 

 

Kerti munkákat vállalok: 
 

fűkaszálás, fakivágás, sövények visszavágása, 
egész éves fenntartás, új növények telepítése, 

vadkár elleni védekezés 
(drótfonatok, vadhálók 

hazai gyártótól bármely méretben!) 
 

Saját termelésű tölgy-, akáckerítések építése 
(támfalak, kerti lépcsők, szegélyek készítése) 

Ingyenes árajánlat, 
ingyenes leszállítás 

Tel.: 06 (30) 259-7905 
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