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VISEGRÁDI HÍREK

VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről
2016. április 19-én rendkívüli testületi ülésen módosítottuk a 70/2016. (03. 16.) számú határozatot, a 2016.
február 10-én a szélsőségesen esős időjárás miatt Visegrádon több önkormányzati tulajdonú ingatanban történt
károsodás miatt benyújtott vis maior pályázatra érkezett
hiánypótlás miatt.
Az áprilisi munkaterv szerinti ülésre 2016. április 27én került sor.
– Elsőként meghallgatta és elfogadta a képviselő-testület
Kovács László alezredes úr, kapitányságvezető beszámolóját a Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről, valamint a közbiztonság helyzetéről.
– Módosítottuk a 2015. évi, valamint a 2016. évi költségvetést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés előírásai alapján.
– Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2015.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.
A 2015. évi költségvetés 2.038.044 eFt bevétellel és
1.656.221 eFt kiadással teljesült. A rendelet a város
honlapján
az
önkormányzat/rendeletek/szabályzatok/hatályos rendeltek között a
7/2016. (IV. 28.) szám alatt olvasható.
– Megbízást adott az önkormányzat a Visegrádi
Városfejlesztő Kft. részére, hogy szakértők bevonásával
készítse el az üzemen kívül lévő Lepencei Strand
újranyitásának lehetőségét – műszaki-pénzügyi értelemben – megalapozó tanulmányt. A tanulmány és az
ahhoz szükséges gazdasági számítások el-készítésére,
valamint a helyi közvélemény megismerését szolgáló
lakossági fórumok megrendezésére bruttó 4.500.000 Ft
keretösszeget határozott meg a képviselő-testület,
melyet a 2016. évi költségvetés dologi kiadások egyéb
üzemeltetés sora terhére biztosít. A tanulmány elkészítésnek határideje: 2016. július 31.
– 10.000.000 Ft-tal emelte az önkormányzat a
kizárólagos tulajdonában lévő Pro Visegrád Kulturális
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjét, arra
az esetre, ha valamilyen okból a Visegrádi Nemzetközi
Palota-játékok bevétele lényegesen elmarad a
kiadásokhoz képest, akkor se kerüljön a kft. működése
veszélybe. A tőkeemelést követően a Pro Visegrád
Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
jegyzett tőkéje 16.000.000 Ft-ra növekszik, amely
kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll. Egyúttal fenti
változás miatt a kft. alapító okiratát is módosította a
testület.
– Elutasította a képviselő-testület Visnyovszky András
kérelmét a „Visegrád” név, valamint Visegrád
címerének és logójának használatára a 2016. május 14én megrendezett „III. Honda Car Festivál Visegrád”
elnevezésű verseny kapcsán.
– Elfogadta a testület a 2015. évi belső ellenőrzésről
szóló beszámolót.
– A Sziget u. 11. szám alatti 4. számú lakás bérleti
jogviszonyára vonatkozóan Burgermeister Csillával
kötött szerződést az önkormányzat további öt évre.
– A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”
című projekt megvalósítása érdekében szükséges Apátkúti-patak hidrológiai vizsgálatának elkészítésére

–

–

–

–

2016. június

1.090.000 Ft + áfa, összesen 1.384.300 Ft díj ellenében
az Edinex Consulting Kft.-t bízta meg az
önkormányzat, melyre a fedezetet a 2016. évi
költségvetés 13. számú melléklet 1. (Árvízvédelmi
pályázat II. ütem) sora biz-tosítja.
Dr. Kiss György, az önkormányzat jogtanácsosa bejelentette, hogy 2016. év végével nyugdíjba vonul, ezért
az önkormányzat úgy döntött, hogy az általános jogi
(ügyvédi) feladatainak, képviseletének ellátására 2016.
október 1-jétől határozatlan időtartamra megbízza a
legkedvezőbb árajánlatot adó Buczkó Ügyvédi Irodát
havi 250.000 Ft + áfa átalánydíjért.
Módosítottuk a Visegrádi Polgármesteri Hivatal, a
Fellegvár Óvoda, a Visegrád Városi Konyha, valamint
a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
alapító okiratát a kormányzati funkciókódok aktualizálása miatt.
Engedélyt adott az önkormányzat a Mollis Pluvia Kft.
részére a „Visegrád” név, valamint Visegrád címerének
és logójának használatára a 2016. május 15-én megrendezett „Salamon Visegrád Trail” elnevezésű versenyen Visegrád idegenforgalmi népszerűsítése céljából.
Lemondott a képviselő-testület az elővásárlási jogáról
a Visegrád belterület 112/7 hrsz. szerint nyilvántartott,
1167 m² alapterületű, kivett beépítetlen terület
megjelölésű, Visegrád, Sirály u. 2. szám alatt található
ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának vonatkozásában.

2016. május 6-án rendkívüli testületi ülésen módosítottuk a 85/2016. (04. 19.) számú határozatot, a 2016.
február 10-én a szélsőségesen esős időjárás miatt Visegrádon több önkormányzati tulajdonú ingatanban történt
károsodás folytán benyújtott vis maior pályázatra érkezett
újabb hiánypótlás céljából.
Visegrád Város Önkormányzata

Köszönetnyilvánítás
Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Polgármesteri Hivatal nevében ezúton köszönjük a Kovács
házaspárnak, Edának és Gábornak a városháza számára felajánlott dísznövényeket!
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Palotajátékok 2016. július 8–10.
Az idei év legnagyobb újdonsága, hogy a királyi palota a
palotajátékok szerves rendezvényterévé válik. Ez azt
jelenti, hogy olyan izgalmas, eddig nem látható elemekkel
gazdagodik a rendezvény, mint a középkori konyha működése, ahol kísérleti régészek készítik ételremekeiket
korhű alapanyagokból. A Herkules-kútnál szombaton este
Misztrál koncert lesz. Magyarország egyik legjobb autentikus zenét játszó együttese minden évben megrendezi
Nagymaroson zenei fesztiválját. Külön öröm számunkra,
hogy idén elfogadták meghívásunkat a palotajátékok
idejére.
Szintén újdonság lesz a kosztümös tárlatvezetés, valamint a palota lovagtermében látható filmvetítés, mely a
magyarországi műemlék-rekonstrukciót mutatja be érzékletesen. A palota kertjében a SAGA harcművészeti csoport fogadja a látogatókat, míg a kápolnateraszon a vívóversenyre kerül sor, melyen a közelmúltban, Prágában

megrendezett
lovagitorna-világbajnokság
magyar
résztvevői is indulnak. A németországi Riedenburgból
érkeznek hagyományőrzők, akikkel közel egy évtizede
együtt szerepelünk Lancianóban.
Komoly érdeklődésre számíthat az a történelmi hajórekonstrukció, mely vízi úton Belgrádból érkezik Visegrádra, fedélzetén szerb és orosz lovagokkal.
A palotajátékok nagy visszatérője Kassai Lajos lovas
íjász világbajnok lesz, aki egy év kihagyás után most
ismét szerepelni fog.
A visegrádi névjegyzékben szereplőknek mindhárom
nap ingyenesen biztosítjuk azt a karszalagot, mellyel
bejuthatnak a királyi palota és a Salamon-torony rendezvényeire (kivéve lovagi torna pálya), a Parkszínpadhoz,
valamint a Királyi Borudvarhoz és a vásárba.
Cseke László
főszervező

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Visegrád város lakosságát, hogy az Országos
Rendőr-főkapitányság
Országos
Balesetmegelőzési Bizottsága megbízásából a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által rendezzük meg a VI.
Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Versenyt
2016. június 7–9. között. A háromnapos versenynek
Visegrád városa ad otthont.
A döntőben valamennyi megyei rendőr-főkapitányság és
a főváros versenyzői képviseltetik magukat. A versenyző
csapatok három kategóriában mérhetik össze szakmai
elméleti és gyakorlati tudásukat. A kategória képviselői az
elméleti tudásukon felül gépkocsizó járőr és motoros járőr
kategóriában a vezetéstechnikai képességeikről adhatnak
számot, karos forgalomirányítói kategóriában a jogszabály

által előírt jelzések alkalmazásából mérettethetik meg
magukat.
A verseny megnyitó ünnepségét Visegrád főterén
tartjuk 2016. június 7-én 14.00 órakor.
Június 8-án 6.00–12.00 óra között a buszparkolót a
verseny miatt lezárjuk. A parkolón a fenti időszakban
nem tudnak áthaladni sem. Erre való tekintettel javasoljuk, hogy válasszanak másik útvonalat.
A verseny lebonyolítását követően, a kora délutáni
óráktól a parkoló ismét használható lesz.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
A rendezvény látványos lesz, hiszen ügyességi feladatokat oldanak meg a kollégák, akik megyéjük legjobbjai.
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság

Levélcím: 1139 Budapest XIII., Teve u. 4–6.
Postacím: 1557 Budapest, Pf. 20
Székhely: 1133 Budapest XIII., Pozsonyi út 56.
Telefon: 06 (1) 237-4342 BM: 21-740 Fax: 21-712 e-mail: pestmegyeibb@gmail.com

ÉRTESÍTÉS
Értesítem Kedves Betegeimet, hogy a visegrádi Vár gyógyszertár

2016. június 24. és július 4. között szabadság miatt zárva lesz!

Kérem Önöket, hogy gyógyszereikről időben gondoskodjanak. Megértésüket előre is köszönöm.
dr. Robicsek Katalin gyógyszerész
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Erdővel borított földek –
a tulajdonosok jogai és kötelezettségei
A Pilisi Parkerdő Zrt. egyre többször szembesül azzal a jelenséggel, hogy a földtulajdonosok – amenynyiben az ingatlanjukat erdő borítja – nem mindig vannak tisztában jogaikkal és kötelességeikkel. A
probléma kétségtelenül nagyon összetett, ezért Némedy Zoltán, a Pilisi Parkerdő Visegrádi Erdészetének okleveles erdőmérnöke választ ad a leggyakrabban felmerülő kérdésekre, legjellemzőbb problémakörökre. Reméljük, az útmutatóval sikerül eligazítást nyújtani az ingatlantulajdonosok számára.
Az erdő meghatározása
Ha a beerdősült ingatlan belterületen található, akkor
két lehetséges út van. Amennyiben az érintett területen
található faállomány megfelel az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi erdőkritériumok valamelyikének, akkor erdőről beszélhetünk:
– az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőként nyilvántartott terület;
– erdei fa- és cserjefajokból álló faállomány, melynek
a) területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve
átlagosan legalább húsz méter széles, természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága a két métert meghaladja és a talajt legalább ötven százalékos mértékben fedi;
b) területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve
átlagosan legalább húsz méter széles, természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága a két métert meghaladja és a talajt legalább harminc százalékos mértékben fedi, valamint
legfontosabb szerepe a talaj védelme;
– az időlegesen igénybe vett erdő területe;
– a nyiladék és a tűzpászta, amennyiben az átlagos
szélessége hat méternél kisebb.
Fakitermelés
Az erdőben tervezett fakitermeléssel kapcsolatos hatósági feladatokat Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztálya látja el. Az Adattárban erdőként nyilvántartott faállomány esetében még a fakitermelés előtt a
tulajdonosnak, vagy tulajdonosoknak erdőgazdálkodót
kell nyilvántartásba vetetni az erdő helye szerint illetékes erdészeti hatóságnál.
Erdőgazdálkodó lehet a terület tulajdonosa, vagy
tulajdonostárs, de akár kívülálló, az adott földrészleten földhasználati jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi személy (önkormányzat, nonprofit vagy gazdálkodó szervezet) egyaránt. A Visegrádi
Erdészet által kezelt területen például a leggyakoribb
az, amikor egy erdőrészletbe több helyrajzi szám tartozik több tulajdonossal. Fontos megjegyezni, hogy
amennyiben több tulajdonosa van az adott erdőrészletnek, akkor mindenképpen szükséges csatolni a tulajdo-

nostársakkal való, írásban foglalt szerződésen alapuló
megállapodást vagy használati megosztást.
Az erdőgazdálkodónak a szakszerűség biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet kell alkalmaznia. Jogosult erdészeti szakszemélyzet csak
erdészeti közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező, az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékbe
felvett személy lehet. A szakszemélyek nyilvános
listája elérhetőségekkel együtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) honlapján megtekinthető. Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó részére – a nyilvántartásba vételt követően –
erdőterv határozatot (erdőtervet) ad ki. Ez az alapja az
erdőgazdálkodásának, tartalmazza többek között a
fakitermelési lehetőségeket is. Csak a szakszemély
ellenjegyzésével ellátott előzetes bejelentések, nyomtatványok kitöltése, beadása és a szükséges határidők letelte után lehet a fakitermelést elkezdeni.
A fakitermelést végzőnek a fakitermelés során magánál kell tartania a munka elvégzésére jogosító, az
erdőgazdálkodó által kiállított okiratot és a jogosult
erdészeti szakszemélyzet által kiadott erdőgazdálkodási műveleti lapot vagy annak másolatait. Az
erdőgazdálkodó vagy megbízása alapján a jogosult
erdészeti szakszemélyzet az erdőből kitermelt faanyag
származásáról a szállításhoz köteles igazolást kiállítani
(szállítójegy). A szállítás csak szállítójegy kíséretében
történhet.

Erdő vagy nem erdő?
Amennyiben a belterületen található faállomány nem
minősül erdőnek, de védett természeti területen fekszik, akkor helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén a jegyzőhöz, országos jelentőségű védett természeti terület esetén pedig a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához kell fordulni.
Ha a faállomány külterületen található, akkor – a belterülethez hasonlóan – meg kell vizsgálni, hogy erdőről
van-e szó. Fontos figyelembe venni, hogy az ingatlan
művelési ágától függetlenül erdőnek minősül a faállomány, ha a természetbeni állapota megfelel az Evt.
6. § (1) bekezdésében lefektetett erdőkritériumok
valamelyikének. Az Adattárban erdőként nyilvántartott faállománynál a belterületen található erdők esetében
leírtaknak
megfelelően
kell
eljárni.
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Erdővel borított földek –
a tulajdonosok jogai
és kötelezettségei
 Mind bel-, mind külterületen előfordulhat, hogy
a faállomány erdőnek minősül ugyan, de az Adattárban nincs erdőként nyilvántartva. A helyrajzi
szám ismeretében tájékozódhatnak erről a területileg
illetékes erdészeti hatóságnál, például Pest megyében a
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályán. Ebben az esetében kérni
lehet az önerdősült terület nyilvántartásba vételét
szabad rendelkezésű erdőként. A nyilvántartásba
vétel után a tervezett kitermelést előre be kell jelenteni
az erdészeti hatóságnak a NÉBIH honlapjáról letölthető
„Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelésről” című formanyomtatványon. A nyomtatványt a hatóság ellátja az ellenjegyzésével, és az egyik
példányt visszaküldi a kérelmezőnek. Ez az irat szolgál
igazolásul a fakitermeléshez, amely a kézhezvétel után
megkezdhető. A fakitermelést végzőnek a fakitermelés során magánál kell tartania ezt az iratot, valamint a munka elvégzésére jogosító, az erdőgazdálkodó vagy a szabad rendelkezésű erdő használója
által kiállított okiratot vagy annak másolatait. A
kitermelt faanyag szállítása csak szállítójegy kíséretében történhet, amelyet szabad rendelkezésű erdő használója, az erdőgazdálkodója vagy megbízása alapján a
jogosult erdészeti szakszemélyzet személy állít ki.

Fásítás
Az erdőnek nem minősülő, külterületen található faállomány fásításnak tekintendő. Ebben az esetben a
fakitermelés útja – a szabad rendelkezésű erdőkhöz
hasonlóan – lényegesen egyszerűbb. A tervezett fakitermelést előzetesen be kell jelenteni a területileg illetékes erdészeti hatóságnak, ami a „Bejelentés fásításban tervezett fakitermelésről” megnevezésű formanyomtatvánnyal történik. A nyomtatványt a hatóság
ellátja az ellenjegyzésével, és az egyik példányt visszaküldi a kérelmezőnek. Ez az irat szolgál igazolásul a
fakitermeléshez, amely a kézhezvétel után megkezdhető. A fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés
során köteles magánál tartani ezt az iratot, valamint
egy igazolást a fakitermelésre jogosulttól, amelyben
feljogosítja őt a munka elvégzésére. A kitermelt faanyag szállítása csak szállítójegy kíséretében történhet,
amelyet a földrészlet tulajdonosa, vagy a faanyaggal
rendelkezni jogosult személy állít ki a fakitermelési
bejelentésében szereplő adatok felhasználásával.
Fontos megjegyezni, hogy bármely erdőterületen
fakivágáshoz, fakitermeléshez nem elégséges a tulajdoni lap megléte, a fentiektől eltérő fakitermelés
jogszerűtlen, ezért erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírság megfizetését vonja maga után. Mi
több, természetkárosítás esetén bűncselekménynek
minősül, amiért a fakitermelés végrehajtója, illetve
megbízója felel.
PP Zrt.
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Az Áprily Lajos Általános Iskola és AMI hírei

Siker az országos versenyen

A területi és megyei eredmények után újabb dicsőséget
szereztek iskolánknak Gersonde Olivér és Sickerling
Maximilián az országos német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyen. A majdnem fél éven át tartó felkészülés és többfordulós megmérettetés szép sikerrel zárult
május 13-án, Budapesten. Maxi 2., Olivér 3. helyen végzett a 7–8. osztályos korcsoportban. Köszönjük Mezei
Annának Olivér, illetve Ralf Sickerlingnek Maxi felkészítését. Erre az országos versenyre a szülők kísérték el a
gyerekeket, köszönjük segítségüket.
Schmidt Anna

Sikeres szereplés az országos
német nyelvű szavalóversenyen
Május 13-án az országos német vers- és prózamondó
versenyen képviseltem iskolámat. Gersonde Olivérrel
együtt jutottunk be a megyei versenyről az országos döntőbe, melyet a pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnáziumban rendeztek meg. Kategóriánkban összesen 23
tanuló indulhatott, akik az ország minden pontjáról érkeztek. A versenyen harmadikként kerültem sorra. Az első
pillanatokban még nagy volt az izgalom bennem, de szerencsére sikerült leküzdenem és a szöveget jól elmondanom.
Nagyon sok nagyszerű és érdekes előadást hallhatott a
közönség és a zsűri, így biztosan nem volt könnyű dönteniük a helyezésekről. A verseny lezajlása után az iskola
aulájában gyülekeztünk az eredményhirdetésre. Amikor a
zsűri elért a Hochdeutsch 4 kategóriához, már nagyon
kíváncsian vártuk a helyezéseinket. Nem csalódtunk, mert
Olivér harmadik lett, én pedig a második helyen végeztem, ami nagyon nagy öröm volt a számunkra.
Bizony nem sok kis iskola mondhatja el magáról, hogy
egy országos versenyen két tanulója is a legjobb három
között végzett! Köszönöm szépen Schmidt Ani néninek a
Wolfgang Borchert által írt komoly és megható novella
kiválasztását
és
a
felkészítést!
Sickerling Maximilián 8. o.
Megköszönöm Mezei Annának is segítő tevékenységét, aki Olivér felkészülését minden alkalommal értő kézzel igazgatta magyar és német nyelvű versek és prózák versenyszintű előadásakor. Köszönet illeti a szülőket is, hiszen hozzájárulásuk, támogatásuk a tanulók sikeréhez elengedhetetlen.
Örömmel és szívből gratulálok, megköszönve azt, hogy iskolánk és városunk hírnevét ismételten öregbítették a versenyen
elért
sikerrel.
Bozóki Marianna intézményvezető
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KÉPES KRÓNIKA
AZ 5. OSZTÁLYOSOK
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSÁRÓL
2016. április 27–én időben, ám derűs kedvvel indultunk
útnak a budai vár felé az 5. osztályosokkal, akik a buszútra idegenvezetéssel készültek. Úti célunk az Országos
Széchényi Könyvtár volt, ahol a hagyományos könyvtári
vezetésen túl az ötödikes történelem anyaghoz kapcsolódó, kódexeket bemutató foglalkozással is kedveskedtek
nekünk.
A szakadó eső elől sietős léptekkel érkeztünk az impozáns könyvtárépületbe, ahol már várt ránk „túravezetőnk”.
A könyvtár bemutatása során többek közt azt is megtudhatták a gyerekek, hogy a hajdan háromezer kötettel induló gyűjtemény mára kilenc és fél millióra gyarapodott, s
napról napra növekszik száma a hegy gyomrában több
emelet mélyen húzódó raktárakban.
A vezetés csúcspontja a messzi raktárakból a könyveket
elővarázsoló elektromos könyvlift kipróbálása volt.

2016. június

Történelmi élményprogram
az iskolában
A felső tagozatosok történelmi élményprogramban vehettek részt május elején a sportcsarnokban. Olyan témát
választottak a szolgáltatók, ami sok diákot érdekel: az
ókori Egyiptomot.

A fáraó felesége társaságában

Lapozgatjuk a Képes krónikát

Korabeli öltözetben

Ám az igazi meglepetés csak most következett. Bakos
József a Különgyűjteményi Tárból középkori kódexek
másolatait hozta ki nekünk. Olyan különlegességeket
láttunk és lapozhattunk, mint a Képes krónika hű másolata
vagy egy 12. századi kódexlap. Emellett részletes ismertetést kaptunk a kódexek készítéséről, másolásáról és a
bennük lapuló történetekbe is bepillanthattunk.
Ebéd után reméltük, hogy bejárhatjuk és megismerhetjük az oroszlános udvart és a Mátyás-templom környékét,
ám az időjárás nem fogadott minket a kegyeibe, így a
megígért fagyizás után a pazar panorámát és páratlan
élményt adó siklóval érkeztünk le az alagúthoz.
Innen már hazafelé vettük az irányt. Reméljük, a városi
legenda beigazolódik, és a Mátyás kútjába dobott pénzérméknek köszönhetően visszatérünk még ide, talán kicsit
szebb időben.
Végezetül szeretnénk megköszönni Molnár Évának a
program létrejöttéhez nyújtott segítségét, Bakos Józsefnek
a szakvezetést és a kedvezményes belépőt, Félegyházi
András polgármesternek pedig, hogy lehetővé tette számunkra az ingyenes buszhasználatot.

Az előadók már reggel megérkeztek, és másfél órán keresztül készülődtek a fogadásunkra. A szünetben izgatottan próbáltuk kideríteni, mi készül (sikertelenül), azonban
tíz órakor már mehetett is az első csoport az interaktív
előadásra.
Először egy érdekes, képekkel illusztrált bemutatót láttunk, utána a szervezők által felépített sátorban áldozatbemutatásban vettünk részt. A gyerekek korabeli jelmezekbe öltözhettek. Ott volt Ehnaton, a fáraó, két felesége
és fia, valamint, természetesen, a papok. Az előkelő társaság korhű szöveget felolvasva mutatta be az áldozatot.
A program végén eredeti papiruszt kaptunk ajándékba.
A programon több mint hatvan felsős gyerek vett részt,
jó hangulatban, érdeklődően.
Jeneiné Vörös Margit
történelemtanár

Szőcsné Gottweisz Tímea
tanárnő
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Újra szólt a furulya
Immáron tizenegyedik alkalommal került sor a furulyatalálkozó megrendezésére a visegrádi királyi palotában.
Kollégáimmal már kora reggel szorgalmasan készültünk a
vendégek fogadására. Diákjaink pedig a palota bejáratánál
várták az érkező diákokat és felkészítő tanáraikat. Sokan
közülük már régi ismerősként üdvözölték egymást, hiszen
nem először látogattak el rendezvényünkre.
A koncert kezdetére, 11 órára szép lassan megtelt a konferenciaterem.
Majd felhangzott az első produkció. A hallgatóság soraiban ott voltak a fellépő növendékek, hozzátartozóik és a
visegrádi zeneiskolások, akik örvendezve adták át magukat a gyönyörű muzsikának. Igazán színes volt a repertoár. Többnyire reneszánsz és barokk szerzők művei csendültek fel. A gyerekek furulyán, gitáron, zongorán és
csellón játszottak.

Visegrádi diákjaink is igen szép teljesítményt nyújtottak.
Máthé Kamilla és Sintár Fanni közös produkcióval örvendeztette meg a közönséget. Zoller-díjasaink, Laposán
Adrienn és Sintár Virág pedig egyénileg lépett színpadra.
A fiatalabb növendékek pedig tanárukkal, Rácz Tamással
együtt muzsikáltak. Többségük csupán egy-két éve tanul
furulyázni – Eőry Boróka, Eőry Bíborka, Érchegyi Hanna, Fieszl Cecília, Oláh Panna, Oláh Miklós, Laposán
Adrienn és Sintár Virág –, így számukra nem kis kihívás
volt egy ilyen színvonalú rendezvényen való részvétel.
Derekasan helytálltak, amelyet a közönség nagy tapssal
köszönt meg nekik.
Külön öröm volt számunkra, hogy idén kilenc iskola vett
részt a találkozón. Ilyen nagy számban még nem képviseltették magukat az elmúlt évek során a környékbeli zeneiskolák. Ez is azt bizonyítja, hogy van létjogosultsága a ren-

Pillantás az iskolába
A 2016/17-es tanév első osztályos tanulóinak felvételi
folyamata elérkezett a legizgalmasabb, legkellemesebb
mozzanatához: május 17-én a beiratkozott gyerekek megérkeztek az Áprily iskolába, hogy megismerkedjenek
leendő nevelőikkel, társaikkal, bepillantsanak a suli életébe.
A februári szülői értekezlet, a márciusi nyílt órák, az
áprilisi beiratkozás után ez volt az első alkalom, ami már
nem annyira a szülőknek szóló, hanem a csemetéknek
összeállított játékos ismerkedő foglalkozás volt. Hamar
megtaláltuk a közös hangot, hiszen mindenki ismeri, és
sokan szeretik a népszerű mesehőst, Vukot. Kíváncsi,
illedelmes kisfiúk, kislányok egy órán belül ügyes, pajkos

dezvénynek, amely évről évre idevonzza a muzsikálni
szerető növendékeket.

A műsor alatt régi furulyatalálkozókon készült képek és
gyönyörű visegrádi fotók voltak láthatóak a színpad mögötti kivetítőn. A találkozó végeztével, sok éves hagyományunknak megfelelően, vendégül láttuk a palota teraszán a fellépő gyerekeket és tanáraikat.
Az asztalok roskadásig megteltek finom süteményekkel,
pogácsákkal Herr András cukrász mester, a visegrádi
Szent Korona pékség és a visegrádi Rigoletto cukrászda
jóvoltából. Szomjunkat visegrádi ásványvízzel oltottuk,
amelyet Eőry Dénes biztosított számunkra. Idén először
finom üdítőket is fogyaszthattunk, amelyet Visnyovszki
András biztosított számunkra, valamint minőségi borokkal kedveskedhettünk a gyerekeket felkészítő tanároknak,
a duna-bogdányi Cirpi borház jóvoltából. Vendégeinknek
a kávét és a teát a Sirály étterem ajánlotta fel. A poharakat
és a szalvétát a Káosz üzletháztól kaptuk díjmentesen. A
visegrádi bobpálya felajánlásában a résztvevők ingyenes
bobozást kaptak ajándékutalvány formájában. A visegrádi
Ancsa virágbolt pedig egy gyönyörű tavaszi csokorral
járult hozzá rendezvényünkhöz. Hálásan köszönjük a
nagylelkű támogatásokat, felajánlásokat!
Külön köszönet a Mátyás Király Múzeumnak, amiért
rendezvényünk helyszínét rendelkezésünkre bocsájtotta,
és ebben a gyönyörű környezetben fogadhattuk a hozzánk
érkezőket! Ifj. Schüszterl Károly és csapata szállította a
helyszínre a furulyatalálkozóhoz szükséges eszközöket
(pianínó, kottatartók, zongoraszék, szőnyegek), külön
köszönet „nehéz” munkájukért!
Reméljük, jövőre újra együtt élvezhetjük a muzsika
hangjait!
Bosnyák Endréné intézményegység-vezető
kisrókákká változtak, de a dolog „másik végét”, a rókavadászatot is kipróbálták. A jó hangulatot és a foglalkozás
gördülékenységét négy kiváló „asszisztens” segítette a
jelenlegi 4. osztályból: Aisa, Eszti, Szandra és Vendi.
(Miből lesz a cserebogár!)
A napocska szépen sütött, amíg játszottunk, csak a végén bújt el a csepegő felhők mögé.
Kedves Leendő Elsőseink! Szeretettel várunk benneteket
szeptemberben!
Bori néni (Csonka Józsefné)
A következő tanévben a 12 visegrádi gyermek mellett
várhatóan11 körzeten kívüli tanuló (Dömösről, Pilismarótról és Dunabogdányból) kezdi meg az első osztályt
intézményünkben.
Bozóki Marianna igazgató
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Egy nap a rendőrségen
A negyedik osztály nagyon érdekes napra ébredt pénteken. Pontban 7.50-kor mentünk reggelizni az ebédlőbe,
ahonnan egyenest a buszmegállóba siettünk, és elindultunk Szentendrére, a rendőrkapitányságra.
A harmadik és negyedik osztályt már várta egy rendőr
az előtérben.
– Sziasztok, gyerekek, nagyon örvendek! – mondta, és
bemutatkozott. Majd elvezetett minket egy terembe. Ott
volt egy rendőr néni, aki kettéosztotta a csoportot, külön a
fiúkat és lányokat.
A fiúk elmentek máshová, én a teremben maradtam a
lányokkal, akiknek a néni az internet veszélyeiről beszélt.
Mutatott egy kisfilmet, ami egy bárányról szólt, aki egy
farkassal barátkozott interneten. A farkas különféle ajándékokat küldött neki. Aztán a farkas találkára hívta a
bárányt este az erdőbe, le akart csapni rá. Szerencsére a
vadász megakadályozta. Nagyon érdekes volt.

Később cseréltünk a fiúkkal. Bementünk két külön szobába, ahol az egyik csoport csak magát látta, ha az üvegfalra nézett, a másik pedig látta a vele szemben álló csapatot. Ez volt a felismerő szoba.
Aztán levittek minket az előzetesbe, vagyis a dutyiba, be
is zártak pár másodpercre. Egy fehér papírra tenyérlenyomatot is csináltunk, amit hazavihettünk. A kezünket
rányomtuk egy lapra, és a lenyomatot bekentük fekete
porral, amitől az láthatóvá vált.
Majd kimentünk az udvarra, ott traffipax mérte, menynyivel futunk. Erről írást is kaptunk. Beszállhattunk a
rendőrautóba is. Aztán megérkeztek a fiúk, akik KRESZtesztet töltöttek ki, amíg mi a dutyiban voltunk. Ők is
futottak. Végül mindkét osztály kapott egy-egy nagy
zacskót, ami KRESZ-dolgokkal volt tele.
Miután elköszöntünk, hazamentünk busszal. Az biztos,
hogy nagyon izgalmas volt ez a nap!
Cseke Viola

Fontos tudnivalók év vége felé…

Nézzünk elébe…
A tanév vége felé közeledünk, de a tanulók szempontjából az egyik legizgalmasabb időszak előtt állunk, hiszen színes programok várják az osztályokat, csoportokat.
Május végén a kiemelkedő teljesítményű és szorgalmú diákok vesznek részt kétnapos hollókői jutalomkiránduláson
az Ifjúsági Alap és a Klik Szentendrei Tankerületének támogatásával, majd június második hetében az osztálykirándulások élményei várják az osztályokat. A harmadikosok és a felsősök ekkor 2-3 napos kirándulásokra indulnak, a
többiek egynapos célokat (osztályonként esetenként többet is) választottak.
Június 3-án pénteken, délután fél 5-től várjuk a Térfoglaló(k) rendezvényére tanulóinkat és az érdeklődőket a rendezvénytérre, ahol az osztályok bemutatják zenével, dallal, prózával, mozgással tehetségüket. A rendezvényt az Ifjúsági Alap támogatásával valósítjuk meg.
Június első hetében tanulóink tantárgyi házi versenyeken mérik össze egymással tudásukat.
Június 13–14-én (hétfőn és kedden) papírgyűjtést szervezünk. Kérjük a város lakóit, támogassák a környezetvédelem ügyét és az osztályok nemes versengését felajánlásaikkal. Kérésre házhoz megyünk.
Az utolsó tanítási nap június 15-re (szerdára) esik, ekkor veszi kezdetét a nagy ujjongás, amely a nyárnak éppen
úgy szól, mint az iskolai kötelezettségek lezárásának.
Június 16-án (csütörtökön) 17 órától VI–PA szülői értekezlet, ezt követően 18 órától tánctáboros szülői értekezletet
tartunk.
Június 18-án (szombaton) 10 órától ünnepélyes tanévzáró és ballagás.
Ezt követően indulunk a jelentkezőkkel a jubileumi VI–PA-táborba Parajdra.
Június 27-től július 1-jéig tánc- és kézműves tábort szervezünk Ravazdon, amelynek megvalósításához az Ifjúsági
Alaptól és a Klik Szentendrei Tankerületétől kaptunk támogatást.
Várhatóan június második végében megkezdődik az iskola 520 milliós felújítása, aminek eredményeként a kisépület
helyén egy korszerű, teljesen új iskolaépület jön létre. Az önkormányzat a főépület kétlépcsős megújítását is tervezi,
bővebben később tudunk erről beszámolni.
Kérem a kedves Szülőket, Tanulókat e helyen is, hogy azokat a munkafüzeteket, régi tankönyveket, amelyeket nem
kívánnak otthon tárolni, adják le az utolsó tanítási napokon az osztályfőnöknek vagy a titkárságon. Ugyanez vonatkozik a tartós tankönyvekre, amelyeknek rongálását vagy hiányát meg kell téríteni. Kérem továbbá, hogy az utolsó
tanítási napig a tanulók valamennyi felszerelését, iskolában hagyott ruháját szíveskedjenek hazavinni, mert az itt maradó tárgyakat nem tudjuk tárolni, hiszen az osztálytermeket teljesen ki kell üríteni az építkezések megkezdése előtt.
Mozgalmas tanévet zártunk, sok szép sikerrel, eredménnyel.
Gyerekeink boldogságát és fejlődését szolgálja minden kézmozdulat, amely az összefogást szolgálja. S mindannyian
tanulunk belőle.
Vidám, balesetmentes nyarat kívánok!
Bozóki Marianna
intézményvezető
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A Fellegvár Óvodában történt
„Unsere Vergangenheit
in der Gegenwart, ein Tag in Tracht”
,,Múltunk a jelenben,
egy nap népviseletben”

A Zentrum április 22-én újra meghirdette a népviselet napját, a TrachtTag-ot!
Idén mi is részt vettünk e napon!
Nem volt más dolgunk (gyerekeknek, felnőtteknek), mint kiválasztani egy sváb ruhadarabot vagy
kiegészítőt és a hétköznapi ruhánkkal összekombinálva egész nap, vagy egy napszakban hordani. (A
szülők sokat segítettek a gyűjtésben.) Így hoztuk
közelebb elődeink életét a sajátunkhoz, az ovis
gyerekekéhez. E délelőttön együtt táncoltunk a
Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívott
tagjaival. Szebeni Imre bácsi hangszeres játéka
dalolásra buzdította az óvoda kis pacsirtáit. Elénekeltük kedvenc sváb gyerekdalainkat (Potsch
Handi’zsomm, Hotta Resi, Rosmarin und Myrthe,
Eia, Popaia), a felnőttek tolmácsolásában egy szép
régi sváb nóta hangzott el.

Ily módon emlékeztünk sváb őseinkre és mindarra, amit a szívünkben őrzünk róluk.
Az ovisok a képek tanúsága szerint azóta is szívesen hordják a kötényeket, szoknyákat, kendőket,
kalapokat, mellényeket.
Imre Gáborné
német nemzetiségi óvodapedagógus

Tavasz a Fellegvár Óvodában
A természetről szerzett ismeretek, élmények nyújtásán túl fontos célunk a szűkebb és tágabb környezet megismertetése, a
természet megszerettetése lakóhelyünk adta lehetőségeink kihasználásával. A helyi adottságok felfedezése erősíti a gyermekekben a környezetükhöz való kötődést, és eközben a település
értékeinek megbecsülését és védelmét is megalapozhatjuk. A
sétákon közvetlenül tapasztalhatják meg a gyermekek Visegrád
szépségeit, természeti értékeit. Megszerzett ismereteik élményekhez kapcsolódnak, melyek várhatóan sokkal maradandóbbak lesznek számukra, sokkal érzékenyebbé válhatnak környezetük szeretetére, megóvására.
Környezeti nevelésen általában a környezeti kultúra megélését,
átadását értjük. Az óvónőnek sajátjának kell lennie, mert akinek
nem sajátja az adott kultúra, az átadni sem tudja. A szokások
már nagyon korai életszakaszban kialakulnak. Azok az életre
szóló élmények, benyomások, amelyek alapvetően meghatározzák a felnőtt környezeti gondolkodás- és életmódját, bizony már
az első években megtörténnek. Ezért a környezettel kapcsolatos
látásmód, viselkedéskultúra és értékrendszer kialakítása szempontjából az óvódáskor ideális és fontos szakasz az ember életében.
Az elmúlt időszak bővelkedett természeti ünnepekben (víz világnapja, Föld napja, madarak és fák napja), melyekről gyermeknyelven megemlékeztünk, és gazdag programokat kínáltunk
a gyermekek és a családok számára. Mindhárom csoport életkora
szerinti távolság- és időhatároknak megfelelő sétát és kirándulást
szervezett a Kálvária-dombra, az Új-hegyre és a Mogyoróhegyre. Egy délelőtti bemutató során az úgynevezett „nemszeretem állatokkal” találkozhattak a gyerekek az óvodában. Megismerkedhettek a szakállas agáma, a királypiton, és a kaméleon
legjellemzőbb tulajdonságaival, és megtudtuk azt is, hogy az ovi
két teknőse közül melyik a hím, ill. a nőnemű. A szülőkkel közös szombat délelőtti kirándulást szerveztünk, ahol nagy segítségünkre volt Dr. Nagy Dániel erdőmérnök, aki a játékos természetismereti feladatok után elvezette a csapatot az új-hegyi kilátóhoz. A gyerekek is bátran felmásztak a lépcsőn, megcsodálták
a kilátást, és felfedezték a rácsok közt megbújó madárfészket,
mely valószínűleg szajkótojásokat rejt.
A madárbarát kert úgy látszik, ténylegesen megvalósult az
óvodában, mivel észrevettük, hogy az egyik általunk készített
odúba berepült egy cinke. Kíváncsiságunkat nem tudtuk
leplezni, és később belestünk a
fészekbe, ahol öt pici madárfiókát fotóztunk le.
Új kezdeményezésként „újrahasznosítási pályázatot” hirdettünk a családok számára. Meglepően ötletes dolgok készültek,
melyekből kiállítást is rendeztünk. Reméljük, az ötletadással minél több kreatív, új életre kelt
tárgy kerül ki az édesanyák, édesapák és természetesen a gyerekek keze alól. Néhány a sok-sok ötletes tárgy közül: zoknival
burkolt konzervdobozból – ceruzatartó, diafilm kockákkal borított lámpaernyő, pulcsiból – párnahuzat, kulcsokból – kulcstartó, kinőtt „mackó nadrágból” – lábtörlő, maradék csemperagasztóból – virágtartó, dísztárcsából soha el nem nyíló kerti
virág. (Képünkön régi szitából készült falióra látható.)
Köszönjük az együttműködést a szülőknek!
Gyurián Mária intézményvezető
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Gyerekkuckó

2016. június

– Aztán a cserepezés megint aggódással töltött el; néha
nem mertem átnézni, ahogy a meredek grádicson
munkálkodók, hogyan, milyen módszeresen helyezik
el a cserepeket, a kúpcserepeket, a hófogókat, majd a
bádog vízelvezetőket!

Kedves Gyerekek!
Remélve azt, hogy olykor-olykor beleolvastok a Gyerekkuckóba, igyekszem mindig új témákkal „ostromolni”
Benneteket. És akkor vagyok a legboldogabb, ha valaki
„ráharap”, és ezt még valamilyen formában vissza is jelzi
nekem.
Most is ebben bízom!
Arra gondoltam, hogy mi itt Visegrádon és épp most
olyan szerencsések vagyunk, hogy városunk megújhodásának tanúi lehetünk. Építkezés itt, felújítás ott, járdaépítés emitt, Duna-parti árvédelmi építkezés épp ott, virágosítás, faültetés, ásatás, épületbontás és új iskolaépítés
legott… De én most nem is erről akarok írni, hanem arról,
hogyan raktározhatjuk el ezeket a perc-pillanatokat az
emlékezetünkben? Vajon milyen nyomokat hagynak épp
a TI, mindenre fogékony agyatokban, lelketekben?!
Minden nap az iskolába, vagy óvodába jövet-menet
Készül a tornacsarnok ácsszerkezete (1988)
megálltok-e egy-egy pillantásra az útkövezők (rendezBármelyik munkafeladatot idézem most fel bármelyik
vénytéren), a tetőfedők, bádogosok (rendőrség, óvoda), a
kőművesek, asztalosok (óvoda, plébánia), a vízművesek, építkezésről, az összehangolt egymásra figyelés, az egyaz elektromos művek vagy távközlési művek utcán folyó másra utaltság és az egymásra számítás biztonsága sütött
munkálatai előtt? Kérdezitek-e őket, vagy szüleiteket, át, nyilván a minden szakmát megtanulható szakmai fogánevelőiteket az adott foglalkozásokról, a munkaeszközök- sok, a mesterség csínját-bínját elsajátítható tudás mellett.
ről…? Én minden esetben elcsodálkozom a mesterembe- Bizonyítottá vált előttem, hogy az együttműködés élethalál kérdése is!
rek pontos, precíz munkaműveletein!
– Mikor az óvoda felújítási munkálatait figyelhettem,
Kedves Gyerekek!
büszkeség fogott el, amikor volt tanítványunk, Bogya
Ha ezeken a kérdéseken elgondolkodtok egy kicsit, már
Öcsi gumilabda pattogású mozgásában nem csak a megérte, hogy ráirányítottam a figyelmeteket napjaink
mester utasításának végrehajtását érzékeltem, hanem kicsinek tűnő, de nagy hétköznapi tetteire!
a munka örömét, a siker boldogságát, az alkotás felAz is megfordult a fejemben, hogy milyen jó lenne öszemelő érzését – ugyanis én a mosolyt is láttam az ar- szegyűjteni a régi mesterségekről szóló tudásunkat!
cán.
Jön a nyári szünet. Talán lenne időtök arra, hogy a szü– A nyílászárók beépítésénél azt a műgonddal végzett lők, nagyszülők segítségével saját családotok kézműves
odafigyelést és aggodalmat értem tetten, hogy vajon a és iparos múltjának emlékeit felgöngyölítsétek!
pontosan lemért adatok alapján elkészített új ablak,
Ha segítségre van szükségetek, számíthattok rám a gyűjmilyen pontosan illeszkedik az ablaknyílásba?
tő munka lépéseiben, rendszerezésében, dokumentálásá– És a legizgalmasabbat számomra a tetőfedők, ácsok, ban. (Jelentkezés: Mezei Anna Visegrád, Fő u. 59. – ebádogosok – artista számba menő mutatványai jelen- mail: mezeianna3@gmail.com – Telefon: 06 (20) 965tették. Szemem előtt zajlott, és féltő aggódással fi- 1534 vagy 397-129)
gyeltem az elkorhadt tető lebontását, majd a mérnöki
Segítő felnőttek jelentkezését is örömmel fogadjuk!
pontossággal felrakott új tetőszerkezetet. Gyönyörű,
szinte képzőművészeti alkotássá vált a vár hátterével
megjelenő „tetőléc-kompozíció”!
Illyés Gyula:

A CSEREPEZÕ
Olvastam épp, itt
a rom-szobában
oly elmerülten,
magamba zártan,
hogy bent, egy hang lett,
ha cinke-dal
csapta fülem meg,
vagy kocsi-zaj.
Közbe – (mióta?
magam se tudtam) –
valami ritmust
dobolt az ujjam,

monoton, messzi
ütem-zenét,
mint állomáson
a készülék.
Ejh, ez az ujj! Mi
üzen így néki?
Szinte csaholna!
Ugyan mi készteti?
Ujra madárfütty?
Gépdohogás?
Füleltem, vízcsap?
Nem – kalapács!

Persze! Itt szembe
dologba kezdtek!
Fönt a munkások!
Már cserepeznek!
Onnan jön ez a
friss üzenet,
õk verik ezt a
jó ütemet.
A sürgetést, hogy
álljamáű a versenyt,
hagyjam a könyvet,
írjam a verset,

tegyem, de tüstént
amit tudok,
doboljam én is
az indulót.
Adjam tovább, hogy
ami volt, elmúlt,
hirdessem, éled,
ami elpusztult,
üssem világgá,
mint a tető
legtetején a
cserepező.
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány közhasznúsági jelentése
a 2015-ös esztendőről
Az alapítvány eleget téve a törvényi kötelezettségeinek a
2015-ös évre vonatkozóan a közhasznúsági jelentését az
alábbiak szerint teszi közzé.
Az alapítvány bevétele 2015-ben 2.408.000 Ft volt,
ebből a közhasznú tevékenység bevétele: 2.397.000 Ft.
Összes ráfordítás: 2.795.000 Ft, ebből a közhasznú
tevékenység ráfordítása: 2.566.000 Ft, eredmény: –
387. 000 Ft.
Bevételek:
A helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton
az alapítvány 190.000 Ft-ot nyert Visegrád Város Önkormányzatától. Képviselői tiszteletdíjak célzott felajánlásából 197.990 Ft-ot, szociális alapú támogatásokra és fogyóeszközökre további 120.940 Ft-ot kaptunk, melyet a
támogatási szerződésekben foglaltak szerint használtunk
fel. Ezúton is köszönjük!
A Nemzeti Tehetség Program pályázata keretében az
alapítvány 810.000 Ft támogatást nyert a balatonfenyvesi
kézműves és néptánctábor céljaira az Emberi Erőforrások
Minisztériumától, valamint a Nemzeti Együttműködési
Alap keretében további 250.000 Ft-ot működésre (ezt a
támogatást utófinanszírozásként 2016-ban utalják át). Az
elnyert és megítélt támogatásokkal az alapítvány megfelelő módon, határidőben elszámolt.
Az alapítvány a felajánlott adó 1%-ból, valamint adományokból és céltámogatásokból – melyek elsősorban a
szülői szervezettel közös programok bevételeiből, a Szent
György Lovagrend által nyújtott támogatásból, valamint a
kuratórium tagjainak, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a felajánlásaiból származnak – további 1.078.000
Ft-ot gyűjtött.
Pénzügyi műveletek bevétele (vagyis a lekötött betét
utáni kamat) 11.000 Ft.
Ráfordítások:
A megbízható működés feltételeinek megteremtése és
fenntartása mellett az ÁIA 2015. évi tevékenységével és
pénzügyi támogatásával eredményesen valósította meg
alapítói szándékát, a város iskolájának fejlesztését: a
befogadott támogatások és adományok segítségével sikerült az iskola igénye szerint többek között hanghordozó

eszközöket, kottákat, hangszertartozékokat és sporteszközöket is beszerezni, valamint táborokat és kirándulásokat
támogatni.
Az alapítvány emellett figyelemmel kísérte és támogatta
azokat az eseményeket, rendezvényeket, melyek az év
során az iskola pedagógiai programjának megvalósítását
segítették, vagy Visegrád kulturális életét gazdagították:
– Január 22. A magyar kultúra napja: „Zászlóval és
Himnusszal halkan élj…” zászlótervezési rajzpályázat
– Január 25. Zoller-díj átadása
– Január 18. Floorball Diákolimpia országos döntő
(Kecskemét)
– Március 28. „Az áruló szív” címmel Paulusz József
által megrendezett Poe-est
– Április 11. Költészet napja a Mátyás Király Művelődési Házban, József Attila születésének 110. évfordulója alkalmából „… jó szóval oktasd, játszani is engedd / szép komoly fiadat!” címmel
– Ballagás és tanévzáró ünnepély: az Év diákja-díj átadása egy tanuló részére a Szent György Lovagrend
támogatásával, valamint három további díjazott jutalmazása
– A balatonfenyvesi kézműves és néptánctábor, valamint a VI–PA-tábor támogatása
– Áprily-estély megszervezése, valamint közreműködés
az Áprily-héten az iskolával és a szülői szervezettel
együttműködve
– Karácsonyi ajándékok átadása az intézmény, a kisoroszi tagintézmény, valamint a pedagógusok részére
– A civil szervezetek által szervezett adventi vendéglátás támogatása
Tevékenységünkről rendszeresen adtunk tájékoztatást a
Visegrádi Hírekben, illetve a Danubia Televízió visegrádi
híradásaiban.
Külön köszönettel tartozunk a munkánkat támogató és
segítő Áprily–Jékely családnak, a városi intézményeknek,
civil szervezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek!
Visegrád, 2016. május 15.
Mezei Anna kuratóriumi elnök

Köszöntő gondolatok pedagógusnapra

Az Áprily Lajos Általános Iskola és a Magyar László
Tornacsarnok épületegyüttese

,,Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógus hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga,
kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé)
nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”
(Németh László)
Németh László szép gondolataival köszöntjük városunk
valamennyi pedagógusát, nevelőjét, óvónőjét, dadusát,
technikai személyzetét a pedagógusnapon!
Köszönjük a kisgyermekek egyéni-közösségi, testi-lelki
formálását, az írás, olvasás, számolás és más tudományokba
való bevezetést, az életre indító szeretetteljes nevelést!
Elhivatottságot kívánó, embert formáló és embert próbáló
nemes hivatásukhoz jó egészséget, további sikereket kívánunk Visegrád gyermekei, diákjai és mindannyiunk nevében – sok-sok köszönettel és hálával!
VH szerkesztőbizottsága
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NEMZETISÉGI OLDAL

2016. június

– Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Jeles egyházi ünnepeink
júniusban
Két jelentős egyházi szentet ünnepelünk: június 24-én
Keresztelő Szent János születésnapját és 29-én Szent
Péter apostolt.
Keresztelő Szent János Jézus másodfokú unokatestvére volt anyai ágon, és ő bizonyos szempontból Jézus
előfutára volt. Prédikált a népnek Jézus közelgő eljöveteléről, és bűnbánatot hirdetett. A Jordán folyó vizében
keresztelte meg az embereket, Jézus is elment hozzá
megkeresztelkedni. János méltatlannak érezte magát
erre a cselekedetre, csak Jézus bátorító kérésére tette
mégis meg.
Heródes király felesége kérésére lefejeztette, bár tisztelte és szent embernek tartotta.
Jézus korának legnagyobb embereként említette Keresztelő Szent Jánost.
Ő a védőszentje a Máltai Lovagrendnek, FranciaKanadának és Firenze városnak.
A visegrádi katolikus templom is az ő szent nevét viseli.

első püspöke, majd a Katolikus Egyház legfőbb szentje
lett. Ő az a Simon, aki Jézus elfogatása után – félelmében – háromszor tagadta meg az Urat. Mélyen megbánta tettét, és innentől még buzgóbban hirdette Jézus
igéit. Halála után ő kerül a keresztény vallás élére.
Néró császár idején mártírhalált halt, az ő kérésére
fejjel lefelé feszítették meg. Ezt azért tette, mert nem
akart Jézussal egyenrangúvá válni a kereszthalálban.
A mai Szent Péter-bazilika helyén temették el. A régészek megtalálták Péter lábak nélküli csontvázát.
A római katonák a keresztről úgy vették le holttestét,
hogy a lábait lecsapták.
Jézus Pétert igen tisztelte és nagyra tartotta, neki adta
át az írások szerint a mennyország kapuinak a kulcsait.
A Katolikus Egyház egyik legfőbb szentjeként tiszteli, és minden pápa viseli a halászgyűrűjét.
Herendi Ida

Vers
egy kortárs nemzetiségi költőtől
Stefan Valentin

ELEGIE

Péter apostol mint a kulcsok őrizője
(Anton Raphael Mengs 1776/1779)

Péter–Pál-napon ünnepeljük Szent Péter apostolt.
Szent Péter a tizenkét apostol egyik legjelentősebbje.
Péter eredetileg halász volt a Genezáreti-tavon, és családja is volt. Jézus tanítványa lett, később ő lett Róma

Topf auf dem Herd
dampfende Suppe
volle Kammer
Pferde, Schweine
Kühe im Stall offenes Tor
remde Schritte fremde Laute
fremde Düfte fremde Schmerzen
fremdes Lächeln fremder Kuss
stillende Mutter Oma, Opa, Uroma
wir Enkelkinder Onkel, Tante
Patin, Schwager
Bahnstation, Viehwagen
Rachsucht Geldgier Neid,
Hass Schimpfen Flehen,
Tränen vereint inder Not weinender
Gabriel zerschossene Krone geschädetes Land
wütende Sieger
gottlose Mörder Räuber an der Macht
Rosenkranz im Jammertal
erbitterte Bitten
Stille Hymne fester Glaube an dem Kreuz
Schorokschar, 28. März 2016
(A Neue Zeitung nyomán)
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A MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS MÁS INTÉZMÉNYEK
KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLATAI JÚNIUSBAN
FILMKLUB
A filmklub vetítéseit június hónapban 9-én és 23án, csütörtökön 19 órától tartja a könyvtárban.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Részletesebb információval a művelődési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

JAZZKONCERT
ZOLLER ATTILA EMLÉKÉRE

Térfoglaló(k)
2016. június 18-án, szombaton 19 órakor
a Visegrádi Polgármesteri Hivatal udvarán

Fellép

a Szalkay Dávid & the Jazzformers
A Mátyás Király Művelődési Ház
és az Ars Danubiana Visegrád Alapítvány
közös programja
Mindenkit szeretettel várunk!

Az Áprily Lajos Általános Iskola
és AMI műsora
a rendezvénytéren

(rossz idő esetén
a Magyar László Tornacsarnokban)
2016. június 3-án (pénteken) 16.30 órától
zenével, tánccal, verssel és prózával
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
színes programunkra!
Az iskola közössége

KOSZORÚZÁS
A nemzeti összetartozás napján,
2016. június 4-én szombaton,
17.30 órai kezdettel

rövid megemlékezést

tartunk
a Rév utcai Scheili-ház falán lévő
Trianon-emléktáblánál
A megemlékezésre
szeretettel hívunk mindenkit!
Együtt Kulturális Egyesület
Szent György Lovagrend

Varázslatos esti programokkal várja az érdeklődőket a Magyar
Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma a visegrádi Királyi
Palotában (Fő u. 23.) és a Salamon-toronyban.
19.00–21.00 Nyomozz, és tudj meg mindent a titokzatos,
éjszakai palotáról!
Mindenki saját elemlámpájának segítségével fedezheti fel az
elsötétített palota titkait, amelynek „lakói” középkori ruhákban
tűnnek fel olykor-olykor a szobákban és sok titkot is kifecsegnek
a kíváncsi látogatóknak. Légy bátor, figyelmes és ne hagyd
otthon az elemlámpádat!
20.00–21.00 Gróf Péter régész előadása a nagyteremben: Az
agyafúrt tábornok. Képek és csontszilánkok a koponyasebészet
történetéből.
21.30–22.00 Világítsuk ki a Salamon-tornyot! Fáklyás menet
dudaszóval a visegrádi alsóvárhoz.
22.00–23.00 Vidám maszkabál a Salamon-torony udvarán
Pék Dudás Zsuzsival és barátaival. (Maszkot lehet hozni és
helyben készíteni is.)
Belépőjegy: 500 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!
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Mesegombolyító
családi alkotóműhely
Május 14-én, szombaton 15.00–17.00-ig a Mátyás Király Művelődési Házban tartottuk családi alkotóműhelyünket, amikor is felelevenítettük a pünkösdölés népszokását. Megismerkedtünk a rózsa szimbólummal és filc
anyagból varrtunk egy rózsát, amit egy hajcsatra rögzítettünk. Így mindenkinek lett egy csodálatos rózsás hajcsatja.
Alkotás közben olyan népdalokat énekelünk, melyben
megjelent a rózsa szimbólum és a szerelem.
Nagy örömmel és derűvel töltöttük el együtt ezt a délutánt!
Családi alkotóműhelyünk nyáron szünetel, de ősztől újra
folytatódik a közös alkotás és éneklés!

2016. június

Vár a könyvtár!

Beszélgetőest
Gál Ferenc szentendrei költővel
2016. május 4-én irodalmi est volt, melyen vendégünk
volt Gál Ferenc szentendrei költő. Érdekes volt egy, eddig még csak lakóhelyén ismert költőt bemutatni a visegrádiaknak és a környékbelieknek. A találkozó családias
hangulatban zajlott, a költővel Fagyas Róbert beszélgetett, akinek ezúton is köszönöm, hogy elvállalta a moderátori szerepkört!
Új könyveink
Körner András: Hogyan éltek? – a magyar zsidók hétköznapi élete 1867–1940
Vekerdy Tamás: Lélek-jelenlét
Hangoskönyv-tár
Gyerek és ifjúsági hangoskönyvek:
Bagossy László: A Sötétben Látó Tündér
Lackfi János: Szemhunyásnyi mesék
Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza
Felnőtt hangoskönyveink:
Márai Sándor: Mágia
Örkény István: Van választásunk
Kotz Eszter könyvtáros

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Köszönjük az együtt eltöltött foglalkozásokat!
Szeretettel és örömmel várjuk az őszi folytatást!
Jókainé Gombosi Beatrix és Balázs Marietta

Mesegombolyító nyári tábor
2016. június 27.–július 1. 8.30–16.00
Helyszín: Mátyás Király Művelődési Ház kertje, Visegrád, Széchenyi u. 11.
Étkezés: naponta háromszor (ebéd az óvoda ebédlőjében)
Téma: A bátorság, a félelmek elengedése (bátorságpróba)
Mese: Király Kis Miklós című népmese feldolgozása
dramatikus játékokkal és magyar népdalokkal (hangszeres
zenével)
Kézműveskedés: A bátorságot erősítő kellékek készítése:
batikolt bátorságkendő, gyertyamártás, mécseskészítés a
sötétség ellen, zajkeltő csörgő készítése, bőr karkötő és
bőr medál megalkotása
2

Költségek: 6000 Ft (5 napra)
Jelentkezés:
Az osztályfőnököknél lévő jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével vagy e-mailben kitöltött jelentkezési lap
visszaküldésével
Jelentkezési határidő: 2016. június 10.
Nagy örömmel várunk Benneteket:
Bea néni és Marietta néni

BABA-, GYERMEKés FELNŐTTRUHABÖRZÉT

rendez
június 7-én (kedden), 13–15 óráig
a mozi épületében
(A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát)
Csorba Győző:

JÚNIUSI MINIATŰRÖK
Vihar
A rigófüttyöt is
mélyen a kertre nyomja:
megtarkul tőle a
fák, bokrok gallya, lombja;
majd rájuk hengerül,
s mammut-hasa alól
egy-egy kéz tör ki csak
s néhány sikoly.

1976. június 10.
Még nem hallani tücsköket,
a meggy fél sárga rózsaszín,
még lehet koranyaram is
a teljes-évi ősz előtt, még süllyed is a horizont.
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Újtelepiek találkozója
a Harangvirág utcában
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Virágos Visegrád
Ebben a hónapban – Visegrádon ritka – egy
nyugalmas, csendes helyen található szép kertet
szeretnék bemutatni. A kert egy régi, de a tulajdonosok
igényét és kényelmét jól kiszolgáló, felújított házhoz
tartozik Újtelepen.
A ház melletti fás domboldal szép hátteret ad a
háznak, forró nyári napokon pedig hűsíti. A tulajdonos
Scheili Terike, aki jó ízléssel, élénk fantáziával, a
virágokat szeretve „rendezte be” ezt a kertet.

Terefere a sátor alatt
Immár harmadik alkalommal rendeztük meg május 7én az újtelepiek (Harangvirág, Vadrózsa, Duna u.) jó
szomszédi találkozóját. A találkozások apropóját az
adja, hogy egybe gyűljünk, beszélgessünk egymással,
és jól érezzük magunkat.
Az előkészületek már kora tavasszal elkezdődnek. A
szervezők szórólappal és személyes megbeszéléssel
értesítik az itt lakókat a várható buliról, annak
időpontjáról és helyszínéről.
A helyszínt Sallós Erzsiék biztosítják már második
éve. A találkozásra érkezőket a sátrak alatt szépen
megterített asztalok és székek várják. Az asztalok
roskadoznak a finomabbnál finomabb sütemények
alatt, a háziasszonyok büszkék készítményeikre. A
férfiak pálinkájukkal és borukkal, dicsekszenek, és
hogy ezek jól csússzanak, ehhez hagymás zsíros kenyér
dukál. A gyerekek természetesen üdítőt kapnak, és
végig kóstolhatják a süteményeket.
A beszélgetés során szó került az Újtelep
megépüléséről és benépesüléséről is. Megilletődve
emlékeztünk meg a körünkből végleg eltávozottakra. A
találkozó szép korú résztvevőit virággal köszöntöttük:
Herr Ani nénit, Sacelotti Kató nénit és Szinay Pista
bácsit. Többen kimentették magukat, hogy betegségük
vagy hozzátartozójuk betegsége miatt nem tudott
eljönni közénk. Nekik mielőbbi gyógyulást kívántunk.
A találkozás jó hangulatát emelte a játék. Abonyi
Géza által szervezett társasjátékban mindenki
örömmel, és lelkesedéssel vett részt. Mindenkit erősen
ösztönzött egy-egy jó feleletért kapott csoki. Sok
nevetés és jó bemondás kísérte a játékot. A legtöbb
csokit Havas Éva, Valentin Feri és Szendrői Lajos
kapta.
A találkozás befejezése után megállapítottuk, hogy
egy kellemes vidám délutánt töltöttünk el egymással.
Megállapodtunk abban, hogy „jövőre veled ,ugyanitt”
találkozunk.
Szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek
munkájukért: Sallós Erzsinek, Sitku Annuskának,
Dubniczki Tibinek és Abonyi Gézának.
Újtelep résztvevő lakói

Megnyugtató zöld színek
Már a ház előtt is egy impozáns virágágyást
láthatunk,
melyben
rezgők,
százszorszépek,
gyöngyikék, nefelejcsek, rózsák sokaságát találjuk A
házfal és a virágágyás között labda nagyságú,
gömbformára nyírt bukszusbokrocskák sorakoznak. Az
ablakokban, a bejárat lépcsőin kaspókba ültetett, élénk
színű primulák sokasága tűnik szemünkbe. A kerítésre
trombitafolyondár kapaszkodik, de ez csak most kezd
ébredezni.
A kert méretét tekintve kicsi, de nagyon sok virágot
találunk benne. A kert sarkában lévő apácarácsra téli
jázmin tekeredik egy nagy kör alakban, melynek
közepén egy madáretető van. Egy másik rácsra clematis kapaszkodik, mellette fehér és rózsaszín hortenziák
növekednek. A ház hűvös oldalán páfrányok,
bőrlevelűek, árnyékliliomok sokasága. Szívvirágok,
árvácskák, erikák, krizantémok, muskátlik a meleg
oldalon.
A
fűszernövényeket
a
virágzó
rozmaringbokrocskák képviselik. A pázsiton elszórva
cserepekben meleget tűrő pozsgások, dézsákban
leánderek, kukoricalevelek (suszterpálma) pompáznak.
A verandán, csüngő virágtartókban lobéliák, vízi
fuksziák, muskátlik.
Az évelő növények teleltetése nem okoz gondot, mert
a pincét annó a hegybe építették; nem kell lépcsőzni. A
nagy cserepeket, ládákat „csak” be kell húzni.
A kert gondozására Terike nagyon sok időt és
energiát fordít, a munkában családja segítségére
számíthat. Elmondta, hogy a virágok szeretetét
édesanyjától örökölte.
További munkájához jó erőt, egészséget kívánunk.
Visegrádi Szövetség
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A Pilisi Parkerdő szakmai megoldásai
a behatoló fafajok terjedése ellen
A Pilisi Parkerdő Zrt.-nél 2005 óta foglalkoznak komolyabban a bálványfa, Közép-Európa legveszélyesebb invazív fafaja visszaszorításával: a védekezési módszerek és technológiák kidolgozásával az erdészet
egész területére vonatkozóan lépnek fel a bálványfa terjedése ellen. Ám az önkormányzatok, a magánerdő-gazdálkodók és a civil kerttulajdonosok tudatosságára és bevonására is nagy szükség van, hiszen a
bálványfa nem csak erdészeti és környezetvédelmi, hanem társadalmi probléma is.

Az idegenhonos fajok általában egy adott ökoszisztémában elpusztulnak, vagy nem válnak inváziós
fajjá, hanem beilleszkednek az őshonos fajok közösségébe. Egy-egy esetben azonban hirtelen és tömegesen képesek e fajok elterjedni (ezeket hívjuk inváziós vagy özönfajoknak), felborítva a meglévő ökológiai egyensúlyt. Ennek következtében új egyensúlyi helyzet alakul ki, amely során az inváziós fajok
kiszoríthatnak őshonos fajokat (például elfoglalják
életterüket), és azok így kihalhatnak.

A Pilisi Parkerdő Zrt. tapasztalatai szerint a bálványfa a lakosság körében, számos kertben is problémát jelent: bekúszik a veteményesekbe, vagy a kis
parcellás kukoricákba. Eltávolítása nem csak többletmunkával jár, hanem a termény (pl. lucerna) minőségében is romlást eredményez.
A Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei többek között
Visegrád
térségében
kezeltek
bálványfaállományokat, és már a 2016-os év során is többször
kérték a segítségüket.

Bálványfa kezelés előtt…

… és után

„Ha nem foglalkozunk a bálványfával, akkor rövid
idő alatt hatalmas társulásokat képes kialakítani. A
bálványfa rendkívül gyorsan nő, vastagsági növekedése is jelentős, magról és sarjakról is nagyon könynyen újul. Erdőgazdálkodási szempontból a bálványfa sűrű koronája okozhat még komoly problémát,
hiszen elveszi a fényt az alacsonyabb erdőszinteken
lévő újulatoktól, ráadásul a lomb nagy nitrogénfelhalmozódást eredményez, ami a ragadós galajhoz
hasonló, nemkívánatos gyomnövények megjelenését
eredményezi. A bálványfa nem csak az erdészeteknek, hanem magánerdő-gazdálkodóknak és civil
kerttulajdonosoknak is komoly problémát okoz. Mivel szomszédos területekről könnyen és gyorsan
szórja szét a magjait, széles körű összefogás szükséges a visszaszorításához” – mondta Limp Tibor, a
Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai Erdészetének műszaki
vezetője.

Az inváziós fafajok között legveszélyesebbnek minősülő bálványfa ellen permetezéssel, sorozatos
sarjkenéssel (mely során a vegyszert csepegésmentes
kézi szerkezettel kenik rá a célnövényre) vagy fainjektálással (mely során a hatóanyagot közvetlenül a
fa törzsébe juttatják) lehet védekezni.
A biodiverzitás védelmezéséhez és növeléséhez
kulcsfontosságú feladat az invazív módon terjedő
idegenhonos fajok visszaszorítása, ám valódi siker a
települések lakosságainak segítsége nélkül nem várható. A kertekből való kivadulást és magszórást csak
ők tudják megakadályozni, enélkül nem lehet elejét
venni a bálványfa terjedésének, és az őshonos növényfajok kiszorulásának.
Pilisi Parkerdő
Zrt.
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NYUGDÍJAS TORNA
A visegrádi nyugdíjas torna 2005 óta folyamatosan működik. Az eredeti célkitűzés mindvégig megmaradt, vagyis
hogy rehabilitációs, egészségmegőrzési és közösségformáló
célzattal ne hagyjuk otthon üldögélni az idősebb korú polgártársainkat.
A tornagyakorlatokat Varga Brigitta visegrádi lakos állítja
össze, aki okleveles rehabilitációs szakember és gyakorlatilag társadalmi munkában vezeti a foglalkozásokat, szervezi a
teljes nyugdíjas tornát a Sziget Egyesület égisze alatt. A speciális igényekre való tekintettel szükségünk volt és van speciális tornaeszközökre is. Ezek számát évről évre folyamatosan bővítjük. Az elmúlt időszakban az önkormányzat által
biztosított forrásokból és adományokból teljes körűvé tettük
felszereléseinket, sporteszközeinket. Jelenleg rendelkezünk
gimnasztikai labdákkal, gumiszalagokkal, kötelekkel, különböző méretű súlyzókkal, vagyis minden olyan sporteszközzel, ami az idősebb korúak kondíciójának fenntartásához,
mozgáskoordinációjuk javításához, fizikai állapotuk megőrzéséhez szükséges. A gyakorlatok során bemutatjuk és felhívjuk a résztvevők figyelmét azokra a mozgásformákra,
amiket otthon, házi körülmények között, többnyire eszköz
nélkül is végezhetnek. Így a torna hozzájárul a korosabbak
folyamatos egészségmegőrzéséhez. Speciális mozgásproblémák esetén sajátos gyakorlatsorokkal segítjük az érintettek
rehabilitációját. A foglalkozások heti rendszerességgel, csütörtökönként kétszer félórás szakaszokban zajlik a Sziget
Egyesület épületében. A nyári időszakban vízben végzett
gyakorlatokkal egészítjük ki a tornafoglalkozásokat.
Az első időkben a lepencefürdői strand volt a foglalkozások
helyszíne, ennek bezárását követően a foglalkozásokat a Royal Club Hotel fitneszrészlegébe helyeztük át. A hotel térítésmentesen bocsájtja rendelkezésre fürdőmedencéjét a rehabilitációs és gyógyászati-egészségmegőrző foglalkozások
céljára. Ezekhez ugyancsak rendelkezünk vízben használatos
eszközökkel is, vagyis speciális, könnyű úszódeszkákkal,
aquafitnesz súlyzókészletekkel, vízi nudli garnitúrákkal. A

Sakkhírek
Dunaharaszti
Szigetszentmárton
Visegrád
Zsámbék
Veresegyház
Gödöllő
Alag
Pomáz
Szentendre
Aszód

16
15
13
12
12
7
6
5
4
0

31,5
30
26,5
26,5
25,5
17,5
20
20
17,5
6

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

Visegrád sakkcsapata a bajnokságban a Pest megye I/A
csoportban indult. A kilenc fordulóban 26,5 pontot szerezve
végül is a 3. helyen végzett! A tavalyi szereplésünket követően, amikor 100%-os eredménnyel 2. helyen végeztünk,
és
ezért
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medencében végzett foglalkozásokat nyár elejétől szeptemberig folytatjuk, amikor nem áll fenn az idősebb emberek
meghűlésének veszélye. A megfelelő időjárás elmúltával a
foglalkozások ismét a Sziget Egyesület épületében folytatódnak, s ez már több éves hagyomány.
A foglalkozásokon kezdetben húsz fő volt a maximális létszám, 2015-ben különböző betegségek, elhalálozások miatt a
részt vevők száma 17-re csökkent, viszont ez a létszám stabilnak mondható. Egy-egy kiemelt ünnepnapot megelőző
csütörtök kivételével minden héten van nyugdíjas torna. Tagjaink közül jelenleg négy fő van, akik még a tömegközlekedéssel történő oda-vissza utat sem sajnálják, hogy jelen lehessenek foglalkozásainkon. Ők a közeli településekről járnak be a torna kedvéért Pilismarótról, Dunabogdányból,
Szentgyörgy-pusztáról. A foglalkozásokon túl baráti összejöveteleket is szervezünk évi két alkalommal, sőt húsvét, mikulás és karácsony alkalmából apró ajándékokkal lepjük meg
a résztvevőket. Kifejezett örömünkre szolgál, hogy a csapat
szinte a kezdetektől együtt van és óta összetart. A visegrádi
nyugdíjas tornának saját logója és jelmondata is van:

Minden tagunk részére készítettünk logóval ellátott kakaós
bögrét, tornaeszközként is használható párnát. Ebben az évben a torna helyszíneivel és a foglalkozások képeivel díszített kis karácsonyi ajándékdobozt kaptak a résztvevők.
Örömmel várunk minden érdeklődőt; próbálják ki, nem
bánják meg! A mozgás öröm.
Varga Brigitta tornavezető
megváltoztatták a szabályokat, nem tudtuk megismételni, de
a sok nehézség mellett megszerzett 3. hellyel így is elégedettek lehetünk. Sajnos éppen a legutolsó fordulók eredménye
nem úgy alakult, ahogy szerettük volna.
Részletes eredmények:
Zsámbék–Visegrád: 1,5:3,5, Visegrád–Aszód: 4:1, Szentendre–Visegrád: 2,5:2,5, Visegrád–Pomáz: 3,5:1,5, Visegrád–Dunaharaszti: 2,5:2,5, Gödöllő–Visegrád: 1,5:3,5, Visegrád–Alag: 3:2, Szigetszentmárton–Visegrád: 4:1, Visegrád–Veresegyháza: 2:3.
Csapatunk pontszerzői (elöl a szerzett pontok, utána a
játszmák száma):
Légrádi Dávid: 4/5, Zauer Gábor: 2,5/4, Tóth Balázs:
3,5/7, Szentgyörgyi Sándor: 4/7, Zala Gyula: 2/2, Smetana
László: 3/9, Schlenk Kristóf: 4,5/6, Gróh Dániel: 3/4.
Külön elismerés illeti a még csak 15 éves Schlenk Kristófot,
aki a legtöbb pontot szerezte!
Hajrá Visegrád!

Gróh Dániel

Kedves Ismerőseim, Barátaim!
Ajánlás azoknak, akik szeretnék megvenni a könyvem (Egy város acélból és gőzből). Megrendelek húsz példányt, amiket szívesen eladnék. Ha érdekel egy példány, kérlek, jelezd felém telefonon vagy e-mailben!
Mivel a könyveket előre ki kell fizetni, kérnék mindenkit, hogy a könyv árát – 1500 Ft – juttassa el hozzám. Én pedig –
amint összegyűlik a legalább húsz érdeklődő – eljuttatom mindenkihez a dedikált példányát.
Telefon: 06 (20) 599-9327. E-mail: berkesi.gabriella@gmail.com
Berkesi Gabi
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CSALÁDI SPORTNAP
július 2-án 9–20 óráig
Sportágak

csónakázás,
bicajos ügyességi
pálya,

darts, zumba,
íjászverseny, sakk,

kick-box aerobik,

játékos vetélkedők,

tollaslabda, spinracing, lábtengó,
lengőteke,
erősember-verseny,
strandröplabda-kupa,
kispályás focikupa,

Gyereksziget

homokvárépítés,
arcfestés,
henna,
rajzverseny,

állatsimogató

Egészségsátor
vérnyomásés vércukormérés,
energetikai
állapotfelmérés,
tanulási
képességfelmérés,
kineziológia,
asztrológia,
masszázs,
pedikűr,
csontkovács,
szép korúak tornája

kártyaverseny

Helyszín: Sportcentrum, Visegrád
A Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület
szeretettel vár minden érdeklődőt családi sport- és egészségnapjára!
Jó időt, jó szórakozást, jó sportolást kívánnak a szervezők!
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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

FATELEP
2022 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén, Pócsmegyer irányába)
Faáru kedvezményes áron!
Júniusban bruttó 68.500 Ft/m3
Zsaludeszka 51.500 Ft/m3
Gerenda, padló, deszka, tetőléc, OSB,
tetőfóliák, lambéria!
AKCIÓ OSB-lap 8 mm 2953 Ft/db, 10 mm 3443 Ft/db,
12 mm 3580 Ft/db, 15 mm 4477 Ft/db, 18 mm 5398 Ft/db,
normál tetőléc 100 Ft/fm, Bramac tetőléc 110 Ft/fm,
stafnifa 194 Ft/fm,
zsindely 1250 Ft/m2-től, lambéria 1600 Ft/m2-től,
fózolt hajópadló 2700 Ft/m2-től
Házhoz szállítás, gyalulás és méretre vágás megoldható!
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 7–16 óráig, szombaton 7–12 óráig
Telefon: 06 (30) 181-1471
e-mail: tahifa87@gmail.com www.tahifaker.hu

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

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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