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Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó-
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

Ágh István
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
A 2019. március 27-én megtartott rendes testületi 

ülésen az alábbi döntések születtek:

• Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta Visegrád Város Településfejlesztési Kon-
cepcióját, Visegrád Város Településszerkezeti Tervét, 
a Településszerkezeti Terv leírását, továbbá Viseg-
rád Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát. 
A dokumentumok jogszabályban előírt közzé tétele, 
valamint a jogszabályi előírásban rögzített szervek-
hez való megküldése megtörtént, a Településszer-
kezeti Terv és a Településfejlesztési Koncep-
ció az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a település-
rendezéssel kapcsolatos dokumentumok Viseg-
rád Város hivatalos honlapján a „Településren-
dezés” menüpontban találhatóak.

• Elfogadták a képviselők Dr. Balogh Mónika házior-
vos és Tavasné Dr. Tóth Mária fogorvos 2018. évi 
munkájáról szóló beszámolóját, valamint Cseke 
László, a Pro Visegrád Nonprofi t Kft . ügyvezető-
jének a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
előkészületeiről szóló beszámolóját. 

• Ugyancsak elfogadta a testület a Pilis Építészeti 
Tájegy ségi Arculati Kézikönyvről szóló, valamint a 
véleményeket és az azokra adott tervezői válaszokat 
tartalmazó összefoglalóról szóló tájékoztatót, 
továbbá Visegrád Város Önkormányzatának 2019. 
évi közbeszerzési tervét.

• Pályázatot írt ki a képviselő-testület a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása 
érdekében.

• Szolgáltatási szerződés megkötéséről döntöttek a 
képviselők az önkormányzatok, valamint intéz-
ményeik számára kötelező jellegű adatkezelés-
sel (GDPR) kapcsolatos feladatok ellátására a 
Hanganov Kft -vel 900.000.- Ft/év + ÁFA összegben.

• 9.000.000.- Ft keretösszeg biztosításáról döntött a 
testület ipari fűnyíró vásárlására.

• Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lak-
bérek mértékéről szóló 12/2014. (XII.18.) önkor-
mányzati rendelet 16.§ (5) bekezdése alapján 2019. 
június 1-től további 3 évre bérbe adja az önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Sziget utcai 
ház egyik lakását jelenlegi bérlőjének.

• 873, illetve 997 m2 nagyságú, nem beépíthető 
önkormányzati tulajdonú földrész értékesítéséről 
döntött a testület a Visegrád 73/1 hrsz-ú „kivett 
beépítetlen terület” megjelölésű, mindösszesen 
9807 m2 területnagyságú ingatlanból.

• Nem fogadták el a képviselők a Dunakanyar Önkor-
mányzati Társulás módosított Társulási Megálla-
podását.

• Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a polgármester illetményét 2019. március 1. nap-
jától havi bruttó 583.000 Ft-ban állapította meg.

• Elfogadták a képviselők Bálint Zsolt tiszteletdíj 
elajánlását a VSE Kerékpáros Szakosztálya részére 
76.200.- Ft összegben.

• Feladatellátási szerződés megkötéséről határozott 
a testület 2019. április 1-jétől 2020. december 31-
éig a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel három 
bölcsődei férőhely biztosítása érdekében.

• A VSE Jégkorong Szakosztályának kérelme alapján 
hozzájárult a testület Visegrád Város címerének 
használatához a Visegrádi Sportegyesület és vala-
mennyi szakosztálya esetében azzal a kikötéssel, 
hogy Visegrád Város címerének az egyéb szponzori 
emblémáktól jól elkülönített módon kell megjelen-
nie.

A 2019. április 4-én megtartott rendkívüli testületi 
ülésen az alábbi döntések születtek:

Több határozatot is hoztak a képviselők a Dunakanyar 
kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, 
valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések-
ről szóló 1550/2017. (VIII.18.) Korm. határozatban 
szereplő „Településen belüli látogatómenedzsment op-
timalizálása Visegrádon” és „Élményterek és emble-
matikus helyszínek összekapcsolása, vonzerőfejlesztés 
Visegrádon” elnevezésű projekthez kapcsolódóan. A két 
projekt fi nanszírozására a Kisfaludy2030 Nonprofi t Zrt. 
Támogatói Okiratában Visegrád Város Önkormányzata 
számára projektenként 15.000.000 Ft-os vissza nem térí-
tendő támogatást ítélt meg. A projektek megvalósításához 
szükséges feladatok ellátásával kapcsolatban a képviselő-
testület az alábbi megbízásokról döntött:

„Településen belüli látogatómenedzsment optimalizálá-
sa Visegrádon” című projekt:

• Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése: 
Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft ., bruttó 
9.652.000 Ft díj ellenében
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„Élményterek és emblematikus helyszínek összekap-
csolása, vonzerőfejlesztés Visegrádon” című projekt:

• Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése: 
Magyar Kastélyprogram Nonprofi t Kft ., bruttó 
9.398.000 Ft díj ellenében

• Kötélpályás közlekedési koncepció elkészítése: 
Schéder Tamás egyéni vállalkozó, 1.480.000 Ft + 0% 
ÁFA díj ellenében

• Építészeti koncepcióterv elkészítése: HÉT-FŐ Bt., 
bruttó 1.905.000 díj ellenében

• Tájtervezési munkarész elkészítése: Pagony Táj-és 
Kertépítész Kft ., bruttó 4.445.000 Ft díj ellenében

Fenti megbízási díjakat a Város számlájára 2019. már-
cius 20. napján beérkezett, projektenként 15.000.000.- 
forintos vissza nem térítendő támogatás terhére fedezi az 
önkormányzat.

• A Hód Kft .-t bízta meg a testület a rendőrőrs hátsó, 
50 m²-es épületrészének felújításával bruttó 3  991 
502.-Ft vállalkozói díj ellenében.

• Végül Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a településkép 
védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatával, szükség esetén új rende-
let megalkotásának előkészítésével a legkedvezőbb 
ajánlatot adó EKO Építész Kft -t bízza meg bruttó 
1.524.000 Ft díj ellenében.

A 2019. április 12-én megtartott rendkívüli testületi 
ülésen az alábbi döntés született:

Mint arról előző lapszámunkban tájékoztattunk, a 
február 27-én megtartott ülésén Visegrád Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete érvénytelennek és ered-
ménytelennek nyilvánította a „A visegrádi Magyar 
László Tornacsarnok felújítása” tárgyú közbeszerzési el-
járást tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló forrást 
a legalacsonyabb árajánlat is meghaladta. Emiatt szüksé-
gessé vált a műszaki tartalom csökkentése. Az április 
12-ei rendkívüli ülésen döntés született arról, hogy a 
tornacsarnok áttervezésével a Sáros és Társa Építésziro-
da Bt-t bízza meg az önkormányzat bruttó 1.651.000.-Ft 
tervezői díj ellenében.

VVÖ, VPH

Értesítjük a Tisztelt Lakókat, Ingatlantulajdonosokat, 
hogy a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) 
megbízásából az ADONYI Vagyonkezelő Kft . SZENNY-
VÍZCSATORNA vezeték rekonstrukciós munkát végez a 
VISEGRÁD, FŐ utca / Nap utca – Apátkúti patakig tartó 
szakaszon. Munkánkkal egy üzembiztosabb, színvo-
nalasabb, szennyvízhálózatot építünk ki. 

A munka várható befejezésének időpontja:

2019. június vége.

A munkavégzés folyamatos, ezért forgalomkorláto-
zásokra a hétvégi napokon is számítani lehet. 

Kivitelező:

ADONYI Vagyonkezelő Kft . (1174 Budapest, Ferihegyi 
út 267.) Adonyi József +36 70 430 7453 

Az estleges forgalomkorlátozásokról a HELYSZÍNEN 
TARTÓZKODÓ KOLLÉGÁNK ad pontosabb fel-
világosítást.A rekonstrukció ideje alatt előforduló kel-
lemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük! A 
Fő utca további szakaszain végzendő munkákkal kapcso-
latban szórólapokon, valamint az önkormányzat kom-
munikációs forrásain keresztül (Visegrádi Hírek, www.
visegrad.hu és városi Facebook-oldal) folyamatosan tá-
jékoztatjuk Önöket.

Adonyi Vagyonkezelő Kft .

Tisztelt Lakosság!
Többek kérésére ismét közzé tesszük a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtés ütemtervét
/2019. májustól decemberig tartó időszak/.

Visegrád családi házas övezet

PAPÍR és MŰANYAG
2019. május 31.
2019. június 28.
2019. július 26.

2019. augusztus 23.
2019. szeptember 27.

2019. október 25.
2019. november 29.
2019. december 20.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonszám: +36 34 600 700

E-mail: ügyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu

SZENNYVÍZCSATORNA-VEZETÉK 
REKONSTRUKCIÓ

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS
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VÁROSHÁZI MOZAIK

Tájékoztató a patikaház felújításának állásáról:

Visegrád Város Önkormányzata a patikaház tetőfelújí-
tása miatt a fecskefészkek eltávolításával kapcsolatban 
engedélykérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályhoz. A természetvédelmi 
szakemberek részvételével megtartott helyszíni szemle 
során megállapítást nyert, hogy a tetőfelújítást két ütem-
ben lehetséges elvégezni tekintettel arra, hogy költési idő-
ben – április és szeptember között – nem folyhat építési 
tevékenység az érintett épületrészen. Az első ütemben a 
tetőfedés cseréjét végzi el a kivitelező, a második ütemben 
/a költési időszak után/ pedig az ereszalj faanyagvédelmi 
kezelése és felújítása zajlik majd. Mivel az eresz állapo-
ta miatt a falból darabok potyoghatnak, az állványzat és 
védőháló az első ütem befejezését követően az épületen 
marad. A második ütem munkálatai várhatóan szep-
temberben kezdődnek. A kivitelező az átjárhatóságot le-
hetőségei szerint biztosítja.

Köszönjük türelmüket!

Újabb járdaszakasz újul meg a városban!

Visegrád Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
a 2018. április 26-ai ülésén döntött arról, hogy indul-
ni kíván a Belügyminisztérium Önkormányzati fela-
datellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel kiírt 
pályázatán. A támogatás iránti kérelem a Fő utcai járda, 
valamint a Schulek utca két behajtója közötti, a Dunához 
közelebbi 240 fm-es szakasz felújítását tartalmazta, a ko-
rábban lezajlott Fő utcai útfelújítások folytatásaként. Je-
len állapotában az érintett járdaszakasz a két behajtóval 
együtt igencsak vegyes összetételű és minőségű. Sok he-
lyen töredezett a beton járólap, az idomtalan kockakövek 
pedig balesetveszélyesek. 

A tervezett felújítással egységes burkolatot kap a járda, 
a kapubejárók a közúti közlekedés szabályainak megfe-
lelő kialakítást kapnak, a csapadékvíz ki- és elvezetése 
megoldottá válik. A támogatás intenzitása 50%-os, így – 
ugyan csak az április 26-ai ülésen született határozat alap-
ján – az önkormányzat további 7,4 millió Ft önerőt biz-
tosít a fejlesztésre. A beruházás teljes költsége 14,8 millió 
Ft. A járdaszakasz felújítási munkálatainak elvégzésére 
a beérkezett árajánlatok alapján Ádám Tamás egyéni 
vállalkozót bízta meg a képviselő-testület. A kivitelezés 
május hónapban kezdődik és várhatóan június végén fe-
jeződik be.

Május 1-től tilos az égetés:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Visegrád 
Város a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 5/2018. 
(III.22. számú rendelete alapján a lakosság egészségének 
és a környezet tisztaságának védelme érdekében a május 
1-től augusztus 31-ig tartó időszakban tilos a nem kom-
posztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar 
és kerti hulladék égetése. Az önkormányzat rendelete 
kizárólag belterületen érvényes, a külterületi részekre 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szabályai 
vonatkoznak. Az égetés szabályait megszegővel szemben 
hatósági eljárás indul. A rendelet, mely Visegrád Város 
hivatalos honlapján az Önkormányzat/Rendeletek, sza-
bályzatok/Hatályos rendeletek menüpontban található 
meg, nem terjed ki a kerti szalonnasütésre, valamint 
grillezésre.

Iskola előtti járda:

Visegrád Város Önkormányzat Városgazdálkodási 
csoportjának munkatársai a levonult kivitelező Penta In-
dustry Kft . helyett ideiglenesen helyreállították az iskola 
előtti járdaszakaszt. Köszönjük munkájukat!

VVÖ, VPH
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TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK FENNMARADÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

A vízgazdálkodási törvény 2018. év végével módosult, melynek értelmében az engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesült és üzemeltetett kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésénél a vízgazdálkodási bírság alól mentesül 
az a létesítő vagy üzemeltető, aki az eljárást 2020. december 31-ig kezdeményezi. A kutakkal kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség tehát továbbra is érinti az ingatlantulajdonosokat, a bírságmentességi határidő azonban 2020. de-
cember 31-re módosult.
FONTOS! Fennmaradási engedélyt kell kérni minden olyan kútra, amelyet korábban engedély nélkül létesítettek, a 
jogszabály vonatkozik az ásott és fúrt kutakra egyaránt. A fennmaradási engedélyezési eljárás jegyzői hatáskörbe tar-
tozik.
Az eljárás menete: A benyújtásra kerülő, fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálása során a kérelem-
hez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni. A felszín alatti vízkészletek-
be történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerint 
tervdokumentációt csak olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi 
tervezői jogosultságával rendelkezik.
A kérelem benyújtásához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. 
(XII.29.) BM rendelet 2. melléklete szerint összeállított kérelem megtalálható Visegrád Város hivatalos honlapján és 
letölthető innen:  http://www.visegrad.hu/hirdetmenyek. Nyomtatvány és a témával kapcsolatos további információ 
a polgármesteri hivatalban kérhető ügyfélfogadási időben.

ROBOTOK SEGÍTIK A REHABILITÁCIÓ EREDMÉNYESSÉGÉT
A VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS 

SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN

Állami fenntartói segítséggel rehabilitációs ro-
botok álltak munkába a visegrádi Szt. Kozma és 
Damján rehabilitációs szakkórházban.  A szak-

kórház korábban is a hazai rehabilitációs ellátó rendszer 
legmagasabb progresszivitási szinten funkcionáló intéz-
ménye volt. A rehabilitációs medicina hatékonyságának 
mérése, illetve az elért eredmények kiértékelése, döntően 
szubjektív kérdőívek, skálák, tesztek segítségével történik.   
A terápiás döntés támogatás szolgálatában kevés objektív 
mérési lehetőség volt adott eddig.

A rendszerbe állított két fajta eszköz a terápiás le-
hetőségek széles skáláján nyújt segítséget a felső és 
alsó végtagok ortopédiai és neurológiai károsodása 
következtében mozgásszervi rendellenességekkel ren-
delkező kliensek számra. Ugyancsak segítséget jelent az 
egyensúlyi és testtartási zavarokkal küzdő mozgásszer-
vi, geriátriai, neurológiai páciensek esetében is.  Az esz-
közök folyamatos kiértékelése tájékoztatja a terapeutát 
a terápia előmeneteléről.  Más kezeléshez hasonlóan a 
kezelő orvos felel a diagnózis felállításáért, a javallatok 
meghatározásáért és a megfelelő kezelés kiválasztásáért. 

A robotok szoft verébe telepített kiértékelő programok, 
köztük az erőellenőrzési index, valamint a beépített 
érzékelők által mért és ábrázolt terhelés, a tehermen-
tesítés, az oldalsó súlyelosztás és a nyomásközéppont 
adatok, dinamikus módban a gyorsulás adatok, valamint 
a nagy választékban elérhető terápiás játékok különösen 
motiválóak. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a 
terápiás előrehaladás könnyen követhető, és az elért ered-
mények világosan láthatóak az eszközök segítségével, 
másrészt pedig annak, hogy a játékok nagyon szórakoz-
tatóak. Egyetlen eredmény sem vész el, mindegyik 
regiszt rálásra kerül, és bármikor elérhető. 

A terapeuta teljes ellenőrzést gyakorolhat: ő az, 
aki megszabja az irányítási beállításokat és a játékok 
nehézségi szintjét. Ez a lehetőség a páciens tel-
jesítőképességének maximumán végzett terápiát biztosít. 

Az audiovizuális és tapintásos feedback ugyanakkor 
lehetővé teszi a maximális koncentrációt és a magasabb 
fokú motivációt.
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TAVASZI ZSONGÁS AZ ISKOLÁBAN

Bár a tavasz hamar megérkezett, a negyvennyol-
cas eseményekre emlékező akadályversenyünket 
április 14-én mégsem tudtuk a szabadban tar-

tani az átmeneti hideg időben. A tanulók kedvét azon-
ban nem szegte a változás. A Gottweisz Tímea felsős 
munkaközösség-vezető kollégám által megálmodott 
és vezetett szellemi és testi erőpróbák sorozatával vár-
ta a nyolcadikosok felkészült csapata az ifj abb tanulók 
csoportjait. A nap kézműves tevékenységekkel kezdődött 
– kokárdakészítéssel, nemzeti színbe öltöztetett osz-
tálytermekben hangolódtak a csapatok az időutazás-
ra. A nap jó hangulatban, tevékenyen, történelmünk 
jeles alakjaira és eseményeire emlékezve telt. A projekt 
anya gi hátterét Visegrád Város Önkormányzata Ifj úsági 
Alap ja szolgáltatta, amelyet ez úton is köszönünk. Nem 
minden ki tudott azonban velünk lenni e jeles napon, 
hiszen nyolcadikosaink harmada éppen ez időben írta 
a német nyelvvizsgáját (a végleges eredményről a követ-
kező lapszámban számolhatunk be).

Március 18-24-ig tartott a Fenntarthatósági Témahét, 
amelyen iskolánk tanulói – kiemelten az alsósok – is 
rendkívül tevékenyen vettek részt. Negyedikeseink a 
TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtési akcióhoz is csat-
lakoztak, s az M1 televíziós csatornán a nyitó napon 
többször is népszerűsítették az országos méretű mozga-
lom célkitűzéseit, s számoltak be saját gyakorlatukról. 
A témahéten és a hulladékgyűjtési akcióban való részvé-
tellel mélyítettük azt a gondolatot, amelyet a tanév ele-
jén az angol nyelvi órák keretein belül – Global Goals – 
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan jelmondattal 
népszerűsítettünk: hogyan tehetjük élhetőbbé a Földet, 
mit tehetünk mi magunk egy boldogabb világért. Mint 
arról annak idején tájékoztatást adtunk, negyedikes ta-
nulóink őszi pályamunkája kiemelkedőnek minősült a 
minisztériumi döntéshozók szerint.

A tavaszi témahét folyamán tanulóink foglalkoz-
tak a szelektív hulladékgyűjtéssel, a víz- és energia-
takaréskosság lehetőségeivel, a kerékpáros közlekedés 
szabályaival – mint energiatakarékos és egészséges 
közle kedési formával –, ellátogattak az Erdei Művelődés 
Házába, ahol az erdők és vizes élőhelyek szerepével és 
védelmével is foglalkoztak. Szintén e héten zajlottak 
a Happy-hét rendezvényei is országszerte, amelyhez 

kapcsolódva tanulóink az ivóvizek védelmével és a víz-
fogyasztás fontosságával foglalkoztak. A témahetekhez 
csatlakozás regisztrációval kezdődött, s számos ponton 
kapcsolódhattak az iskolák tanulói a központi prog-
ramokhoz, tartalmakhoz. A hét rendkívül hasznosnak 
és izgalmasnak bizonyult. Köszönjük az EMH vezető-
jének és munkatársainak segítségét éppen úgy, mint 
Müller Antal kerékpáros városismereti kirándulását.
A hét programjába még bele kellett férjen a harma-
dikosok helyi matematikaversenye is, amelyet Csonka 
Józsefné kolléganőm szervezett. Az eredményekről és a 
továbbjutással kapcsolatosan később lesznek eredménye-
ink.

Március utolsó hétfőjén kellett elküldenünk a nyol-
cadikosok módosított felvételi adatlapját a győri 
központba. Nyolcadikosaink többsége komolyan vette a 
tanulást, s mostanra már mindenki biztonságban tudhat-
ja magát a választott középiskolában. Március 27-én két 
tucat tanulónk indult a Dunakeszin megrendezett mezei 
futóversenyen. Az eseményről rendkívül tevékeny kollé-
ganőm, Draxlerné Kiss Eszter számolt be. Annyi biztos, 
hogy tanulóink számára újszerű és nagyszerű élmény 
volt a népes csapatban versenyezni.

A szeszélyes áprilisba lépve folytatódott a német nyelv-
vizsga, április 4-én immár a szóbeli szakaszba érve. Eköz-
ben harmadik és negyedik osztályos tanulóink a Mátyás 
Király Művelődési Ház és Könyvtár meghívására író-ol-
vasó találkozón vettek részt és ismerkedtek a sokoldalú 
Nyulász Péter gyermekeknek szóló írásaival.

Másnap angolos és németes diákjaink Budakalászon 
versenyeztek, ahol Gencsi Debóra hatodikos tanulónk 
második helyezést ért el, a nyolcadikos Karakas Eme-
se, Kovács Luca és Tóth Balázs a 4., 5. és 6. helyen vég-
zett. Örülünk, hogy egyre népszerűbb a versenyzés a 
nyelvek területén is, s gratulálunk minden versenyzőnek 
és a felkészítő tanároknak, Szentivánszky Katalinnak, 
Kálmánné Dénes Viktóriának és Kákai-Szabó Szilviának, 
valamint a munkaközösség többi közreműködő tagjának 
Miközben a versenyek zajlottak, az itthon maradottak 
sem unatkoztak, hiszen a Filharmónia utolsó előadásán 
e napon is 180 fő vehetett részt, köszönhetően a MNM 
Mátyás Király Múzeuma támogatásának. A legifj abb ta-
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nulóink pedig még délután is folytathatták a művelődést, 
hiszen az Apátkúti Erdei Általános Iskolával összefogás-
ban a Vitéz szabólegény című mesét nézhették meg, láto-
gatást téve ezzel a másik visegrádi iskolában.

A hétvége is mozgalmasan telt, hiszen szombaton a 
néptáncosok Bozóki Mariannával és Borkó Bálinttal a 
XXXVII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár 
forgatagába vetették magukat, ahol lelkesen vettek részt 
a tánctanításokon, kézműves foglalkozásokon, s voltak, 
akik viseletet, próbaruhát is vásároltak maguknak. 
Április 7-én a Visegrádi Tavaszköszöntő rendezvényén, 
amely nek a rendezvény tér adott helyszínt, a férfi kar után 
először a másodikos németes csoportot láthattuk énekes 
játékkal és dalokkal, ezt követően a szaxofon kvartett 
muzsikált a jelenlévőknek, majd a Zöldág néptánccsoport 
felcsíki mulatságát láthatták az érdeklődők. Az iskolások 
műsora a jelenlévők körében nagy sikert aratott, köszön-
hetően tanulóink lelkiismeretes felkészülésének, vala-
mint Izsákné Illés Gabriella, Nagy Gergely, Bozóki Mari-
anna és Borkó Bálint pedagógiai-szakmai munkájának.

A verőcei Géza Fejedelem Általános Iskola, Óvoda és 
Bölcsőde által "Újjászületés" címmel rendezett rajzpályá-
zaton, amelynek eredményhirdetése 2019. április 10-
én volt, korosztályában a nyolcadikos diákjaink közül 
Kovács Luca korosztályában első, Karakas Emese pedig 
harmadik helyezett lett. Nagy örömmel gratulálunk 
minden művészpalántánknak, s a két kiemelt tehetségű 
dobogósnak! Köszönjük Lengyel Rita képzőművész 
rajz tanárunk folyamatos mentorálását is. Másnap Bos-
nyák Endréné és Bozóki Marianna vezetésével, ötödik 
osztályos önkéntes vállalkozók részvételével tehetség-
azonosítást támogató online mérés zajlott, amely a részt-
vevők utólagos elmondása alapján rendkívül izgalmas és 
mindenképpen újszerű volt. A mérés napján, április 11-
én kezdődött az elsősök beiratkozása. A 14 iskoláskorú 
visegrádi gyermeket egy fő kivételével iskolánkba íratták 
szüleik. Köszönjük bizalmukat. A körzeten kívüli diákok 
felvételével kapcsolatosan a lap megjelenésének idejére 
várhatóan döntés születik. A beiratkozás második nap-
ja sem volt eseménymentes, hiszen április 12-én nyolc 
zeneiskola és tagiskola részvételével megrendezésre 
került a XIV. Furulyatalálkozó, amelynek kapcsán ismét 
a királyi palota lovagtermében vendégeskedhettünk. 
A rendezvény a résztvevők és felkészítő tanáraik nagy 
megelégedésével zajlik minden évben. Az idei évben a 
rendezvényt dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 
úr, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára nyitotta meg, 

aki éveken keresztül zeneiskolánk kiemelt támogatója 
volt. Felajánlásainak köszönhetően számos hang szert 
sikerült felújítanunk, s új hangszerek beszerzésére is 
sor kerülhetett. Köszönjük segítségét, s rendezvényünk 
támogatását. Április 13-án, szombaton rendezték meg 
Pátyon, a Bocskai István Magyar - Német Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskolában az Aradi Jenő megyei 
rajzversenyt. Az előzetesen beküldött rajzok alapján 
iskolánkból Kovács Luca Borbála 8.osztályos tanulót 
hívták meg a grafi ka kategória versenyébe. A feladatot a 
helyszínen tudták meg a versenyzők. Filmplakátot kellett 
készíteni, egy tetszőlegesen választott mozifi lmhez. Luca 
Az ötödik elem című fi lmhez készített plakátot, és ezzel 
a munkájával 2. helyezést ért el a kategóriájában. Gratu-
lálunk ehhez a nagyszerű eredményhez!

Lapzártakor még zajlik a hulladékgyűjtő verseny, 
amelynek győztese az év végén egy tanulásmentes 
napban részesül. A tavaszi fordulót az első és a nyol-
cadik osztály éles versenye zárta, s kíváncsian várjuk, 
melyik osztály győzelmével zárul az éves vetélkedés. 
Az osztályközösségek, amellett, hogy a környezettu-
datosságra hívják fel a fi gyelmet tevékenységükkel, a 
papírgyűjtésből befolyó összegeket osztály szintű prog-
ramok megvalósítására gyűjtik. Emellett az őszi gyűj-
tésből elkülönített 51 ezer forinttal hozzájárulnak ah-
ho z, hogy az Áprily Iskoláért Alapítvány segítségével a 
tíz meglévő tablethez annyit lehessen még beszerezni, 
hogy egy osztálynak megfelelő darabszámú eszközzel 
rendelkezhessünk, s így valamennyi tanuló egyidejűleg 
használhassa a tableteket. A tavaszi fordulóban az osz-
tályok maguk döntik el – a szülői szervezet javaslatával –, 
hogy milyen mértékben tud még hozzájárulni az eszköz-
beszerzés megvalósításához illetve az osztálynál nagyobb 
közösségben is közös áldozatot vállalni.

Két lapzárta között rendkívül mozgalmas hónapról 
számolhattam be. A tavaszi szünet éppen a legjobb-
kor érkezett, hogy kicsit kipihenhesse magát minden-
ki, s családja körében feltöltődhessen. A tavaszi szünet 
után pedig számos program, tevékenység vár még az 
iskolásokra, s közben, erről nem feledkezhetünk el, a ta-
nulás terén is súlyos időszak, az összegzés és számadás 
ideje következik. 

Az időt és energiát nagyon jól kell beosztanunk.

Gyermeknek és felnőttnek kitartást, fi gyelmet és fi -
gyelmességet kívánok a tanévből hátralévő időre!

Bozóki Marianna, intézményvezető
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ISMÉT DOBOGÓSOK LETTEK AZ ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM 
VERSENYEN A VISEGRÁDI DIÁKOK

Igen mozgalmas volt ez a tanév a nyolcadikos 
diákok számára. Ősszel tizenegyen jelentkeztek a 
MNM Mátyás Király Múzeuma és intézményünk 

által szervezett Görgei Artúr történelem versenyre, ahol 
dobogós helyezéseket értek el. Sok energiát fektettek 
a versenybe annak ellenére, hogy abban az időszakban 
zajlott a középiskolai felvételi eljárás is. Ezek után nem 
számítottam arra, hogy nevezni fognak a tavaszi országos 
történelem versenyre. Meglepetésemre nyolcan jelent-
keztek, de mivel egy intézményből csupán hat diák in-
dulhatott, így ketten csalódottan vették tudomásul, hogy 
ők ezúttal nem versenyezhetnek velünk. 

6 hét állt rendelkezésünkre, hogy felkészüljünk a meg-
mérettetésre. Előrehaladásunkat késleltette, hogy a 
német nyelvvizsga is ebben az időszakban volt. De sze-
rencsére ez sem szegte kedvét a gyerekeknek. Szorgal-
masan tanultak, és szabadidejüket feláldozva vettek részt 
felkészítő óráimon. Kérésemre kolléganőm, Korgáné 
Lengyel Rita a plakátrajzolás rejtelmeibe vezette be őket. 
Eljött a nagy nap, március 29. Szendrey Lajos vállalta, 
hogy kisbuszával elszállít bennünket Budapestre. Az első 
fordulóban egy írásbeli feladatlapot töltöttek ki a 2 fős 
csapatok. A második fordulóba, ahol plakátrajzolásra, 
szituációs játékokra és villámkérdésekre került sor, az 
5 legjobban teljesítő csapat juthatott be. A 3 visegrádi 
csapatból 2 tovább versenyezhetett. A harmadik csapat-
nak csupán 1 pont kellett volna a második fordulóban 
való részvételhez. Köszönet illeti kollégáimat, Korgáné 
Lengyel Ritát és Szendrey Lajost, akik nagyban hozzá-
járultak sikeres teljesítményünkhöz.

A végeredmény a következő lett:

• 3. helyezett lett a Forgószél csapata: Szabó Luca 
Márta, Vanyák Flóra 

• 4. helyezett lett a Molotov- koktél csapata: Tóth 
Balázs, Vadászi László Bálint

• 6. helyezett lett a Pesti srácok csapata: Pataki Han-
na, Péter Panka Viola.

Öröm és szomorúság is van bennem. Öröm, mert 
nagyon lelkes diákokról van szó, akikkel nagyon élveztem 
az együtt tanulást. Akik hetedikes koruk óta versenyeznek 
velem. És számomra az igazi boldogságot nem a verseny 

jelenti, hanem az oda vezető út, a felkészülés időszaka. 
Szomorúságom pedig az okozza, hogy nemsokára elbal-
lagnak, és velük már nem indulhatok országos történelem 
versenyen.

Bosnyák Endréné, történelemtanár

A Szakmák Éjszakája egy pályaorientációs ren-
dezvény, melynek jelmondata: Próbáld ki, 
csináld meg, ismerd meg!” Ebből is látszik, 

hogy a cél a szakmák kipróbálása, interaktív programok 
szervezése. 

Meghívást kaptunk a Petzelt József Szakközépiskolából, 
hogy április 12-én délelőtt ők is tartanak bemutatókat, és 
a program nagyon érdekesnek ígérkezett.

Így hát a hetedikes diákokkal pénteken reggel elindul-
tunk Szentendrére.

Már a bejáratnál kedvesen fogadtak minket, és a szer-
vező ismertetése után középiskolás diákok kísérték a 
csoportokat a helyszínekre.

A gyerekek kipróbálhatták a kakaófestést, díszcsoma-
golást, pályaorientációs tesztet tölthettek ki.

A fi úk szétszerelhettek egy számítógépet, de építőjáték-
ból egy másik helyszínen össze is rakhattak valamilyen 
működő gépet.

Megtudtuk, mi az a fl ambírozás, és persze meg is kóstol-
hattuk az így elkészült desszertet.

Tortadíszítő marcipánfi gurát készítettek a résztvevők, 
és a borkészítés rejtelmeibe is beavatták őket.

Alkoholmentes koktélokat kevertek, ismertették az 
alapanyag okat, ezután meg is kóstoltuk a fi nom italokat.

A gazdag és változatos programon nagyon jól éreztük 
magunkat. Néhányan megjegyezték, hogy eddig nem 
nagyon tudták, milyen pályát válasszanak, de most már 
elgondolkoznak a cukrász, szakács szakmán.  

Összességében kellemes és hasznos délelőttöt tölthet-
tünk a Petzeltben.

Jeneiné Vörös Margit

TAPASZTALATOK A SZAKMÁK 
ÉJSZAKÁJÁRÓL
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TARJÁNI REGIONÁLIS SZÍNHÁZTALÁLKOZÓ

Március 29-én Tarjánba mentünk a negyedik 
osztályosok egy részével a Regionális Német 
nyelvű Színháztalálkozóra, ahol mi is sze-

repeltünk a Frau Holle /Holle anyó/ című darabbal. 
A színdarabot a februárban megrendezett, moziban 
tartandó nyelvek délelőttjére tanítottuk be a gyerekeknek 
Bene Éva kolléganőmmel. 

A nagy sikerre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy 
ezt a darabot Tarjánban is elő szeretnénk adni. Tarján-
ban kétévente rendezik meg ezt a találkozót, idén immár 
második alkalommal került megrendezésre. Az utazási 
költséget az Országos Német Önkormányzat fi nanszíroz-
ta. 

A színdarabban a következő tanulóink szerepeltek: 
Abinéri Balázs Márió, Bene Zsuzsanna Mária, Mező 
Mínea, Moys Csongor, Müller Bernadett, Nagy Lujza 
Heidi, Némedy Levente, Oláh Szabolcs, Sintár Botond, 
Srauf Máté Zsolt, Szász Roland Szilveszter, Sziva Boróka, 
Visnyovszki Leila Alexa.  Nagyon színvonalas előadásokat 
láthattunk 2-8. osztályos tanulók előadásában.

Nemcsak az idő volt meseszép, de szó szerint a napunk 
is mesés volt: a mi mesénken kívül még 6 mesét adtak 
elő a gyerekek. Budapestről, Esztergomból és Perbálról 
érkeztek tanulók és természetesen a tarjániak is szere-

peltek Az oroszlán és az egér című darabbal. Ezen kívül 
láthattuk Az aranylúd című mesét, Az éhes hernyót, és 
modern feldolgozásban a Hófehérkét és a Hamupipőkét 
is, valamint az Egy amerikai barátot. 

Kimagasló kiszolgálásban volt részünk, nagyon fi nom 
pogácsákkal fogadtak minket, az ebéd is kitűnő volt és 
minden csapat egy tortát is kapott búcsúzóul. 

Tarjánban nagyon jól érezték magukat tanulóink és mi, 
pedagógusok is.  Maradandó emlékekkel, élményekkel 
tértünk haza.

Lángné Budai Zsuzsanna

SPRECHEN SIE DEUTSCH?

A hónapokig tartó felkészülést követően hatal-
mas sikerélmény ért bennünket a 2019. április 
4-én, a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal-

ban megtartott DSD német szóbeli nyelvvizsgán, ahol 8. 
osztályos tanulóink vettek részt.

A vizsga három részből állt. Az első részben a diákok-
nak magukról kellett mesélni és általános témákról 
beszélgetést folytatni, valamint a vizsgáztató tanár és a 
vizsgaelnök kérdéseire válaszolni. A második részben 
egy prezentációval kellett készülni a tanulóknak, amely-
nek során olyan témákat dolgoztak fel, mint: természet-
védelem, nemzeti ünnepek, Berlin, fi lmek stb. A harma-
dik részben a vizsgaelnök kérdéseket tett fel az előzőleg 
bemutatott témával kapcsolatban. 

Szorgalmas és kitartó munkájukkal a tanulók közül ket-
ten A2, öten pedig magasabb, B1 szintű sikeres szóbeli 
nyelvvizsgát tettek. 

Köszönjük a lehetőséget a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, Christine Lück vizsgaelnöknek és Vogel 
Norbertnek, a vizsga főszervezőjének. Az elért ered-
ményekért hálásak lehetünk továbbá Bene Éva, Izsákné 
Illés Gabriella, Lángné Budai Zsuzsanna és Schmidt 
Anna német nyelvtanároknak is.  Már csak egy kicsit 
kell szurkolnunk, s hamarosan – az írásbeli kiértékelését 
követően – végeredményt hirdethetünk.

Szentivánszky Katalin, német nyelvtanár
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2019. ÁPRILIS 8-12.

A digitális témahéten iskolánkban az angol nyelv-
órákon kiemelt szerepet kaptak a tanulási fo-
lya matban alkalmazható digitális eszközök. Bár 

ezen eszközöket gyakran használjuk a tanórákon, de ez a 
hét mégis más volt. 

Az órák tematikáját úgy állítottuk ezen a héten ösz-
sze, hogy a tanmenetben meghatározott tananyagot 
egészítsék ki az alkalmazott eszközök. A diákok ízelítőt 
kaphattak abból az eszköztárból, aminek segítségével a 
mindennapi élet számukra már nélkülözhetetlen digitális 
kellékei a nyelvtanulás során sikerrel és élményszerűen 
alkalmazhatók. Olyan feladatokat kerestünk a számukra, 
ahol a technikai eszközök segítségével önállóan vagy 
közösen egy saját produktumot is képessé váltak létre-
hozni. Keresztrejtvényt, szófelhőt, képregényt, újságot 
készí-tettek, szerkesztettek. Öröm látni, hogy ebben a 
digitális világban diákjaink mennyire gyorsan és könnye-
dén igazodnak el, ugyanakkor a világ kinyílásával annak 
veszélyeit is tudatosítani kell bennük.

A 4. osztályban játékos feladatokat oldottak meg a 
diákok a számítógép segítségével, tanári irányítással 
ahttps://www.eslgamesplus.com/classroom-games/ hon-
lapon. Megnéztek egy néhány perces kisfi lmet angol nyel-
ven. Majd az online játékok nyelvtanulási lehetőségeit 
mutattuk be nekik a https://kahoot.com/ honlapon. Az 
iskolai tabletek segítségével párban dolgoztak, nyelvi 
kvízjátékkal fejleszthették, illetve ellenőrizhették eddigi 
tudásukat elsősorban a most tanult témakörben (álla-
tok, élőlények). A versenyzés különösen izgalmassá teszi 
a diákok számára az (idegen nyelvi fejlődésüket segítő) 
játékokat. 

Az 5. osztályban a szókincs-fejlesztéshez használtunk 
tableteket. Néhány diák pedig egy rejtvénykészítő prog-
ram segítségével készített feladványt társainak. Nagy sik-
ere volt az újdonságoknak!  A 6. osztályban a jelenlegi té-
makörünket (ételek, rendelés az étteremben) igyekeztünk 
színesíteni a digitális eszközökkel. Szófelhőt készítettek 
ételekkel kapcsolatos szavakból, önállóan dolgoztak a 
diákok tabletek segítségével, volt, aki gyümölcsneveket, 
volt, aki édességeket, desszerteket gyűjtött össze egy-egy 
szófelhőbe. Képek is készültek az izgalmas feladatról. 
A https://wordart.com/ honlap volt a segítségünkre. 
A sikerélményeken felbuzdulva étlapot is szerkesztettek 
a diákok a https://www.postermywall.com/index.php/l/
menumaker honlapon található étlapszerkesztő alkal-
mazás használatával, kiválasztva a vendéglátó helyiség 
típusát is. Népszerűek voltak az iskolai kávézók, ham-
burgerezők… 

A 7. osztályosok éppen az útbaigazítás kérést és adást 
gyakorolják. Ehhez is segítségül hívtuk a digitális le-
hetőségeket. https://www.esolcourses.com/content/
topicsmenu/beginners.html honlapon gyakorolhattak. 
Térképet szerkeszthettek. A 8. osztályban is komoly 
munka folyt, iskolaújság szerkesztésébe nyertek bepil-
lantást a diákok több online alkalmazás segítségével. A 
keresztrejtvénykészítést ők is kipróbálták. Egy kisfi lmet 
is megnéztek az újságkészítésről, hasonló korú diákok 
mutatták be az evvel kapcsolatos tapasztalataikat. https://
www.makemynewspaper.com/uk/how-to-start-a-
school-newspaper Egy online újságkészítő applikációval 
is megismerkedtek a diákok, ez a  https://www.make-
mynewspaper.com/designer/app/open/template/109 
, végül a Windows Publisher programban készítették 
el saját iskolaújságjuk vázlatát elektronikus verzióban. 
Tudásukat a Kahoot! alkal-mazással tették próbára végül.

Izgalmasan telt a hetünk az angolórákon!

Kákai-Szabó Szilvia
Kálmánné Dénes Viktória

Szilvássy Éva

2019. április 11-én a 4. osztályos ta-
nulókkal reggel elindultunk a 
visegrádi öbölhöz.  A DMRV 

Zrt.-nek köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy 
idén mi is átmenjünk a Magyarországon egyedülállónak 
számító víz alatti alagúton. Az alagút körülbelül 540 
méter hosszú.  

Egy rövid ismertető után szakemberek segítségével át-
mehettünk az alagúton. Egy kis feladatot is kaptunk. Ki 
kellett számítani, hogy hány lépést kell megtenni ahhoz, 
hogy átérjünk a másik oldalra. A tanulók egy kis szorzás-
sal könnyedén kiszámolták, hogy körülbelül 1650 lépést 
kell megtenniük ahhoz, hogy a másik oldalra érjenek. 
Miután sikeresen átértünk, egy kis szusszanásnyi időt 
kaptunk, hogy áttekintsünk Visegrádra, oda, ahonnan in-
dultunk.  Az izgalmas séta után visszatértünk az iskolába, 
ahol kioszthattuk minden tanulónak azt az emléklapot, 
amit az eredményes séta után kaptunk. Az emléklapon a 
következő szöveg állt: Emléklap …….. részére, aki a mai 
napon Száraz lábbal átkelt a Duna alatt a Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. Visegrád és Nagymaros közötti 
Közműalagútján. 

  
Lángné Budai Zsuzsanna

SÉTA A DUNA ALATT
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Szeretettel hívjuk
Visegrád város minden polgárát

GÖRGEI ARTÚR HONVÉDTÁBORNOK
szobrának és emléktáblájának

megkoszorúzására,
2019. május 21-én kedden 17 órára

a Görgei-lépcsőhöz.

KULTURÁLIS HÍREK

A MAGYAR HŐSÖK
EMLÉKNAPJÁN

2019. május 26-án, vasárnap 19 órakor
MEGEMLÉKEZÉST

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

emléket állító márványtáblánál.
Kérjük, hozzanak magukkal mécsest,

vagy egy szál virágot!

2019. május 25-én szombaton 15-19 óráig
a művelődési házban hagyományos

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNT
szervezünk.

Ez alkalommal nagy gyermeknapi társasozásra 
várjuk az érdeklődőket.

Közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők, 
hogy mit próbálnának ki!

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

Minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit

a művelődési házban.
GYERE EL, PRÓBÁLD KI

MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI!
Érd.: 06-20/5454-788

Králik Liza
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VISEGÁD - PONT OTT, PONT AKKOR

Egy kis beszámoló egy nemrégiben indult 
kezdeményezésről:

Visegrád - PONT OTT, PONT AKKOR

Miről is van szó:

A Visegrád POPA olyan helyiekből álló közösség, akik 
az idelátogatókat segíti, ha váratlan problémájuk merül 
fel. Például:

• ha hűvös  van, kölcsön kérhetnek tőlünk meleg 
pulcsit,

• ha eláznak, biztosítunk szárazruhát,

• ha szerelni kell bármilyen járművön vagy eszközön, 
adunk szerszámot,

• ha más műszaki probléma merül fel, abban is segí-
tünk,

• tudunk adni pelenkát, ha véletlen elfogy, és már 
zárva van a bolt...

Bármilyen más problémával is kereshetnek minket a 
kirándulók, igyekezni fogunk, hogy megoldódjon a hely-
zet. 

A segítségkérés a következőkeppen történik: a kirán-
duló felhív minket a megadott számon, elmondja, mire 
van szüksége. Ezt az információt megosztjuk a közös 
Facebook Messenger csoportban és aki épp elérhető 
és tud segíteni, az jelentkezik. A csoport azon az elven 
működik, hogy ki tud PONT OTT, PONT AKKOR - 
minimális energia befektetéssel – segíteni.

A POPA első aktív hétvégéje április 5, 6, 7-e volt. Ekkor 
kerültek ki az első plakátok, szórólapok, ezekben a na-
pokban indult el a Facebook oldalunk. Nagy öröm, azóta 
is mindenkitől sok pozitív visszajelzést kapni!

Reméljük, hamarosan kiderül, a gyakorlatban hogyan 
működik ez az elgondolás és nagyon bízunk benne, hogy 
sikeres lesz!

Sok terv és ötlet van, ami megvalósításra vár, azon-
ban mindenekelőtt a legfontosabb, hogy minél többen 
legyünk a csoportban (a jelenlegi létszám 22!), így sze-
retnénk kérni minden vállalkozó kedvű - 18 éven felüli 
- helyi lakost, hogy jelentkezzen a csapatunkba! Ezt meg 
lehet tenni telefonon (Schandl-Szabó Ágnes – 06-30/625-
8711), személyesen, és a Facebookon is. Várunk minden-
kit: férfi akat, nőket, fi atalokat, idősebbeket, Visegrádon 
dolgozókat, máshol dolgozókat, gyesen lévő anyukákat... 
Minél szélesebb, és színesebb a társaság, annál könnyeb-
ben tudunk majd segíteni.

Köszönjük a TDM lelkesítő támogatását és minden-
kinek, aki eddig az ügy mellé állt!

Schandl-Szabó Ágnes

VÁROSKÖZPONT RÓZSASZÍN SZEMÜVEGEN ÁT

A legutóbbi cikkemet azzal kezdtem, hogy ezt 
már mintha olvastam volna valahol… Hát a 
Városközpont című cikkre is pont ez vonat-

kozik. Úgy tűnik, kezdünk kifogyni a témából. Sajnálom, 
mert szerintem szép számmal lenne még mit átbeszélni, 
de úgy gondolom, nem az én szerepem, feladatom ebben 
a helyzetben, így nem is kívánom ezeket felszínre hozni.

De azért nézzük meg egy kicsit tüzetesebben is a cik-
ket. Abonyi Géza nyíltan támogatókat keres egy gondolat 
megvalósulásához. Ha fennkölt hangulatban lennék, így 
is értelmezhetném a felvetést: Akarunk-e szebb városban 
élni? Erre természetesen csak igennel lehet válaszolni. 

(Ezt már én is megír-tam, de hát mit lehet tenni?) De 
ha egy kicsit is visszahuppanunk a hétköznapi valóság-
ba, azonnal a következők jutnak az ember eszébe: Mit, 
ho gyan, ki és miből hozná azt létre. Az eszmén túl mit 
kellene támogatni? Mert a párás szemmel andalogva 
nyárestén szökőkút mellől várat nézni, oh, de jó érzést, 
én azért nem nevezném kiforrott városfejlesztési kon-
cepciónak. Márpedig konkrétumok terén nagyjából itt 
állunk.

Az előző írásomban hiányoltam az aktivitást. Azóta e 
tekintetben komoly változást tapasztalok. Jót és rosszat 
egyaránt.
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Lezajlott a Tavaszköszöntő rendezvény. Tényleg jó volt. 
Aki eljött jól érzete magát. Az idő szép volt, a műsor o -
lyan, amire számítani lehetett. Alapvetően sikeres volt a 
rendezvény, és ez jó.

Beindult az aláírásgyűjtés is, ezzel azért már vannak 
problémáim. Jelzem rögtön az első nap aláír-tam, ahogy 
ígértem. Több dolgot is furcsálltam benne. Egyrészt én 
még olyan petíciót nem láttam, amelyben nincs egészen 
pontosan megfogalmazva az, hogy mit kíván elérni az 
aláírók közössége. Az ívből ez egyértelmű, de formailag 
a követelésnek el kell válnia a többi résztől. Én hibának 
tartom, hogy nincs konkrétan megnevezve, hogy ki a 
petíció címzettje. Mert olyan címzett nincs, hogy il-
letékes állami szerv. De talán a legaranyosabb, hogy az 
aláírt íveket az önkormányzat juttassa el a „címzett-
nek”. Én akárhány tiltakozáson vettem részt, ott mindig 
azt láttam, hogy a tiltakozók személyesen nyújtották 
át az aláírásokat, vagy felszólítást tartalmazó iratokat a 
címzett nek néhány keresetlen mondat kíséretében. Soha 
nem láttam olyat, hogy a „mórral” küldik be a papírokat. 
De túl ezeken véleményem szerint komolyabb probléma 
is van az ívekkel: Az aláírásgyűjtés során személyes ada-
tokhoz jut a szervező, azaz az adatvédelmi előírásoknak 
és a mostanában csak szitokszóként emlegetett GDPR- 
sza bályoknak is meg kell, hogy feleljen. Pongyolán fogal-
mazva: adatkezelési tájékoztatót kellene tartalmaznia, és 
azt elfogadó, beleegyező aláírást is produkálni kellene. 
Ezzel nagyon óvatosan kell bánni, nehogy „visszanyal-
jon a fagyi”. Előfordulhat, hogy így nemhogy nem fogja 
segíteni a kívánt célt az aláírásgyűjtés, de még probléma 
is adódhat belőle.

Hivatalosan április 1-ig volt az aláírásgyűjtés, de még 
nem tudni, hogy milyen sikerrel zárult. (Az önkormány-

zathoz tudtommal nem érkeztek be az ívek továbbítás 
céljából.) Ahhoz, hogy sikeresnek lehessen mondani, 
valóban szükség van a sok „száz dühös szülő és nagyszülő” 
aláírására. (Gyors fejszámolással azt kell mondanom, 
hogy minden gyereknek 2 szülője és 4 nagyszülője van. 
Azaz matematikailag 200 gyereknek 1200 felmenője van, 
nem beszélve a többiekről. Potenciálisan ez a szám nyil-
ván sokkal kevesebb – testvérek, válások, netán halálok, 
stb. okán. De, hogy komolyan lehessen venni a dolgot, 
legalább 4-500 aláírásnak össze kellene jönnie – ez alatt 
választást sem nagyon lehet nyerni, itt pedig egységet kell 
felmutatnunk. Ez alatt súlytalanná válik a kezdeményezés 
szerintem.) Ezt nem kis dolog összeszed ni, és valahogy 
törvényileg is elfogadhatóvá kellene tenni. Kíváncsian 
várom a fejleményeket.

A másik hiányérzetem a hosszú időn át életben tar-
tott, de mára kifulladni látszó mediációs közvetítés mi-
att van. A Turisztikai Egyesület felajánlotta, hogy az un. 
Napelemes ek és az önkormányzat közti vita rendezésére 
mediációs eljárást hozna tető alá. Azt megszervezné, és 
meg is fi nanszírozná. Az önkormányzat jelezte, hogy 
szívesen részt vesz ebben a folyamatban. A hosszú 
levélváltások után most úgy tűnik elhalt a kezdeményezés. 
De az is lehet, hogy nem, de semmilyen értesítést sem ka-
punk immár hosszú ideje.

Az tény, hogy ezek a dolgok – akár az aláírásgyűjtés, de 
a mediáció megszervezése is - sok munkát és időt emész-
tenek fel, és nagy odafi gyelést igényelnek. De megéri 
velük foglalkozni. Én pozitívan tekintek az ilyen folya-
matokra, és továbbra is csak biztatok mindenkit, segítse 
ezeket a kezdeményezéseket.

Mikesy Tamás

A DEMAGÓG

Szívesen bevállalom Szőke Mátyás „demagóg”-
jelzőjét! Sőt, még azt a megjegyzését is, hogy 
nem kellene nekem itt már semmit sem 

mondanom, hiszen egyszer már volt lehetőségem és 
nem tudtam élni vele. (Ezen észrevételei az április 1.-i 
városképi rendelettel kapcsolatos fórumon hangzottak 
el a felszólalásom kapcsán.) Bevállalom az Igazgató úr 
szavait - akinek egyébként ennyi volt az összes érdemi 
hozzászólása a fórum témájához - mert úgy érzem, hogy 
mindkét esetben rátapintott a lényegre. Csak pont a ned-
vesebb felénél! Mert miről is van szó?

A felszólalásomban azt fejtegettem, hogy mindez a fe-
szültség, pereskedés, rossz érzés elkerülhető lett volna, 
ha még annak idején, az úgynevezett „városkép” rende-
let meghozatala ELŐTT valódi konzultáció folyt volna a 

városvezetés részéről a lakossággal, a „néppel” ahogyan, 
mint demagóg fogalmaznék. De nem folyt. A Polgár-
mester úr maga mondta el, hogy a rendelet bevezetését 
megelőző lakossági fórumra alig néhány fő ment el. Nem 
csodálkozom rajta. Az embereknek általában jobb dol-
guk is van, mint önkormányzati fórumokra járni. Élik 
az életüket és bíznak abban, hogy az általuk választott 
és fi zetett városvezetők a bizalomért és a fi zetésükért 
cserébe értük és az ő érdekeikért intézik a város ügye-
it. Ez a szóban forgó rendelet azonban különleges volt. 
Ez a rendelet komoly megkötéseket és korlátozásokat 
tartalmazott a lakosságra nézve, amelyről részletesen 
tájékoztatni kellett volna minden lakost. Ezer módja 
lett volna az előzetes kimerítő tájékoztatásnak, de úgy, 
hogy még az is megértse, aki nem akarja. Persze ez már 
történelem, ahogy mondani szokták, de arra mindenkép-
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pen hasznos eset, hogy a jövőre nézve ne legyen olyan 
– a helyiek életét jelentősen befolyásoló - döntés hozva a 
lakossággal történő részletes tájékoztatás és konzultáció 
nélkül. Ugyanúgy a kisebb, esetleg csak bizonyos város-
rész, vagy utca lakóit érintő esetben is elengedhetetlen a 
helyi tájékoztatás és megbeszélés. Azt gondolom, hogy 
ez nagyon fontos eleme az önkormányzat és a lakosság 
kapcsolatának. A széleskörű és előzetes tájékoztatás 
a tervezett munkákról, a várható változásokról, a le-
hetséges korlátozásokról megnöveli a lakosság bizalmát 
és azt sugallja, hogy a vezetés érte van, vele él. Ugyanúgy, 
ahogyan ennek hiánya bizalmatlansághoz és ellentétek-
hez vezethet. Másodszori felszólalásomban erre akartam 
volna demagóg módon felhívni a fórumon megjelentek 
fi gyelmét, ha az Igazgató úr nem gondolja úgy, hogy itt 
az ideje, hogy félbeszakítsa mondandómat.

Ami a nekem címzett „egyszer már volt és mit keres 
még itt” megjegyzését illeti, úgy általános érvényben sze-

retnék idézni egy híres Churchill mondást, amit nagyon 
hasznosnak tartok megszívlelni mindenkinek és min-
den helyzetben, az élet minden területén, nevezetesen: 
„A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes: a bátorság, 
hogy folytasd, ez az, ami számít.”

Érdemes ezt a gondolatot megfogadni – különösen 
ajánlom ezt a fi ataloknak - és ennek alapján tekinteni 
a jövőbe, hiszen az élet, amelyet itt a Földön megélünk 
egyszeri és megismételhetetlen. Ha belekezdünk egy 
munkába és megakadunk közben, nem az a megoldás, 
hogy végleg abbahagyjuk. Ha tényleg komolyan gondol-
juk, akkor küzdeni kell a folytatásért még akkor is, ha 
lesznek, akik lebecsülnek, lesznek, akik akadályoznak. 
Mert elszámolással csak magunknak tartozunk és mind-
azoknak, akik segítenek, akik velünk vannak az utunkon.

Abonyi Géza

A TURISZTIKAI EGYESÜLET SORAI

Köszönetnyilvánítás:

A Visegrádi tavaszköszöntő rendezvény április 7.-én 
szép időben, rendben lezajlott.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítségét és munká-
ját mindazoknak, akik részt vettek a Tavasz-köszöntő 
rendezvény előkészítésében és lebonyolításában.

Szervezés és lebonyolítás:

Bogya Marianna, Gerstmayer Bea, Grósz Gábor, 
Kecskés Gellértné, Kovács Lajos, Hajdú András

Technikai feltételek biztosítása:

Szabados Ákos, Mikesy Tamás, GAMESZ munkatársai  

Ingyenes területhasználati engedély biztosítása:

Visegrád Város Önkormányzata

Büfé, TV felvétel:

Piknik Büfé, Danubia Televízió

Fellépők (a fellépés sorrendjében):

Visegrádi férfi  dalkör:

Abonyi Géza, Balogh István, Dubniczki Tibor, Hajnal 
László, Kiss Károly Optrizsáli Károly, 

Dalkör vezető: Kiss Károly

Áprily Lajos általános iskola 2. osztályának tánccsoport-
ja:

Bergmann Máté, Hartégen Ádám, Horváth Olivér, Izsák 

Emma, Kálmán Sára, Kéri Nimród, Lischka Hunor, Nagy 
Boldizsár, Polgár Anna, Zeller Róza 

Felkészítő tanár: Izsákné Illés Gabriella

Áprily Lajos általános iskola szaxofon kvartett:

Horváth Balázs, Izsák Márton, Katona Samu, Nagy 
Gergely

Felkészítő tanár: Nagy Gergely

Áprily Lajos általános iskola néptánc csoport:

Anda Zalán, Balázs Kincső, Bordás Anna, Bordás 
Gergely,  Draxler Félix, Hegedűs Fülöp, Kádár László, 
Karakas Kata, Müller Bernadett, Oláh Bence, Oláh Eme-
se, Oláh Panni, Oláh Szabolcs, Pálinkási Hunor, Salk Aisa 
Izabella, Staberecz Levente, Szabó Regő, Visnyovszki Lei-
la Alexa, Waldmann Lili

Felkészítő pedagógus: Bozóki Marianna és Borkó Bálint

Az összevont Német Nemzetiségi Énekkar és a Keresz-
telő Szent János templomi énekkar:

Bálint Istvánné, Burgermeister Istvánné, Csepreginé 
Borostyán Anna, Fröchlich Istvánné, Grósz Tibor, Fieszl 
Józsefné, Hoff mann Mártonné, Iván Imréné, Izsák 
József né, Lukács Margit, Matkovics Marianna, Mundi-
né Bocskay Zsuzsa, Petőczné Ivitz Judit, Sas Mária, 
Schandl Béláné, Schandl Jánosné, Schüszterl Ferencné, 
Sovány József, Staberecz Jánosné, Szed-lacsek Gyula, 
Szigeti János, Vaik Viktorné

Karnagy: Németh Tamás



2019. MÁJUS

16

Primavera tánccsoport

Szent György Lovagrend apródképzője

Szent György Lovagrend katonai hagyományőrző tago-
zat 

Köszönjük továbbá mindazoknak a visegrádiaknak, 
akik süteménnyel, enni, vagy innivalóval készültek 
és járultak hozzá a rendezvényhez. Köszönjük Szalai 
Nikinek a saját büfé üzemeltetését.

És végezetül köszönjük minden lakosunk érdeklődését, 
akik eljöttek és megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.  

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az iskola 
mielőbbi befejezése érdekében indított aláírásgyűjtésünk 
eredményeképpen 99 íven 232 db aláírás gyűlt össze. 
Az aláírásokat közvetlenül juttatjuk el az ügyben illetékes 
döntéshozó kezeihez. A válaszról, illetve a megtett intéz-
kedésekről a Visegrádi Hírek hasábjain adunk tájékoz-
tatást. Az április 1.-én megtartott lakossági fórumon az 
egyesület az úgynevezett „Városképi rendelet” vissza-
vonása, illetve újra alkotása mellett foglalt állást. Ennek 
megfelelően írásban is beadtuk az Önkormányzat részére 
álláspontunkat az alábbiak szerint:

„Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete az úgy-
nevezett Városképi rendelet felülvizsgálatával kapcsola-
tosan az alábbi javaslatokat teszi:

1. A rendelet teljes egészében és azonnali hatállyal kerül-
jön visszavonásra. A visszavonást követően az önkor-
mányzat haladéktalanul kezdjen részletes tájékoztatási 
és egyeztetési tevékenységet a lakossággal, valamint a 
város civil szervezeteivel. Ennek eredményeképpen dol-
gozza át a visszavonásra került rendeletet mindazoknak 
az információknak az ismeretében, amely a lakossági 
és civil szervezeti egyeztetés során nyilvánvalóvá váltak 
a lakossági érdekek szempontjából. Az így átdolgozott 
és egyeztetett rendelettervezet kerüljön újra a képviselő 
testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

2. Amennyiben a jelenlegi hatályos rendeletet a képviselő 
testület nem vonja vissza teljes egészében, akkor mint 
alapvető és elengedhetetlen változtatást a rendeleten az 
egyesületünk úgy javasolja, hogy a Mátyás szobor és a 
Központi nagy parkoló közötti terület legyen kiemelten 
védett terület városképi szempontból, az annak megfelelő 
korlátozásokkal. A város többi részére vonatkozóan csak 
olyan mértékű korlátozások maradhassanak érvényben, 
amelyek az ott élő lakosság egyetértésével és támogatá-
sával rendelkeznek.

Egyesületünk ezúton is felajánlja segítségét és köz-
reműködését az Önkormányzat részére a lakossággal 
kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában. „

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete

A PILISI PARKERDŐ HÍREI

NÁLUNK IS MEGTALÁLHATÓ AZ ÉV KÉTÉLTŰJE

A foltos szalamandrát 
választották 2019-ben az 
év kétéltűjévé. Az igen 
ritka, Magyarországon 
védett faj a közép-
hegységekben érzi jól 
magát, így megtalálható 
a Pilisi Parkerdő Visegrá-
di és Pilismaróti Erdésze-
tének területén is, ahol a 
Parkerdő természetközeli 
erdőgazdálkodása és ter-
mészetvédelmi fejleszté-
sei egyaránt támogatják 
a hüllőfaj fennmaradását 

és szaporodását.  

A foltos szalamandra a hazánkban élő legnagyobb és 
leglátványosabb kétéltű, testhossza felnőtt korában 20 cm 
körül mozog, szemei nagyok és kiemelkedők, pupillája 

sötét. Fekete vagy sötétbarna, fényes, hengeres testét 
jellegzetes mintázat borítja – foltjai általában világos- 
vagy sötétsárgák, egyes egyedeknél azonban narancs- és 
tűzvörös foltok is előfordulhatnak. Az északi területek 
kivételével a szalamandra egész Eu-rópában, Nyu-
gat-Ázsiában és Észak-Afrikában honos, Magyarországon 
a hegyvidéki területeken fordul elő, így megtalálható 
többek között a Pilisben és a Visegrádi-hegységben is. 
A foltos szalamandra a középhegységi jellegű, hűvös 
klímájú erdőállományokat kedveli, a lárvák neveléséhez 
azonban vízre is szüksége van, ezért gyakran patakok 
mellett és erdei kistavak környékén fordul elő – ezek 
megőrzésére és fejlesztésére a Pilisi Parkerdő a „Parkerdő 
Természetesen” program keretében kiemelt fi gyelmet 
fordított.

FOLYTATÓDIK A VESZÉLYEZTETETT NÖVÉNY-
FAJOK FENNMARADÁSÁT BIZTOSÍTÓ PROGRAM

Évről-évre gyönyörködtetnek bennünket a tavasszal az 
erdeinkben nyíló virágok, de ritkán gondolunk arra, hogy 
sok faj megőrzése mögött komoly szakmai munka áll. 
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A Pilisi Parkerdő Visegrádi Erdészeténél egy ilyen, az 
ELTE Füvészkertjével közösen folytatott fajmegőrző 
prog ram biztosítja többek között a hóvirág, a pirosló 
hunyor vagy a magyar vadkörte jövőjét. 

A Pilisi Parkerdő számos természetvédelmi, élőhely- és 
fajmegőrzési programja között kiemelt helyet foglal el 
a Visegrádi Erdészet Bertényi Miklós Füvész-kertjében 
elindított, ritka vagy veszélyeztetett növényfajok meg-
maradását segítő, úgynevezett ex situ program. Az eljárás 
során a természetes ökoszisztémával kapcsolatban nem 
álló, gyűjteményes kertekben szaporított növényeket 
több lépésben telepítik vissza eredeti élőhelyükre. 
A köztes lépcsőfokot az erdészeti arborétumok jelenthe-
tik, amelyek a növé-nyek számára a természetes élőhe-
lyükhöz leginkább hasonló állapotokat biztosítják. Így 
elkerülhetőek a növényeket ért sokkhatások, hiszen az 
állandóan gondozott környezetből egyből a természet-
be kiülte-tett fajok sokszor nem képesek tolerálni a 

mostohább körülményeket, ezért hamar elpusztul-
nak. Az aktív természetvédelem, ezen belül az ex situ 
növényvédelmi eljárások jelentősége az elmúlt években 
folyamatosan növekszik. Korábban a passzív természet-
védelem elsősorban arra törekedett, hogy a veszélyezte-
tett területeket jogi úton védetté nyilvánítsák, és azokat a 
lehető legtöbb külső hatástól megóvják. A módszer nem 
mindig vezetett eredményre, ezért van szükség az aktív, 
cselekvő beavatkozásokra is.

A botanikusok és erdészek közös célja, hogy a füvész-
kertbe telepített fajok stabil populációt hozzanak létre 
és képesek legyenek a szaporodásra. Az eredményektől 
függően kezdődhet a program utolsó, de talán legizgal-
masabb szakasza: a visszatelepítés. Ha az erőfeszítéseket 
siker koronázza, megkezdődhet az olyan kimondottan 
ritka, veszélyeztetett vagy teljesen eltűnt fajok visszate-
lepítése is, mint a farkasboroszlán vagy a papucskosbor.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Baleset,  segélyhívás,  bejelentés esetén  ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105
Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-26/398-273
Herdics Antal megb.őrsparancsnok.........06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körz. megbízott....06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal................ 06-26/398-255 

06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu)........................06-26/585-036 

06-26/585-038
Orvosi rendelő...............................................06-26/397-474
Orvosi ügyelet...............................................06-26/387-030
Védőnő: .......................................................06-20/236-8569
Gyógyszertár..........................................06-26/398-365

Fogorvos.................................................06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Reh. Szakkórh.  06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06-26/398-312

Fellegvár Óvoda............................................06-26/398-130
Városi Konyha................................................06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház...................06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda....06-26/397-188
Visegrádi Révátkelő.......................................06-26/398-344
Plébániahivatal..............................................06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolg. Kft . ............06-26/390-813
Postahivatal (1. számú).............................. .06-26/398-099         

06-26/398-020
Dunakanyar Takaréksz. ...............................06-26/398-150

DMRV hibabejelentő....................................06-27/511-511
06-80/224-488

ELMŰ hibabejelentő.....................................06-80/383-940
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GRATULÁLUNK

Fieszl Antal Sebestyén visegrádi  fi ú, nagy sikereket 
ér el a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola 
és AMI tanulójaként. Több iskolai énekversenyen 

is eredményesen részt vett. A március 8-án Szentendrén 
megrendezett népdalversenyen pedig kiemelt díjat, Arany 
Fülemüle-díjat vehetett át. 

Büszkék vagyunk rá.
A család

Ezúton szeretnék köszönetet mondani id. Schüsz-
terl Károly képviselő úrnak, aki eszközfejlesztés-
re képviselői tiszteletdíjának egy részét felaján-

lotta a Sziget utcai ifj úsági házban működő kick-boksz 
szakosztály részére. Az összegből vásárolt tatamit már 
rendszeresen használjuk, és nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy sportolóink színvonalasabb és biztonságosabb 
körülmények között edzhessenek. 

Ralf Sickerling, szakosztály vezető

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
INGYENES 

BABA- GYERMEK és FELNŐTT RUHABÖRZÉT 
rendez.

Május 14-én (kedden), 13 – 14.30 óráig
a Mozi épületében.

KÖSZÖNET

 

Kozmetika! 
 

TAVASZI FELTÖLTŐ KEZELÉS 
 

Kis- és nagykezelések, 
tini kezelés lányoknak és fiúknak is. 

Smink minden alkalomra 
(fotózás, esküvő, rendezvények) 

 

Szempillafestés, 
szemöldökfestés és formázás, stb. 

 

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

 

Bejelentkezés: +36302057850 
 

Honlap ahol a munkáimat 
és árlistámat megtekintheti: 

http://adrienne-smink.hupont.hu/ 
 

Rovó Adrienne 
mester kozmetikus, sminkmester 

 

 
 

                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 
 

Dunabogdány központjában teljesen felújított 
60 m2-es világos lakás, kis kertrésszel 

kiadó 
Érdeklődni lehet: 06-30/265-4679 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIRDETÉSEK
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