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200 éve, 1818. január 30-án született a felvidéki Toporcon 

GÖRGEI ARTÚR 
az  1848-49-es magyar szabadságharc fővezére, 

hadügyminiszter, 
aki életének utolsó évtizedeit Visegrádon töltötte

Az ősi Szepes vármegyei csa-
ládból származó Görgei Artúr 
1832 és 1845 között szerzett 
katonai kiképzése és tiszti 
szolgálata után vegyészeti ta-
nulmányokat folytatott. 1848-
ban újra katonaként szolgálta 
hazáját. Hónapok alatt lesz a 
tehetséges ifjú tisztből tábor-
nok, majd fővezér, hadügymi-
niszter. Legjobb tudása szerint 

A Görgey család címere       vezeti katonáit diadalmas  csa-   
                                tákba, de Európa két legna-
gyobb hadserege ellenében ő sem vívhatja ki a vég-
ső győzelmet. Emelt fővel viselte az igaztalan áruló 
vádat és erkölcsi tartásával, hazaszeretetével nem-
csak történelmünk kimagasló hősévé vált, hanem a 
dicső őseinek is méltó utódja lehetett. A Görgey-
család szülőföldjét, hazáját szerető, a szabadságért 
életüket is feláldozó hőseire emlékeztet a toporci 
Görgey-sírkertben látható felirat szövege: 

Vándor! Ha állsz e sírhantok tövében  
és lelked száll múlt romjai felett 
Emlékezzél egy 800 éves múltra 
Mely elviharzott e család felett 
Emlékezzél e csendes temetőben  
Szabadságért harcoló hősökre 
Emlékezzél! E szép hazát e földet 
imádva féltő büszke ősökre! 
Eke kasza nem volt idegen tőlük 
de ha kellett úgy fegyver lett belőlük! 
Könnyű szívvel áldoztak vagyont éltet. 
Hízelkedőn kegyelmet sosem kértek! 

„Magányos bérc a zúgó rengetegben… 
Így állt soká... Keményen …..Egymaga…. 

Villám, ha gyúlt vádló fellegekben, 
Dacolva fénylett büszke homloka, 

Mélyében szikla, cserfalomb a vállán…. 
Álmodta szentünk maga igazát,- 

Míg lassan- lassan szín valóra válván, 
Örök borostyán font rá koronát.” 

Zsitvay Tibor verse 
az 1933-ban felavatott Görgey bércen 



2                                                                            VISEGRÁDI HÍREK                                                        2018. február 
 

 
Tájékoztató a testületi ülésen történtekről 

 
A 2018. január 17-én tartott testületi ülésen 
 

 elfogadta a testület a polgármester beszámolóját a kép-
viselő-testület 2017. évi munkájáról, valamint a Köz-
művelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági-és Sport Bi-
zottság, a Népjóléti Bizottság, illetve Városfejlesztési 
Bizottság beszámolóit az elmúlt évi munkáról 

 módosításra került a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör-
vény 80.§ (2) bekezdésében előírt felülvizsgálati köte-
lezettség teljesítése kapcsán 

 elfogadta a képviselő-testület a 2018. évi kulturális 
rendezvénytervet, mely április végétől szeptemberig 
tartalmazza az önkormányzat által biztosított keretösz-
szeg erejéig a nagyobb koncerteket és programokat.  

 módosításra került a Visegrád Sport és Kulturális Léte-
sítményeiért Közalapítvány alapító okirata az elnöki, 
valamint a kuratóriumi tagság tekintetében bekövetke-
zett változások okán 

 Dunabogdány kezdeményezésére korábban már döntött 
a képviselő-testület a Visegrád és Dunabogdány között 
az Áprily völggyel szemben fekvő Duna-parti területe-
ket érintő területcseréről, illetve a településhatár módo-
sítási eljárás elindításáról. Idő közben a Magyar Közút 
állásfoglalásában módosításokat kért, melyet Dunabog-
dány Önkormányzata elvégeztetett, így a módosított 
vázrajzot - mely a Visegrád 064 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlant érinti – a képviselő-testület jóvá-
hagyta. Dunabogdány Község Önkormányzata és Vise-
grád Város Önkormányzata között korábban született 
megállapodás értelmében az eljárással kapcsolatosan 

felmerülő összes költséget Dunabogdány Község Ön-
kormányzata vállalja. 

 nem támogatta a testület a Hosszúvölgy dűlő 015/15 
hrsz-ú ingatlan átsorolását Evf. (fokozottan védett 
védelmi célú erdőterület) besorolásból Üü-3 
(üdülőházas üdülőterület) besorolásba 

 használatba adta a testület Budenszkiné Toldi Mónika 
egyéni vállalkozó részére 2018. április 1-től öt éves 
határozott időtartamra a Visegrád 64/14 hrsz-ú (Kresz-
park) önkormányzati tulajdonú ingatlanból az ajándék 
pavilonja (24 m2), és a hozzá kapcsolódó terasz (20m2) 
alatti területet havi 38.700.-Ft+áfa közterület-használati 
díj ellenében 

 helyt adott a testület Visnyovszky András vállalkozó 
részére közterület használati díj megfizetésétől való 
eltekintés iránti kérelmének az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 064 hrsz-ú ingatlanból 
120m2-es közterület vonatkozásában. A közterület 
használat ingyenességének feltétele a vállalkozó által a 
terület, valamint a vendéglátó egység előtti 
buszmegállók folyamatos, karbantartása (fűnyírás, 
tisztántartás, hó-és jégmentesítés) 

 az általános iskola új épületének kivitelezője a Penta 
Industry Kft. azzal a kéréssel kereste meg az önkor-
mányzatot, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola mö-
götti önkormányzati tulajdonú ingatlanból kb. 300 m2 
területet szeretnének bérbe venni anyag depózási, és 
konténer tárolási célokra 2018. január 11-től 2018. jú-
nius 30-ig. A Képviselő-testület a kérelmet elfogadja a 
bérleti díj összegét havi 105.000.-Ft+áfa összegben ál-
lapította meg 

 
 
 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről 
 

A Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámolni nem köny-
nyű feladat, hiszen a csoportok, azon belül az ügyintézők 
által végzett munka olyan szerteágazó munkafolyamatok 
összessége, amely az esetek túlnyomó többségében csopor-
tokon többszörösen átívelő pályát jár be. Éppen ezért be-
számolómat témakörök köré csoportosítottam, mely téma-
körök áttekintése során végig figyelembe veendő körül-
mény, hogy az elért eredményeket a hivatali apparátus 
egymást támogató munkája hozta létre.  
 
Személyi állomány 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája és létszáma 
figyelemmel a képviselő-testület 18/2016. (02.10.) ökt. 
határozatára Polgármesteri Hivatal statisztikai állományú 
létszámkerete továbbra is 13 fő, melyből 12 fő köztisztvise-
lő, 1 fő munkavállaló.  
 
Tárgyi feltételek 
A személyi feltételek biztosításán túl a tavalyi évben ki-
emelkedően nagy hangsúlyt fektettünk a tárgyi feltételek 
javítására. Napjainkban az informatika területén napról-
napra történő fejlesztésekkel, változásokkal az önkormány-
zatoknak, így a hivatalnak is lépést kell tartani. A Hivatal 

informatikai fejlesztését, számítógépek karbantartását, 
javítását az E-Xpertness Kft végzi. Minden hivatali dolgo-
zó használja munkavégzése során a számítógépet. Az idei 
évben „ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2017-00908 azonosító számú pályázat 
keretében 7 db munkaállomás, 7 db monitor, 2 db laptop és 
1 db multifunkciós színes lap nyomtatására, fénymásolás-
ára, szkennelésére alkalmas nyomtató, fénymásoló és 1 db 
asztali multifunkciós nyomtató megvásárlására került sor. 
Ezen kívül egy színes lap nyomtatására, fénymásolására, 
szkennelésére alkalmas fénymásoló-berendezést is bére-
lünk, a meglévő fekete-fehér mellett. 
Az „e-közigazgatás” megvalósítása Hivatalunkban is kezd 
kialakulni. A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere 
képes fogadni az ügyfélkapun keresztül beérkezett beadvá-
nyokat. Naponta érkeznek elektronikus levelek és válasza-
inkat mi is e-mail-ekben fogalmazzuk meg, de még mindig 
nagyobb százalékban kell dolgozunk papíralapú formában.  
 

Testületi döntések előkészítése, végrehajtása 
2017-ben 11 rendes testületi, 7 rendkívüli, 9 zárt ülés és 1 
közmeghallgatás megtartására került sor, melyeken a kép-
viselő-testület 2017. december 8-ig összesen 273 határoza- 
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tot hozott és 23 rendeletet alkotott, vagyis ilyen mennyisé-
gű döntés előkészítését kellett megoldani rövid idő, olykor 
egy nap alatt. Az ülésen szereplő napirendet a bizottságok 
előzetesen megtárgyalják, ők a testületi ülések előtti héten 
tartják üléseiket.  
A testületi előterjesztések készítése összetett feladat, gyak-
ran több személy és szervezeti egység tudása tükröződik 
benne, bár ez nem jelenik meg minden esetben a témafele-
lős megnevezés alatt. Minden képviselő-testület elé kerülő 
anyagban az a törekvés vezérel bennünket, hogy teljes, 
komplex anyagot tárjunk a képviselők elé, ezek miatt a 
témák egy része 2-3 oldalas előterjesztést, míg a nagyobb 
volumenű témák 5-8 oldalas előkészítő anyagot tartalmaz-
nak. Ezek előállítása időigényes feladat, néha egy mondat-
nak a leírása mögött is egy komplett hét munkája és egyez-
tetése lehet. Az ülést követően elkezdődik a meghozott 
döntések végrehajtása, vagyis az érintettek részére a hatá-
rozatok, rendeletek megküldése, más hatóság megkeresése, 
bírósági bejegyzés iránti kérelem benyújtása, szerződés 
írása stb. A rendeleteket a kihirdetést követő munkanapon 
belül elektronikusan, PDF formátumban meg kell küldeni a 
kormányhivatal törvényességi főosztálya részére és egyút-
tal fel kellett tölteni a Nemzeti Jogszabálytár elektronikus 
felületére. A testületi ülések jegyzőkönyveit – a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat üléseit is beleértve – az ülése-
ket követő 15 napon belül meg kell küldeni a kormányhiva-
tal részére. A testület maximális kiszolgálása mellett fel-
adatunknak tartjuk azt, hogy a lakosság is megfelelő időben 
kapjon tájékoztatást a testületi ülés elé kerülő témákról és 
az ülés legfontosabb momentumait tartalmazó jegyző-
könyvről. Ennek érdekében az önkormányzat hivatalos 
honlapjára ezek a dokumentumok is feltöltésre kerülnek. 
Erre igény is mutatkozik az állampolgárok részéről. Az 
állampolgárok részletes tájékoztatása érdekében a képvise-
lő-testületi üléseket követően a Visegrádi Hírekbe a testüle-
ti üléseken hozott döntésekről rövid írást készítünk. 
Fontos kiemelni, hogy a közel 4 ezer iktatott ügyiraton 
kívül a személyesen megjelent ügyfelek szóban, telefonon 
is gyakran kérnek tájékoztatást, illetve segítséget máshol 
intézendő ügyeikhez. Az ilyen jellegű ügyfélforgalom is 
jelentős.  
 

Legfontosabb többlet feladataink 2017-ben: 
1. A Központi címregiszter (továbbiakban: KCR) kialakítá-
sa miatti törvény értelmében a jegyző feladatává tették a 
jelenleg kezelt címállomány előzetes felmérését, felülvizs-
gálatát helyi szinten. Ennek érdekében a törvény előírja a 
jegyzőknek az adatok pontosságának, a címek valódiságá-
nak ellenőrzését a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 
központi szerve (Kekkh) által elkészített elektronikus adat-
állomány segítségével. A felülvizsgálat során megállapítást 
nyert, hogy a házszámok, címek többsége Visegrádon nem 
a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerültek ki-
osztásra vagy hiányoznak, ezért azok módosítása illetve 
kiosztása szükséges. Visegrád esetében 72 utca, közterület 
szerepel a nyilvántartásban, melyből a tavalyi évben 33 
utca esetében történt meg a címek felülvizsgálata, ami kb. 
500 ingatlant érintett és kb. 4-5000 db levelet, értesítést, 
határozatot kellett kiküldeni. A többi utcák esetében az 
országgyűlési választásokat követően folytatódik tovább a 
címek felülvizsgálata, mivel a közelgő választás miatt 

címváltozást már nem lehet rögzíteni. Azon utcák esetében, 
ahol a címek felülvizsgálata megtörtént az egységes telepü-
léskép érdekében házszámtáblák kerültek legyártatásra és 
az érintett lakosoknak kiosztásra. 
2. Az iskolabővítés és fejlesztés kapcsán a Nemzeti Sport-
központok részére folyamatos adatszolgáltatás, iratküldés, 
tervvizsgálat és ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok. 
3. Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola állami fenntartásba és működtetésbe adása óta is 
vannak feladataink (pl.: Sportcsarnok a KLIK által történő 
használata miatt a különféle kiadások számlázása, autó-
busszal végzett személyszállítás KLIK-et terhelő részének 
számlázása 
4. A KIR rendszerben (Köznevelés Információs Rendszer) 
folyamatosan kell az adatokat feltölteni, módosítani, aktua-
lizálni.  Az óvodai neveléssel kapcsolatos fenntartói felada-
tok ugyanis továbbra is az önkormányzatnál maradtak.   
5. A polgármesteri hivatal és az önkormányzat pénzügyi 
folyamatainak szétválasztásából is adódtak többletfeladata-
ink. A költségvetés összeállításának időszakában igen meg-
terhelő a többfordulós egyeztetési eljárás lefolytatása az 
intézményvezetőkkel és a hivatal vezetésével. 
6. 2013. november 15-től működő Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal központi szociális információs rend-
szerébe fel kellett tölteni Visegrád Város Önkormányzat 
által rendkívüli települési, lakhatási és gyógyszertámoga-
tásban, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő személyekre vonatkozó adatokat (személyi ada-
tok, segély mértéke, eltartottak száma, azokra vonatkozó 
személyes adatok), minden egyes támogatásban részesülő-
nél külön-külön.    
7. A 2017-es évben is jelentős számú volt a statisztikai célú 
adatszolgáltatások száma, mivel a Pest Megyei Kormány-
hivatal mellett a Szentendrei Járási Hivatal is kért adatokat. 
Ezek az adatszolgáltatás kérések sok esetben nagyon rövid 
olykor egy-két napos határidejűek. 
 

Számos jogszabályi változás miatt az új joganyag megis-
merése és gyakorlatban való alkalmazása folyamatos oda-
figyelést igényel. Ezen változások miatt számos rendele-
tünket is módosítani kellett, illetve több új rendelet megal-
kotása vált szükségessé. pl.: temető és a temető használat 
szabályairól, településkép védelmi, reklám rendelet, va-
gyongazdálkodási rendelet, a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzata, helyi népszavazás kezdeménye-
zéséhez szükséges választópolgárok számáról, házasságkö-
tés helyi szabályairól, közterület-használati rendelet, part-
nerségi egyeztetés szabályairól és a helyi adókról. Ezeknek 
a nagyobb lélegzetű anyagoknak elkészítése a legtöbb 
esetben egy-két köztisztviselő több napos munkáját igényli.  
 

Összegzés 
Mint ahogyan az a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2017-
es beszámolójából kiderült, a hivatali apparátus alkalmas a 
nagy ügyfélforgalmú, szerteágazó, bonyolult államigazga-
tási és önkormányzati feladatok ellátására. A jövőben is a 
hivatal törvényes és hatékony működését, valamint szolgál-
tató jellegét kívánjuk biztosítani. Munkánk végzése során 
mindig a közérdeket vesszük figyelembe és mindig törek-
szünk a jobb, kulturáltabb, ügyfélbarát ügyintézésre. 
  

Dr. Szabó Attila jegyző 
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Az Egészségház fejlesztése 
– pályázatot nyert az önkormányzat! 
 

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
„Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása” címmel benyújtott pályázaton Vi-
segrád Város Önkormányzata 15.831.121.- forint támoga-
tást nyert az egészségház felújítására. A támogatásból 
nyílászáró csere, belső felújítási munkálatok, valamint 
eszközbeszerzés valósítható meg. A támogatás intenzitása 
50%-os, az önerő – azaz 15.831.121.- forint – biztosításá-
ról a képviselő-testület a pályázat benyújtásakor határo-
zatban döntött. A beruházás ütemezésekor természetesen 
szem előtt tartjuk az egészségügyi ellátás folyamatos 
biztosítását. Ennek részleteiről a Visegrádi Hírek hasábja-
in, illetve honlapunkon és a Facebook-on is tájékoztatjuk 
majd a Tisztelt Lakosságot.  
 

Támogatások 2017-ben 
 

Visegrád Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésé-
ből a megvalósult fejlesztésekre, illetve a jövőbeni fejlesz-
tések előkészítésére fordított összegeken kívül közel 50 
millió forintot fordított támogatási célokra. Az önkormány-
zat célja, hogy lehetőségeihez mérten továbbra is fenntartsa 
támogatási rendszerét. Az alábbiakban részletezzük a 2017-
ben nyújtott támogatások felosztását: 
 

Támogatási cél     Támogatási összeg (ezer Ft) 
Civil Alap    1 500  
Ifjúsági Alap    2 000 
Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(tűzoltóautó vásárlása)   1 500 
Orvosi ügyelet szolgálati díja  1 115 
Danubia Televízió   2 200 
Német Nemzetiségi Önkormányzat  1 000 
Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület             13 780 
Visegrádi Városfejlesztő Kft.  5 950 
Pro Visegrád Nonprofit Közhasznú Kft. 3 810 
Visegrádi Sportegyesület   1 965  
Sportpálya üzemeltetése      800 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház (szűrővizsgálatok)  1 100 
Nyugdíjas klub       300 
Homlokzat-felújítási pályázat  1 500 
Képviselői és alpolgármesteri 
tiszteletdíj felajánlások   5 500 
Szociális támogatások 
(tűzifa, települési támogatások stb.) 4 100 
Egyéb támogatások      320 
Összesen               48 440  
 

Az Állami Számvevőszék jelentéséről 
 

Mint ahogyan arról Félegyházi András polgármester Vi-
segrád Város Önkormányzat képviselő-testületének 2017. 
december 13-án megtartott ülésén tájékoztatott, az Állami 
Számvevőszék „Utóellenőrzések – Az önkormányzatok 
belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének 
utóellenőrzése – Visegrád Város Önkormányzata” tárgy-
ban összefoglaló jelentést tett közzé az ÁSZ hivatalos 
honlapján. A jelentés a Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

egyes ügykezelési folyamataival kapcsolatban állapít meg 
hiányosságokat, amellett, hogy az Állami Számvevőszék 
a jelentésben rögzíti, hogy az alapvető működési, gazdál-
kodási és belső ellenőrzési szabályok megalkotása a köve-
telményeknek megfelelően megtörtént. (Az Állami Szám-
vevőszék stratégiájában célként határozta meg a számve-
vőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel össz-
hangban ellenőrzi, hogy a vizsgált szervezetek megvalósí-
tották-e a korábbi ellenőrzések során feltárt hibák, hiá-
nyosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából 
kialakított intézkedési terveikben foglaltakat. A rendsze-
res utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedé-
sek tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek 
rendezettségének javulásához.) Visegrád Város Önkor-
mányzata az ilyen típusú ellenőrzéseket kiemelten fontos-
nak tartja, ezért a polgármester az összefoglaló jelentés 
beérkezését követően szakértő bevonását kezdeményezte, 
valamint felkérte a jegyzőt arra, hogy az ÁSZ által egyéb-
ként is meghatározott 15 napos határidőn belül készítsen 
intézkedési tervet. Az intézkedési terv elkészült, ennek 
végrehajtását követően az önkormányzat az Állami 
Számvevőszék ismételt ellenőrzését fogja kérni. 
 

Lepence pataki „fürdő” felszámolása 
 

Tisztelt Visegrádiak! Közismert, hogy a Lepence patak 
medrében, a régi strand területén lévő termál kút túlfolyó 
vizét felfogva, hosszú évekig spontán kialakított fürdő-
hely működött. Sokáig ez nem okozott gondot, nem volt 
szükség a hely felszámolására, vagy bármilyen „hatósági 
beavatkozásra”, hiszen a legtöbben kulturált módon éltek 
a lehetőséggel. Ám egyesek – akik sajnos egyre többen 
lettek – viselkedése miatt a helyzet tarthatatlanná vált: zaj, 
rendzavarás, randalírozás, szemét, természetkárosítás 
kísérte a „fürdőzők” jelenlétét. Több lakossági bejelentés 
is érkezett az önkormányzathoz, valamint az illetékes 
hatóságokhoz kérve a helyzet megszüntetését. Tekintettel 
arra, hogy az érintett terület és a víz önkormányzati tulaj-
donban van, a fürdőt kizárólag az önkormányzatnak áll 
jogában megszüntetni. Ezt a fentek miatt kénytelenek 
voltunk meg is tenni, a helyszínen tiltó táblát helyeztünk 
ki. Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! 
 

Görgei szobor avatása 
 

Mint arról a Visegrádi Hírek hasábjain többször beszá-
moltunk, Görgei Artúr honvéd tábornok születésének 200. 
évfordulója alkalmából Visegrád Város Önkormányzat 
képviselő-testülete egy szobor felállításáról döntött. A 
szobor elkészítésére kiírt pályázat nyertes pályaművét 
Szkok Iván készítette, akinek mellszobrát a tervek szerint 
május 21-én avatjuk fel a Görgei lépcsőn. A Honvédelmi 
Minisztérium december végi támogató döntésének kö-
szönhetően azonban lehetőség nyílt a pályázat másik 
kiemelkedő művésze, Szlávics László pályaművének 
megvalósítására is. A szobrot a Városháza udvarán állít-
juk fel, avatására január 29-én kerül sor. Miután ezen 
esemény idején a Visegrádi Hírek februári száma már 
nyomdában lesz, részletes beszámolót a lap márciusi 
számában teszünk majd közzé.  
 

VVÖ 
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Kormányablakokban is intézhetőek adóügyek 

 

Január elejétől az eddig meglévő NAV kirendeltségek 
(váci, budapesti) mellett a pilisvörösvári, szentendrei és 
szobi kormányablakokban is lehetőség van bizonyos típusú 
adóügyek intézésére. A lakossági ügyfelek a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal kormányablakokban helyet foglaló munka-
társait többek között az következő ügyekben kereshetik föl: 
adókártya ügyintézés, bevallás átvétele, megszemélyesített 
csekk kiadása, egészségügyi szolgáltatási járulékkal kap-
csolatos információk, adószámla egyeztetés, tájékoztatás az 
adószámláról, beadványok/kérelmek átvétele, általános 
tájékoztatási tevékenység magánszemélyek részére. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi tájékoztatása sze-
rint a NAV ügyfélszolgálatok kormányablakokba történő 
integrálása a jó állam programjába illeszkedik, amely a 
bürokrácia csökkentését tűzte ki célul, ezen túlmenően 
pedig az állampolgároknak kevesebb időt, pénzt, energiát 
kell fordítaniuk az adóügyek intézésére. Akárcsak a többi 
NAV ügyfélszolgálaton, az érintett kormányablakokban is 
lehet bankkártyával fizetni. 
A kormányablakok adóügyekkel kapcsolatos ügyfélfoga-
dási időpontjai: Hétfőtől csütörtökig: 08:15-15:30, Péntek 
szünnap. A szentendrei kormányablak címe: 2000 Szent-
endre, Dózsa György út 8. 

(forrás: kormanyhivatal.hu) 
 
 
 

2018. január 1-től 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve 

Visegrád családi házas övezet 
 
 

PAPÍR, MŰANYAG 
2018. január 26 

2018. február 23. 
2018. március 23. 
2018. április 27. 
2018. május 25. 
2018. június 29. 
2018. július 27. 

2018. augusztus 31. 
2018. szeptember 28. 

2018. október 26. 
2018. november 30. 
2018. december 28. 

 

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük! 
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
ez úton is köszöni azt az adományt, amely a 
Thermal Hotel Visegrád és a MikulásGyár 

együttműködésének köszönhetően több visegrádi 
család ünnepét tette szebbé 2017 karácsonyán! 

 

Gratulálunk Bordás Józsefnek 
 

A Visegrád hangjai lemez után, újabb nagyszabású pro-
dukciót hozott létre Bordás József, Arany 200 címmel. 
A produkció országos lemezbemutató turnéja január 
22-én kezdődött meg a pécsi Zsolnay Kulturális Ne-
gyedben megtartott koncerttel. A 80 perces darabot 12 
tagú zenekar, 2 színművész és 2 balett művész közre-
működésével adták elő. 
A hangszeres kiosztásban a klasszikus zenei hangzás és 
a mai populáris filmzenei hatások egyaránt érvényesül-
nek. A zongora, nagybőgő, dob mellett vonósnégyes és 
dallamjátszó ütőhangszerek - köztük - üstdobok, vibra-
fon, marimba, csőharangjáték - szólalnak meg. 
Az előadást február 5-én Tatabányán, 12-én Török-
szentmiklóson, 19-én Hódmezővásárhelyen, 26-án 
Kaposváron, március 5-én Nagykőrösön, 19-én Gyu-
lán, 26-án Ózdon, április 9-án pedig Jászberényben 
mutatják be. 

(MTI nyomán) 
 

 

Nyugdíjas társaim nevében is szeretném kifejezni 
köszönetemet mindazoknak a névtelen segítők-
nek, akik az ünnepek közötti időszakban önkén-
tes munkájukkal hozzásegítettek minket ahhoz, 
hogy a mindennapi ételünk megoldott legyen. 

 

Fábián Józsefné 
 

 

Közérdekű telefonszámok 
 

Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT 
hívandó általános segélyhívószám: 112 
MENTŐK: 104 
RENDŐRSÉG: 107 
TŰZOLTÓSÁG: 105 
 

Szentendrei Rendőrkapitányság: 06-26/502-400 
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax: 06-26/398-273 
Herdics Antal megbízott őrsparancsnok: 06-70/492-0803 
illetve Bátka Szabolcs körzeti megbízott: 06-70/942- 9210 
 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal: 26/398-255, 26/398-090 
Kormányablak (Tahitótfalu): 26/585-036, 26/585-038 
 

Orvosi rendelő: 06-26/397-474 
Védőnő: 06-20/236-8569 
Fogorvos: 06-26/397-574 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház: 
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 
 

Plébániahivatal: 06-26/398-006 
 

Karakas Temetkezési és Szolgáltató Kft.: 06-26/390-813 
 

Postahivatal (1. számú): 06-26/398-099, 06-26/398-020 
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 06-26/398-150 
 

DMRV hibabejelentő: 06-27/511-511, 06-40/881-188 
ELMŰ hibabejelentő: 06-80/383-940 
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Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei 

 
Úszóverseny Dunabogdányban 

 

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és AMI alsó 
tagozatos tanulóinak vegyes csapata 2017. december 7-
én Dunabogdányban, a 3. Mikulás Úszóversenyen 
mérhette össze tudását kisoroszi, tahitótfalui és 
dunabogdányi társaival. Minden évfolyamról egy lány 
és egy fiú versenyző vehetett részt. Az 1-2.és a 3-4. 
osztály együtt versenyzett. 
Az 1-2. osztályos vegyes csapat váltóversenyének fel-
adatai a következők voltak: 

1. Gyorsúszó lábtempó segédeszközzel. 
2. Páros úszás kukaccal. 
3. Eszközcipelés. 
4. Kincskeresés. 

Akik minden erejüket beleadva versenyeztek: Polgár 
Anna, Pintér Balázs, Pálinkási Minka, Eőry Attila. A 4. 
helyen végeztek. 
 

 
 

A 3-4. osztályos tanulók csapatának feladatai: 
1. Gyorsúszás. 
2. Hátúszás. 
3. Páros úszás úszólappal. 
4. Kincskeresés. 

Csapatunk a 3. helyet szerezte meg. Akiknek köszön-
hetjük ezt az eredményt: Müller Bernadett, Némedy 
Levente, Oláh Panna, Szendrey Zalán. 
 

 
 

A verseny jó hangulatban, hangos szurkolás kíséreté-
ben zajlott. Minden résztvevő fáradozását éremmel 
ismerték el. 

Kőmívesné Hoffmann Ildikó 

Angyalnézőben 
 

December 14-én a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Szín-
házban voltunk a 3. és 4. osztállyal, ahol az Emília és 
az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak című 
előadást láttuk. Nagyon jól éreztük magunkat, miköz-
ben eljátszottunk a gondolattal, hogy milyen lehet, ha 
az embernek van egy őrangyala. Még most, januárban 
is sokszor lehetett hallani a gyerekek szájából a színda-
rabban többször visszatérő dalt: Aj, jaj, jaj, kész agy-
baj! Égnek áll a fejemen az angyalhaj!  
Az előadás után, útban hazafelé, megálltunk Szentend-
rén, ahol sétáltunk a karácsonyi vásárban és a Kará-
csony Múzeumot is megnéztük. Óvatosan kellett köz-
lekednünk a sok szép és törékeny dísz között, de a 
látogatás növelte kreativitásunkat: többünknek remek 
karácsonyi ajándék ötletei támadtak. 
Nagyon kellemes és vidám napot töltöttünk így el. 
 

Csereklye Dóra 
 

Nemzetiségi karácsony 
 

Január elején elkezdődött a német vers- és prózamondó 
versenyre a tanulók felkészítése, és jelenleg a farsang 
hangulata, valamint a jelmezválasztás körüli izgalom 
járja át az iskolát (ill. a konténereket). 
Most mégis szeretnénk kicsit visszaidézni egy adventi 
délutánt. 
December 18-án délután iskolás gyermekek igyekeztek 
a városi Duna moziba, hogy Visegrád nemzetiségi 
karácsonyán együtt ünnepeljenek a helyi közösséggel. 
Először Péter Panka hetedikes tanulónk varázsolt el 
minket fuvolajátékával, majd a hatodikos Hoch Ale-
xandra mondott el egy szép adventi verset. A műsor 
további részében a negyedikesek Gaba néni felkészíté-
sével Szálláskeresőt adtak elő németül, majd csoport-
juk harmadikosokkal bővült, s német karácsonyi dalok 
csendültek fel a színpadon. A „Leise rieselt der 
Schnee’’ kezdetű dal közben elsötétült a terem, csak 
néhány mécses világított... Kicsit mindnyájan úgy érez-
tük, hogy megállt az idő, átjárta szívünket az ünnep 
igazi lényege. 
Megköszönjük a gyerekeknek a felkészülést, a szülők-
nek az érdeklődést, s nem utolsó sorban a műsor utáni 
vendéglátást a visegrádi asszonyoknak, akik fino-
mabbnál finomabb sváb házi süteményekkel kedves-
kedtek nekünk.  
Örömteli volt ez a délután. 
Köszönjük a szép élményeket. 
Búcsúzóul megosztom az olvasókkal azt a jó hírt, hogy a 
dömösi Biblia Centrum Alapítvány az ősszel német 
nyelvű könyveket és DVD-ket ajándékozott iskolánk-
nak. Ezúton köszönjük az 1. osztályos Kovács Ruben 
szüleinek a felajánlást. 
 

Bene Éva 
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F é l é v k o r  

 
Az első félévünk elrohant, s mikor önök e sorokat olvassák, 
már kifelé megyünk a tanévből. 
Mozgalmas, izgalmas és fárasztó időszakon vagyunk túl, 
amelynek egyes eseményeiről az újság oldalain rendszere-
sen jelentek meg híradások tudósító kollégáim tollából. 
Legutóbb az Áprily-hétről olvashattak beszámolót. 
Az Áprily-hét után nyílt napon és fogadóórán fogadtuk a 
szülőket az iskolában. 
A nyílt napokon lehetőséget kívántunk biztosítani a szülők-
nek, hogy megfigyelhessék gyermekük közösséghez való 
viszonyát, benne elfoglalt helyét, órai aktivitását. Szerettük 
volna, hogy lehetőségük legyen közelebbről is megismer-
kedni az iskolában folyó munkával, a pedagógusok elvárá-
saival, megtapasztalják az iskola időbeli kereteit.   
A fogadóórákon a szülők konkrét tanulási és nevelési prob-
lémákról, a gyermekek fejlesztésének lehetőségeiről folytat-
hattak egyéni beszélgetést a pedagógusokkal. Segítséget 
kaphattak az otthoni gyakorláshoz, a problémák kezeléséhez, 
s ugyanakkor a szülők is fontos, csak általuk ismert informá-
ciókat adhattak át a pedagógusoknak gyermekükről. 
Mind a fogadóórák, mind pedig a nyílt tanítási órák jelen-
tősége abban áll, hogy lehetőséget nyújtanak az együttmű-
ködésre, a gyermekről és a gyermek érdekében történő 
közös gondolkodásra, a véleménycserére. Megnyugtató, 
hogy sok szülő él évről évre a felkínált lehetőséggel. S e 
helyen is biztatok minden szülőt, hogy minél többször 
találkozzon gyermeke érdekében kollégáimmal, illetve 
kísérje gyermeke tevékenységét figyelemmel a tanórákon. 
Bár a felsős tanulók sok esetben igyekszenek „távol tarta-
ni” szüleiket az iskolától, felnőttként beláthatjuk, hogy a 
függetlenedni kívánó kamaszok esetében éppen olyan fon-
tos (sok esetben sokkal fontosabb) az együttműködés, a 
szülői ház és az iskola egymást támogató tevékenysége, 
mint kisiskolás társaik esetében. 
A visegrádi iskolában sokféleképpen próbálunk olyan mű-
ködési keretet kialakítani, amely a gyerekek biztonságát és 
segítését szolgálja. Ennek megfelelően például a napközis 
csoportok 17 óráig felügyeletet és tanulási lehetőséget nyúj-
tanak a tanulóknak. Célszerű azonban a szülőknek az óra-
rend segítségével otthon megvizsgálni, hogy a tanítási napo-
kon délután milyen egyéni illetve csoportos foglalkozásokon 
vesz részt gyermekük, s mennyi idejük jut az iskolából való 
távozásig a délutáni felkészülésre, tanulásra. Azt tapasztal-
juk, hogy a felsős tanulók nem használják ki olyan mértékig 
az iskolánkban e területen rendelkezésre álló lehetőséget, 
amennyire lehetne, sőt, sok esetben kellene. Azt gondolom, 
hogy az általános iskolai tanulmányok ideje alatt mindvégig 
szükséges az iskolai tevékenységekről való rendszeres szülői 
tájékozódás, s a gyermek ellenőrzése (természetesen ennek 
módja és mértéke családonként változó) valamint – nem 
megfelelő működés esetén – konzultáció a napközis pedagó-
gussal, osztályfőnökkel, szaktanárral.  
A felső tagozatba érkező gyerekek esetében különösen 
nagy hangsúlyt kell helyezni az egyéni tanulási módszerek 
kialakítására, s arra is, hogy a gyerekek napirendjében 
jusson idő a feladatok elvégzésére, pihenésre, kikapcsoló-
dásra. E feladatokban kulcsszereplő a szülő, s természete-
sen, ebben is segítő partnere a pedagógus. 

A tanulás támogatására iskolánkban pedagógus végzettségű 
pedagógiai asszisztens is feladatot kapott, s ennek megfele-
lően a napközben szabadidővel (lyukasóra) rendelkező 
gyerekek tanulását egyénileg vagy kiscsoportban segíti. 
Egyes tanulók és osztályok esetében ez a tevékenység 
kiemelkedően jól működik, s a gyerekek, látván ezeknek a 
foglalkozásoknak az eredményességét, szívesen használják 
fel tanulásra, már előre is tervezetten, lyukasóráikat. Egyes 
csoportok ösztönösen is használják az egyéni és csoportos 
tanulásban rejlő előnyöket, s ezt nem is sejtve, kooperatív 
technikákat alkalmaznak, egymást és önmagukat egyszerre 
fejlesztik pedagógus irányítása és ellenőrzése mellett. A 
lehetőséget nem ismerőknek szívesen adok tájékoztatást 
erről a tevékenységről. Bekapcsolódni egy jó kezdeménye-
zésbe sohasem késő. 
Ezen felül természetesen minden osztályban a főbb tantár-
gyakhoz kapcsolódóan vannak differenciált képességfej-
lesztő órák, amelyeket délutánonként szaktanárok tartanak.  
A félévi értesítő elemzése bizonyára már minden családban 
megtörtént. Ahol az előzetes tervektől való eltérés indokol-
ja, újratervezés szükséges. Érdemes közösen végiggondol-
ni, hogy az egyéni felkészülést kell-e segíteni otthon, vagy 
hosszabb időt szánni a tanulásra a napköziben, esetleg a 
felajánlott korrepetáláson, vagy a lyukasórán, kiscsoportos 
foglalkozáson célszerű-e a tanulónak részt vennie – s ter-
mészetesen ezen kívül számos megoldás lehetséges. 
A gyerekek tanáraiktól, tanítóiktól és természetesen szüle-
iktől sokféle módszert tanulhatnak el tudatosan vagy ösztö-
nösen, amelyeket – ha az személyiségüknek megfelelő – 
alkalmazhatnak tanulmányaik során. Van, aki jegyzetek, 
vázlatok alapján tanul, más ceruzával, szövegkiemelővel 
jeleníti meg a lényeget. Van, aki zenét hallgat, és ágyon 
fekve memorizál, más teljes csendben, rendezett íróasztal 
mellett tanul. Van, aki már kicsiként is önállóan rendszerezi 
a tananyagot, mást megerősít, ha a szülő vagy tanár kérdé-
sére válaszol vagy akár hangosan „mondja fel” a leckét. 
Van,a ki csak egyedül tud hatékonyan tanulni, mást inspirál 
a társak jelenléte. Abban, hogy a gyermek megtalálhassa a 
neki megfelelő utat a tudáshoz, sok esetben segítségre van 
szüksége. Ezt a segítséget elsősorban a szülőtől, pedagó-
gustól vagy tanulásmódszertanban jártas szakembertől 
kaphatja meg.  A következő félévben a tanulás hatékonysá-
gának növelése terén kívánunk tervezetten, külső segítséget 
is felajánlva előbbre lépni. 
Mint bizonyára ismert, az intézményben logopédus, fejlesz-
tő pedagógusok, gyógypedagógusok együttműködve fej-
lesztik, segítik a problémákkal küzdő gyermekeket a tan-
órákon és tanórán kívül is. Az idei évben sikerült Nieberl 
Ákos személyében iskolapszichológust is alkalmaznunk, 
akivel csütörtökönként találkoznak azok a gyermekek illet-
ve gyermekcsoportok, akiknek átmenetileg vagy hosszabb 
időre szükségük van a szakember segítségére. A tevékeny-
séghez szükséges bizalmi légkör kialakult, a következő 
félévre az órakeret bővítését kell kérnünk. Fontos azt tudni, 
hogy az iskolai szakemberek szakértői vélemény illetve 
írásos szülői kérelem alapján végzik tevékenységüket. 
Forduljanak hozzájuk, hozzánk bizalommal. 
 

(folytatás a 10. oldalon) 
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F E B R U Á R I  M O Z I M Ű S O R  

 

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Február 1. csütörtök, 19:15 
FLORIDAI ÁLOM 
magyarul beszélő, amerikai dráma, 111’, 2017  
Rendező: Sean Baker 
Főszereplők: Willem Defoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto 
 

A floridai Orlando a turisták Mekkája. Fényűző hotelek, pazar 
vidámparkok és bárok tarkítják, ahol a turisták szívesen költik 
el pénzüket. De pár lépésre a mesébe illő üdülőkomplexumok-
tól más világ rejtőzik. Moonee és cserfes barátai a turistapara-
dicsom árnyékában töltik a nyári szünetet, amit csodákkal teli 
kalandként élnek meg, míg a körülöttük lévő felnőttek a min-
dennapi élet nehézségeivel küzdenek. 
 

Február 2. péntek, 17:00 
VISZLÁT CHRISTOPHER ROBIN 
magyarul beszélő, angol életrajzi film, 107’, 2017 
Rendező: Simon Curtis 
Főszereplők: Domhnall Gleeson, Kelly Macdonald 
 

Micimackó történeteit milliónyi gyerek és felnőtt hallgatja 
még ma is csodálattal. Christopher Robin gyermekkori játékai 
ihlették meg apját, A.A. Milnét ennek a varázslatos világnak a 
megalkotására. Az elsöprő nemzetközi sikert elérő könyvsoro-
zat megnyugvást és reményt vitt a brit otthonokba az első 
világháborút követő években.  
 

Február 2. péntek, 19:15 
AZ ÚTVESZTŐ: HALÁLKÚRA 
magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 142’, 2018  
Rendező: Wes Ball 
Főszereplők: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario  

 

Thomas biztos benne, hogy nem bízhat a Veszettben, hiába 
bizonygatják, hogy visszakaphatják emlékeiket. A teher nagy a 
vállán, hiszen tőle és a csapattól várják, hogy létrehozzák az 
emberiséget fenyegető vírus ellenszerét. Újabb veszélyes 
kaland veszi kezdetét, és a fiú elhatározza, hogy kideríti a 
Veszett hátsó szándékát. Menekülésük során fejvadászok 
üldözik őket és egy titkos szervezet is merényletet intéz elle-
nük. Vajon milyen árat kell fizetniük azért, mert saját kezükbe 
vették életüket, s túlélheti-e bárki is a Halálkúrát?  
 

Február 3. szombat, 15:00 
TAD, AZ UTOLSÓ FELFEDEZŐ 
magyarul beszélő, spanyol családi animációs film, 85’, 2017  
Rendező: David Alonso, Enrique Gato 
 

Tad Las Vegasba utazik, hogy megtekintse Sara Lavroff Tad 
elutazik, hogy Sara Lavroff bemutatójára, legújabb felfedezé-
séről, a papiruszról, mely igazolja, hogy létezik a nyaklánc, 
mely a legendás Midász királyé volt. Ám a régésznőt egy 
gonosz ember elrabolja, hogy megszerezze a talizmánt. Tad 
útra kel, hogy megmentse Sarát. 
 

Február 3. szombat, 17:00 
FLORIDAI ÁLOM 
magyarul beszélő, amerikai dráma, 111’, 2017  
 

Február 3. szombat, 19:15 
AZ ÚTVESZTŐ: HALÁLKÚRA 
magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 142’, 2018  

Február 8. csütörtök, 19:15 
HÁROM ÓRIÁSPLAKÁT EBBING HATÁRÁBAN 
feliratos, amerikai-angol dráma, 115’, 2017  
Rendező: Martin McDonagh 
Főszereplők: Frances McDormand, Woody Harrelson 
 

Hónapok teltek el Mildred lányának meggyilkolása óta, ám a 
tettes nem került elő. A nő egy nap kibérel három óriásplaká-
tot, melyeken provokatív üzenetet címez a rendőrfőnöknek. 
Miután egy másik rendőr is beleártja magát az ügybe, a vi-
szony a nő és a hatóság között egyre jobban elmérgesedik.  
 

Február 9. péntek, 17:00 
ÉN, TONYA 
magyarul beszélő, amerikai fekete komédia, 119’, 2017  
Rendező: Craig Gillespie 
Főszereplők: Margot Robbie, Bobby Cannavale, Sebastian Stan 
 

Tonya Harding története az amerikai média egyik legna-
gyobb port kavart sztorija volt a 90-es években. A műkorcso-
lyázó karrierje ragyogóan ívelt felfelé, melyben elvitathatat-
lan része volt a nem éppen finom módszereket alkalmazó 
anyjának. Egy nap megismerkedett egy férfival, s élete in-
nentől meredeken más irányt vett. Például egy, a legnagyobb 
riválisa elleni merényletig. Egyszeriben a legnagyobb közel-
lenséggé vált, pedig lehet, hogy ő is csak egy áldozat volt.  
 

Február 9. péntek 19:15 
A LEGSÖTÉTEBB ÓRA 
magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, 125’, 2017  
Rendező: Joe Wright 
Főszereplők: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas  
 

Néhány nappal azelőtt, hogy miniszterelnök lett, Churchill 
élete legnagyobb próbatétele elé került: megfontolni egy 
békeszerződést Németországgal, vagy harcolni az elveiért, a 
nemzet szabadságáért. A náci erők legázolták Nyugat-
Európát, az invázió veszélye a küszöbön állt; a közvélemény 
felkészületlen volt, a pártja pedig ellene szervezkedett. Chur-
chill ilyen körülmények között nézett szembe legsötétebb 
órájával és próbálta megváltoztatni a történelem menetét.  
 

Február 10. szombat, 15:00 
PADDINGTON 2.  
magyarul beszélő, angol-francia családi film, 104’, 2017  
Rendező: Paul King 
 

Paddington csupa szív és vidámság, nem csoda, hogy rop-
pant népszerű a helyiek körében. A kismackóra nagy feladat 
vár: közeleg nagynénje 100. szülinapja, ezért méltó ajándé-
kot kell kerítenie. Amikor Mr. Gruber régiségboltjában meg-
lát egy különleges könyvet, azonnal tudja, hogy az az igazi.  
 

Február 10. szombat, 17:00 
ÉN, TONYA 
magyarul beszélő, amerikai fekete komédia, 119’, 2017  
 

Február 10. szombat, 19:15 
KICSINYÍTÉS 
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 135’, 2017  
Rendező: Alexander Payne 
Főszereplők: Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz 

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi


XXXIV. évfolyam 2. szám                                   VISEGRÁDI HÍREK                                                                             9 
 

 
Mi történne, ha norvég tudósok új megoldással állnának elő az 
emberiség egyik legnagyobb problémájára, a túlnépesedésre? 
A megoldás a következő: zsugorítsuk az embereket úgy egy 
arasznyira, és adjunk 200 évet a teljes globális kicsinyítésnek. 
Az emberek lassan rájönnek, mennyivel tovább tart a pénzük 
egy miniatürizált világban. A jobb élet ígérete Paul Safraneket 
és feleségét is arra készteti, hogy hátrahagyva stresszes omahai 
életüket, lekicsinyíttessék magukat, és beköltözzenek a kismé-
retűek közösségébe.  
 

Február 14. szerda, 19:15 
VALAMI AMERIKA 3. - PREMIER ELŐTT!!!  
magyar vígjáték, 105’, 2018  
Rendező: Herendi Gábor 
Főszereplők: Pindroch Csaba, Szabó Győző, Ónodi Eszter 
 

Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél 
lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek kö-
szönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két 
rivális maffiabanda is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott 
bélyegért indul a hajsza. Eszter és Timi is beleveti magát a 
nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is 
sikerül kikeveredniük a slamasztikából?   
 

Február 15. csütörtök, 19:15 
VALAMI AMERIKA 3.  
magyar vígjáték, 105’, 2018  
 

Február 16. péntek, 17:00 
LOVING VINCENT 
feliratos, angol-lengyel animációs életrajzi film, 95’, 2017  
Rendező: Dorota Kobiela, Hugh Welchman 
 

1890. július 27-ének alkonyán egy férfi botladozott a francia 
Auvers főutcáján. Kezét a hasához szorította, lőtt sebéből vér 
szivárgott. Ő volt Vincent van Gogh, akit akkor még alig 
ismertek, mára viszont a világ talán leghíresebb festője lett. 
Tragikus haláláról régóta tudunk, de máig sem tisztázott, mi 
történt. A film ezt a történetet meséli el. Ez a világ első teljes 
egészében kézzel festett animációs filmje, melyben minden 
képkockát festőművészek készítettek, Van Gogh stílusában.  
 

Február 16. péntek, 19:15 
FEKETE PÁRDUC 
amerikai akciófilm, 140’, 2018  
Rendező: Ryan Coogler 
Főszereplők: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan 
 

T’Challa apja halálát követően hazatér az elszigetelt, ám 
fejlett afrikai országba, Wakandába, hogy elfoglalja a trónt.  
Ám mikor egy ősi ellenség tűnik fel a színen, királyként és a 
Fekete Párducként is próbára tétetik. Az összecsapás kimene-
telén nem pusztán Wakanda, hanem az egész világ sorsa áll. 
Árulások és veszélyek közepette az ifjú uralkodónak maga 
mellé kell állítania szövetségeseit és felszínre kell engednie a 
Fekete Párduc minden erejét, hogy legyőzze ellenfeleit  
 

Február 17. szombat, 15:00 
ŐSEMBER - KICSI AZ ŐS, DE HŐS!  
magyarul beszélő, angol-francia családi animációs film, 2018 
Rendező: Nick Park 
 

A Csibefutam atyjának új animációs vígjátékában őskori 
hősök kelnek életre.  A kicsit sem bátor ősöknél majdnem 
minden kerek, amíg völgyüket el nem foglalja a pénzéhes 
zsarnok, Kupor. Az Öreg és törzse beletörődne a száműze-
tésbe, ám a kissé ügyetlen Öcsi hű társával, Kutylaccal meg-
próbálja felvenni a kesztyűt. Ha beválik a nem túl kigondolt 
tervük, visszakapják szeretett otthonukat. De ha elbuknak, 
akkor örökre a bányákban fognak dolgozni. 
 

Február 17. szombat, 17:00 
VALAMI AMERIKA 3. 
magyar vígjáték, 105’, 2018  
 

Február 17. szombat, 19:15 
FEKETE PÁRDUC 
amerikai akciófilm, 140’, 2018  
 

Február 21. szerda, 18:00 
ISMERETTERJESZTŐ MOZI  
BRITISH MUSEUM: VIKINGEK  
feliratos, angol dokumentumfilm, 90’, 2014 
Rendező: John Rooney 
 

A nagyszabású londoni kiállítás a viking kultúra virágzó idő-
szakára, a 8-11. századra fókuszál. A másfél órás tárlatvezetésen 
Neil MacGregor, a múzeum igazgatója számos szakértő közre-
működésével tárja fel a nézők előtt, hogyan hoztak létre a vikin-
gek egy négy kontinenst magába foglaló kereskedelmi hálózatot, 
emellett nyelvükön, költészetükön és hagyományaikon keresztül 
e titokzatos nép mindennapjaiba is betekintést nyerhetünk.   

Február 22. csütörtök, 19:15 
A SZABADSÁG ÖTVEN ÁRNYALATA 
magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 106’, 2018  
Rendező: James Foley 
Főszereplők: Jamie Dornan, Dakota Johnson 
 

Házasságukkal beteljesült Ana és Christian szerelme, de a bol-
dogsághoz ennél több kell. A múlt árnyai sötétségbe boríthatják 
a fiatal pár életét,  miután feltűnik Ana egykori főnöke, Jack 
Hyde, akinek semmi sem túl drága, hogy bosszút álljon.  
 

Február 23. péntek, 17:00 
LOVING VINCENT 
feliratos, angol-lengyel animációs életrajzi film, 95’, 2017  
 

Február 23. péntek, 19:15 
THE COMMUTER – NINCS KISZÁLLÁS 
magyarul beszélő, angol-amerikai thriller, 104’, 2018  
Rendező: Jaume Collet-Serra 
Főszereplők: Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill 
 

Egy életunt biztosítási ügynök egyhangú, mindennapi ingá-
zása hirtelen izgalmas fordulatot vesz, amikor egy titokzatos 
idegen leszólítja a vonaton, és arra kéri, találjon meg egy 
utast, mielőtt beérnek a végállomásra. Miközben versenyt fut 
az idővel, hogy megoldja a rejtélyt, egy halálos terv körvona-
lazódik, ami veszélyezteti saját, és utastársai életét is.  
 

Február 24. szombat, 15:00 
ŐSEMBER - KICSI AZ ŐS, DE HŐS!  
magyarul beszélő, angol-francia animációs film, 2018 
Rendező: Nick Park 
 

Február 24. szombat, 17:00 
DOKTOR KNOCK 
magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték, 113’, 2017  
Rendező: Lorraine Levy 
Főszereplők: Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz 
 

Az 50-es években egy szélhámos érkezik egy francia faluba, 
ahol orvosnak adja ki magát. Knock karizmatikus férfi, így 
hamar népszerű lesz, s meggyógyít mindenkit, legyen az illető 
beteg, vagy sem. Az egyébként egészséges lakóknak ravaszul 
mindenféle betegségekrtt talál ki, s az emberek lassan, de 
biztosan hipochonderek lesznek. De minden megváltozik, 
amikor a férfi találkozik egy vonzó fiatal nővel.   
 

Február 24. szombat, 19:15 
A SZABADSÁG ÖTVEN ÁRNYALATA 
magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 106’, 2018 
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Miközben az iskolában zajlik az élet, felgyorsult ütemben 
folyik a munka az új iskola épületén. Bár, mint nemrégiben 
megtudtuk, az eredeti átadási időpont módosítására lehet 
számítani, azonban a szeptemberi tanévkezdést nem fenye-
geti veszély az új épületben. 
Végül szeretnék köszönetet mondani azért a széleskörű 
támogatásért, amelyet a visegrádi iskola tanulói és tanuló-
közösségei kapnak a szülőktől, egyéni támogatóktól, szer-
vezetektől, Visegrád Város Önkormányzatától valamint a 
fenntartó Váci Tankerületi Központtól. Azt gondolom, 
hogy mindenki magasan teljesítve végzi a dolgát. 
Iskolánkban a szakos ellátás teljes mértékben megvalósul 
(ez még a térségben is ritkaság), s minden pedagógiai fel-
adat ellátott.  
A tanév során a fenntartótól új padokat és székeket, 14 új 
számítógépet, laptopokat, projektort, számos taneszközt 
kaptunk a pedagógiai tevékenység ellátásához.  
Új iskolarész épül, s a harmadik épületrész (tornacsarnok) 
is megújulás előtt áll. A főépület biztonságát már térfigyelő 
kamerák működése is növeli. 
A napokban kerül az osztályokba az Áprily Iskoláért Ala-
pítvány ötvenez forintos játékcsomagja, amelyből valam-
ennyi osztály részesül.  
Karácsonyt megelőzően, mint ahogyan az már néhány éve 
szokás, az „Együtt Kulturális Egyesület” támogatásával 
tanulóink egy színvonalas Arany-előadást tekinthettek meg 

a Duna moziban (az előző lapszámban olvashatták róla 
kolléganőm írását). 
S pedagógusaink a mindennapokban, és a tanórákon és 
kötelezettségeken túl, ismét nehéz helyzetben, változatlan 
elkötelezettséggel végzik munkájukat. 
S miért is mindezen törekvés? 
Hogy tanulóink a legjobb ellátást kaphassák a visegrádi 
iskolában. 
Gyermekeink karácsony előtt szép műsorral búcsúztak 
egymástól és a köreinkben megjelent szülőktől. S most újra 
teli zsibongással, élettel az iskolánk. Jó látni, ahogyan a 
gyerekek nap mint nap várnak egymásra. S még mindig ki 
merik mondani (na, azért nem mindenki!), hogy szeretnek 
iskolába járni. Pedig nem mindig könnyű az iskolatáska, s 
mint minden rendes helyen, időnként gubancok is adódnak. 
Kedves Szülők! Tisztelt Visegrádiak! 
Bár az összefogás nem egyszerű, érdemes újra és újra, 
megújulva belevágni. Kérem Önöket, ha valamivel nem 
értenének egyet, esetleg új ötletük adódna, vagy szívesen 
megosztanának egy remek élményt, amelytől várhatóan 
jobb lehet az iskolai élet, keressenek meg minket szóban 
vagy írásban.   
A további nemes összefogás, jó szándék reményében kívá-
nok a hozzánk tartozóknak és minden kedves olvasónak 
tartalmas, derűs, boldog új félévet! 

 

Bozóki Marianna intézményvezető 
 
 

 

Elrepült az első félév… 
 

Szeptemberben hatalmas izgalommal kezdtük a tanévet: 
új helyszín, új elvárások, új napirend várta az elsősöket az 
ovis élethez képest.   
Rengeteg mesével, rajzzal, mozgással indult a szeptember, 
mert az iskolába érkezés a 6-7 éveseknek önmagában is 
nagyon nagy változás. Elsőseim sok új helyzettel, kihívás-
sal szembesültek az első hónapokban. Lassan megismertük 
egymást, s az igazi munka sem váratott sokat magára. Ha-
marosan már betűket, majd szavakat, jelenleg pedig már 
mondatokat olvasunk. Betűelemeket vázoltunk, most pedig 
már hosszú szavakat írunk, másolunk. A számlálástól elju-
tottunk a 10-es számkörben való számolásig, s hetente 
gyönyörű alkotásokat készítünk. Ehhez azonban hosszú út 
vezetett. Tapasztalataim azt mutatták, hogy nagy hangsúlyt 
kell fektetni a finommotorika- és mozgásfejlesztésre, így az 
írást játékosan sok mozgással készítettem elő. Borotvahab-
ba írtunk, rengeteget mondókáztunk, színeztünk, mely 
egyénenként változó intenzitású volt, de a diákok későbbi 
iskolai életének alappillére ez. A szülői megértésre és oda-
figyelésre, mint minden másban, ebben is számíthattam. 
Kiemelném, hogy az első osztály szülői közössége nagyon 
támogató, szeretnék köszönetet mondani érte.  
 

Az adventi időszak meghatározó volt osztályprogramok 
szempontjából. Csatlakoztunk a Keresztelő Szent János 
Visegrád Alapítványához a karácsonyi vásáron. Az első, 
negyedik és hetedik osztály nevében szeretnék köszönetet 
mondani erre a lehetőségre. Minden résztvevő osztály 
rengeteget dolgozott, hogy gyönyörű, míves portékákat 
kínáljon. A nagyobb diákok önállóan árusítottak, s a nagy 
hideg ellenére hatalmas mosollyal vegyültek el az adventi 
forgatagban. Mi, elsősök, közösen készültünk és valósítot-

tuk meg terveinket. Hihetetlenül sikeresen zártuk a vásárt. 
Ennek is köszönhető, hogy a téli szünet előtti utolsó héten 
Budapestre, a Mesemúzeumba látogathattunk. A gyerekek 
a hét próba feladatait hatalmas bátorsággal kiállták, így 
igazi mesehősökké váltak.  
 

Az iskola új, konyhával felszerelt technikatermében mé-
zeskalácsot sütöttünk. Néhány diákom már ismerte az 
elkészítés lépéseit, de nagyon örültem, hogy sok tanuló-
nak új élményt adott a közös sütés.  
 

Mozgalmas, programokkal teli újabb félév vár ránk, renge-
teg új ismerettel, s egy óriási lépéssel az önállósodás felé. 
 

Karakasné Képíró Ágnes az első osztály tanítója 
 

 

Az első osztályba készülőknek 
 

Néhány időpontra hívom fel az érintettek figyelmét. 
2018. február 20-án (kedden) 16.30-tól tájékoztató 
szülői értekezletet tartunk a visegrádi Fellegvár Óvo-
dában az érdeklődők számára. 
2018. március 26-án hétfőn 10 órától ismerkedhet-
nek az érdeklődő nagycsoportosok az iskolával 
Zömbik József leendő osztályfőnök (Zelmó bácsi) és 
Kőmívesné Hoffmann Ildikó (Ildikó néni) irányításával. 
2018. május 15-én (kedden) 17 órától szülői értekez-
letre várjuk leendő elsőseink szüleit az iskolába. 
A beiratkozás időpontjáról a megjelenés után tájékozta-
tást adunk. 
Kérjük, figyeljék a www.aprily-visegrád.hu honlapon a 
Leendő elsősöknek menüpontot. Kérdéseikkel fordulja-
nak hozzám az ismert kommunikációs csatornákon. 

 

Bozóki Marianna intézményvezető 
 

http://www.aprily-visegrád.hu/
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
 

A z  O r s z á g o s  N é m e t  N e m z e t i s é g i  Ö n k o r m á n y z a t  r e n d e z é s é b e n  
a  2 2 .  o r s z á g o s  n é m e t  n e m z e t i s é g i  g á l á n  j á r t u n k  P é c s e t t  

 
A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték az 
országos nemzetiségi Gálaestet, ismét a kíváló akusztikájú 
Kodály Központban január 13-án. Ez a találkozó mindig nagy 
ünnep a német nemzetiség körében, hisz  az egész ország terü-
letéről érkeznek csoportok akik legjobb darabjaikat  büszkén 
mutatják be nemzetiségi társaiknak és az egész országnak. 
 

Az országos gála idei védnöke Mag. iur. Elisabeth Ellison-
Kramer az Osztrák Köztársaság magyarországi nagykövete volt. 
A megnyitó beszédet Heinek Ottó az Országos Német Önkor-
mányzat elnöke mondta, majd az ünnepi beszédre felkérte 
Volkmar Wenzel urat, a Német Szövetségi Köztársaság ma-
gyarországi nagykövetét. 
 

A beszédek után következtek a különböző folklórcsoportok 
előadásai és a kitüntetések, dijak átadásai. 
 

A legmagasabb kitüntetéseket, az Arany Medált /Ehrennadel in 
Gold für das Ungarndeutschtum/ Heinek Ottó úr adta át idén 
három személynek Az egyik medált Hartmut Koschyk német 
CDU/CSU politikus kapta, aki sokat tett a kitelepített és a mene-
kült németek repatriálásáért, valamint a németországon kívül élő 
sok százezer német nemzetiségű ember identitásának és kulturá-
lis öröksége megőrzéséhez nyújtott sokoldalú segítségért. 
 

A következő kitüntetett Josef Oszvald Városlődi /Waschludt/ 
születésű magyar-német nyelv- és történelem tanár lett. Mun-
kássága sokrétű volt, tanár, német önkormányzati vezető, több 
újság publicistája. Jelenleg is dolgozik, mint nyugdíjas, a 
Veszprém Megyei Német Önkormányzat alelnöke. 
 

A harmadik kitüntetett Maria Schön hajósi születésű német 
nyelvtanárnő. A tanítás mellett létrehozta a hajósi német ének-
kart, a helyi televizió német műsorainak riportere, szerkesztője. 
Évtizedeken keresztül kutatta és gyűjtötte a hajósi tárgyi-és 
nyelvi emlékeket, és így elérte, hogy a község kultúrája az 
országunk egyik legjobban dokumentáltja legyen. 
 

A hagyományokhoz híven minden évben kiosztásra kerül a 
Valeria Koch Díj is, mely olyan közép-és felsőfokú iskolát 
végzett diákok kapnak, kik az adott évben kimagasló ered-
ményt értek el a német nyelv, a különböző dialektusok lejegy-
zése, a kultúra és hagyományőrzés terén. 
 

A díjazottak: Matthias Markus Czigány a Valeria Koch Gim-
názium érettségiző diákja, Sonja Nagy a Budapesti Német 
Nemzetiségi Gimnázium 12. évfolyamának diákja, Sandra 
Holczinger Bakonyszűcsről /Sitsch/ aki a veszprémi nemzeti-
ségi gimnázium elvégzése után Gór Nagy Mária szinitanodáját 
és Vácott az AporVilmos főiskola nemzetiségi óvónőképzőjét 
párhuzamosan végezte. Jelenleg az ELTE speciális „német-
mint kisebbségi nyelv” szakkollégiumát végzi. Tudományos 
munkáját a Maria Erb vezette „Szótár a magyarországi német 
dialektusokról” csoportban végzi. 
Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk! 
 

A gálaest műsorában fellépett a Boschok-Mohatsch-
Schomberg fúvószenekar, a Füzes tánckar Biatorbágyról, a 
szekszárdi Deutsche Bühne, az Intermelody Chor Szeder-
kényből, a Wemender Duo, az Akkordeontrio Hímesházáról, 
a Valeria Koch Iskolaközpont tánckara Pécsről, Die Neun 
Branauer Musikanten, a Ratkauer Duo, Erbe der Großeltern: 

vicces történetek prózában és dialektusban: pilisvö-
rösvári, szentiváni, bajai általános iskolások elő-
adásában. 
Most is, mint minden évben rendkívül színes és 
színvonalas előadásokat láttunk, nem volt véletlen, 
hogy a Kodály Központban az „állóhelyek” is betel-
tek, és az előadások után a publikum vastapssal 
díjazta a látottakat! 
Az aulában a Babarcról érkezett igazi Dorfmusike-
rek fogadták a vendégeket, így a jó hangulat már a 
belépést követően garantálva volt. A gálaest után 
kezdődő svábbálon a Palotabozsoki Diamant 
Kapelle húzta a talp alá valót. 
 

 
 

 

MEGHÍVÓ-EINLADUNG 
 

Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt 

 

február 5-én hétfőn 18 órai kezdettel 
a művelődési házba 

a visegrádi hagyományőrző 
Farsangtemetés filmvetítésére. 

 

A vetítés után jó hangulatú beszélgetés 
és finom falatok várják az idelátogatókat. 

 

Seid unsere Gäste! 
 

VNNÖ képviselői 
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MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívunk mindenkit 
2018. február 3-án szombaton, 15 órára 

a Patak Park Hotel Kavics Termébe, 
 

Papp Lajos 
"ahogyan Én látlak Visegrád" 

című fotókiállításának megnyitójára 
 

A kiállított műveket 
Huszár Andrea Magdolna szobrászművész 

méltatja, 
közreműködik 

Mile Zsigmond költő, dalszerző 
és Matuz Gergely fuvolaművész. 

 

A kiállítás 2018. április 15-ig tekinthető meg. 
(Visegrád, Mátyás király út 82.) 

 
 

 

Szeretettel hívunk mindenkit 
hagyományteremtő előadásunkra 

 

2018. február 9. péntek 18 órára 
Holló kávézó és borozóba 

 

Az első alkalommal 
Hermann Sebastian 

Marketing helyett jótékonykodás 
című előadását hallgathatják meg 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

Meghívó 
 

Szeretettel hívunk mindenkit 
2018. február 10-én szombaton 19 órától 

megrendezendő 
FARSANGI BÁLUNKRA 

a Plintenburg étterembe 
 

A zenét Hermann Jenő szolgáltatja 
 

Minden jelmezes ajándékot kap, 
a legjobb jelmezben érkező 

értékes díjban részesül! 
 

A bál alapvetően batyus jellegű, 
de az étterem kínálata is elérhető. 

Az itallap áraiból 20% kedvezményt 
kapnak a bálozók. 

 

Szeretettel várnak mindenkit a rendezők! 
 

Farsangi Mesegombolyító Alkotóműhely 
 

Nagy örömmel hívunk mindenkit 
február 10-én, szombaton 15:30-kor tartandó 

Farsangi Alkotóműhelyünkre 
a Mátyás Király Művelődési Házba! 

 

Ebből az alkalomból farsangi népszokásokról fogunk 
mesélni, maszkokat festünk, és fánkevő verseny va-
lamint játékos ügyességi vetélkedő is várható! 
Emellett víg közösségi éneklésben is lesz részünk! 
 

Szeretettel várunk ezen a szombat délutánon! 
 

Bea néni és Marietta néni 
 

 

Szeretettel hívunk mindenkit, 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt 

 

2018. február 17-én szombaton 15-19 óráig 
a művelődési házba a hagyományos 

 

Családi Játszódélutánra 
 

Minden alkalommal közel száz játékból választ-
hatják ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki! 

 

A játékot Horváth Zoltán játékmester 
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja. 

 

A program ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 
 

A Mátyás Király Művelődési ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

a péntek esti előadás-sorozat következő alkalmára, 
mely rendhagyó módon 

 

a Városháza nagytermében lesz 
2018. február 23-án, pénteken 18 órától. 

 

Ebben a hónapban 
Bene Béla 

Visegrádi napszentület 
című könyvét 

Mezei Károly 
a Kairosz kiadó főszerkesztője 
mutatja be a város lakosainak. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát 

 

2018. március 3-án szombaton 16 órára 
a művelődési házba 

 

TURNY LÁSZLÓ 
festő 

 

Egy lovag sarj alkotásai 
című kiállításának megnyitójára 

 

A kiállítás 2018. április 10-ig tekinthető meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint 
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Tisztelt Könyvtárlátogatók! 
 

2018-ban ismét elégedettségi felmérést végzünk, ehhez kérjük az Önök segítségét! Február – március - április 
hónapban a 14 éven felüli könyvtárlátogatók elégedettségét vizsgáljuk. 
Kérjük, a  kitöltött kérdőívet a könyvtárban kihelyezett dobozba dobják be. Köszönjük! 
 

1) Hány éve tagja Ön a visegrádi könyvtárnak? 
a) 1 évnél kevesebb ideje 
b) 1-3 éve 
c) 4-5 éve  
d) 5 évnél régebben 

 

2) Milyen gyakran látogatja a könyvtárat? 
a) Most vagyok itt először.  
b) Hetente látogatom. 
c) Kéthetente látogatom. 
d) Havonta látogatom. 
e) Kéthavonta látogatom. 
f) Félévente látogatom. 
g) Évente látogatom.  
h) Egy évnél ritkábban látogatom.  

 

3) Életkora? 
a) 14-18 
b) 19-25 
c) 26-35 
d) 36-50 
e) 51-60 
f) 60 év feletti 

 

4) Milyen gyakran használja a könyvtárat az alábbi 
célokra? 

 

 Gyakran Néha Soha 
Tanulás, továbbtanulás    
Munka    
Személyes érdeklődés    
Szórakozás/kikapcsolódás    
Számítógépezés    
Emberi kapcsolatok    
Valaki megbízásából    

 

5) Mely témakörök érdeklik Önt leginkább? Mely té-
makörök érdekelnek téged leginkább? 
a) Általános szakirodalom 
b) Filozófia 
c) Pszichológia 
d) Vallás 
e) Társadalomtudományok 
f) Matematika 
g) Egyéb természettudományok 
h) Orvostudomány 
i) Műszaki tudományok 
j) Mezőgazdaság 
k) Háztartás 
l) Üzemvezetés és szervezés 
m) Vegyészet  
n) Könnyűipar 

o) Építőipar 
p) Művészet 
q) Szórakozás 
r) Sport 
s) Régészet 
t) Földrajz 
u) Életrajz 
v) Történelem 
w) Egyik sem 
x) Egyéb/éspedig:  

 

6) Karikázza be az Ön által leggyakrabban olvasott 
irodalmi kategóriák betűjelét! 
a) Romantikus stílus 
b) Klasszicista stílus 
c) 20. századi realista stílus 
d) Modern (értékes kortárs) szépirodalom 
e) Szórakoztató irodalom (kalandregény, krimi, 

bestseller, lektűr) 
f) Versek 
g) Történelmi regények 
h) Egyéb éspedig:  

 

7) Mennyire elégedett az alábbiakkal a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár könyvtári szolgál-
tatásait tekintve? A skálán az 5 a teljes elégedettséget, 
az 1 a teljes elégedetlenséget jelenti, a 0 pedig azt, 
hogy valakinek nincs véleménye az adott kérdésről. 
 

Szépirodalmi köny-
vek 

5 4 3 2 1 0 

Ismeretközlő köny-
vek  

5 4 3 2 1 0 

Napilapok, hetilap-
ok, folyóiratok 

5 4 3 2 1 0 

CD-k  5 4 3 2 1 0 
DVD-k  5 4 3 2 1 0 
Hangoskönyvek  5 4 3 2 1 0 
Könyvtárközi köl-
csönzés 

5 4 3 2 1 0 

Könyvek elhelyezése 5 4 3 2 1 0 
Tájékoztató feliratok 5 4 3 2 1 0 
Nyitva tartás 5 4 3 2 1 0 
Várakozási idő 5 4 3 2 1 0 
A könyvtáros segítő-
készsége 

5 4 3 2 1 0 

A könyvtáros szak-
tudása 

5 4 3 2 1 0 

Számítógép, repro-
gráfia 

5 4 3 2 1 0 

Tájékoztatás 5 4 3 2 1 0 
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Egy kiállítás margójára 

 

„230  éves iskola” hívta, várta  két hónapig Visegrád lakóit a 
Mátyás király Művelődési Házba, hogy egy kiállítás képei-
tárgyai-könyvei  bemutatásával adjon kóstolót a 230 év történeté-
ről. „Kóstolót”, mert ilyen hosszú élettartamot, annak sokszínű 
momentumait a legjobb szándék ellenére sem tud egy lelkes kis 
létszámú kiállítás-rendező csoport bemutatni. „Finisszázs”! Ez a 
manapság divatos kifejezés nevesíti egy kiállítás zárását. Nem 
rendezünk ünnepélyes zárást, több okból sem. Egyrészt nem 
szeretnénk az iskola iránti érdeklődést, figyelmet „lezárni”. Nem 
szeretnénk, hogy ez a 230 éves állandóság csak a múlt része ma-
radjon, inkább azt szeretnénk, hogy ebből a múltból nyisson a 
jövő évtizedei, évszázadai felé Ady Endre üzenetével: „Én isko-
lám, köszönöm most neked,/ Hogy az eljött élet-csaták között/ Volt  
mindig hozzám víg üzeneted./  Tápláltad tovább bennem az erőt/ 
Szeretni az embert és küzdeni/ S hűn állni meg Isten s ember 
előtt.” Másrészt ez a kiállítás nem jöhetett volna létre, ha nem 
nyertük volna meg mindazok bizalmát és tenni akarását, akik 
felhívásunkra érdekes és értékes tárgyakkal, dokumentumokkal, 
családi emlékeikkel biztosították a kiállítás tartalmi lényegét. 
Ez a cselekedet minimum egy köszönő szót, gesztust megérde-
mel és azt is, hogy példaként név szerint is felsoroljuk: Áprily 
Iskoláért Alapítvány, Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Áprily Lajos Általános Iskola, Parajd, Baár-
Madas Református Gimnázium, Lónyay Utcai Református 
Gimnázium és Kollégium, Mátyás Király Művelődési Ház, 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, Visegrád 
és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület, Visegrád 
Önkormányzatának Városgazdálkodási Csoportja, Czyzyk 
László, Csepregi Szabolcs, Csuport Péterné, Friedrich István, 
Graczár Jánosné, Gróf Péter, Gyurián Mária, Hábel József, 
Havér Béláné, Jékely Endréné, Kálazy Lászlóné, Kovács Ger-
gely, Kováts István, Kristófné Baumann Ágnes, Mezei Anna, 
Muckstadtné András Enikő, Nődl Norbert, Nődl Norbertné, 
Pauluszné Tóth Anna, Sarkadi Kata, Sivók Zoltán, Scheili Péter, 
Schmidt Anna, Sinka Zoltán, Staberecz Péter, Szárazné Fehér 
Tímea, Szigetiné Lőrincz Mária, Szilágyi Erzsébet 
Végül – de nem utolsó sorban – nem kívánjuk ennek a kiállítás-
nak a „finisszázsát”, mert szeretnénk közelebbről is bemutatni 
azokat az érdekességeket, amelyek talán megbújva a vitrinek-
ben, vagy a tablókon elkerülték a látogatók figyelmét, vagy talán 
nem is nézték meg a kiállítást.  Másrészt van egy olyan nem 
titkolt szándékunk is, hogy talán kedvet kap más is az iskolaem-
lékek gyűjtéséhez, bemutatásához, hogy városunk helytörténeti 
értékeit gazdagíthassuk.  
 

 
 

Legyen az első kép mindjárt az iskolaépület – az igazi 230 
éves iskola. Változott? Mennyit változott ez az épület? Talán 
csak a környezete: a kisépület és a kapu valamint az iskola 
bővítése két tanteremmel. 
Tisztelt Olvasók! Örülnénk, ha Önök is elmondanák, leírnák 
véleményüket, emlékeiket! 
 

Mezei Anna nyugalmazott iskolaigazgató 

Szénaboglya 
– Kassák Lajos naplója – 2. rész 

 
Ha olykor-olykor kilépek Budapest kormos, füstös ege alól, 
ha elhagyom gondozatlan utcáit, idegesen rohangáló ember-
tömegeit, a háborús iszonyattól még mindig rongyos, sebhe-
lyes házait, gyermekkorom emlékei bukkannak föl abból a 
mélységből, amiről azt hittem, rég betemette az idő. 
Visegrád környéke egyik oldalán hegyekkel, másik oldalán a 
Dunáról olyan látványt nyújt, hogy az ember órákon át bo-
lyonghat magányosan anélkül, hogy elunná a környezetet, 
vagy éppen búsongásra adná a fejét. 
Naponta háromszor megyek ki sétálni, és a nagy hideg, mí-
nusz 20-22 fok éppen hogy a füleim hegyét csípi meg kicsit. 
Az éhséget, tűző napot, maró hideget nagyszerűen bírom. 
Szemben a hófúvással, oda se neki. A főúton végig fölme-
gyek a kompállomásig és vissza a Salamon toronyig. Körül-
belül egy órás mászkálás, s egy kis mellékösvényen mind-
annyiszor kinézek a Dunához. 
A folyón nagy a jégzajlás, morog és háborog a mélység. 
Félelmetes ez a szörnyű erőkifejtés, ami a szemem előtt 
játszódik. Semmitől sem félek úgy, mint az egymás ellen 
feszülő, egymást elemésztő, elementáris, vak természeti 
erőktől. Érzem, semmiképpen nem tudnék előttük védekezni. 
Kissé hátrébb tipegek a part széléről, s a kompállomás felé 
nézek. Az otromba alkotmány ott áll a jég szélébe fagyottan. 
Óriási hulla, s az én képzeletemben mégis gyermekkori 
képzeteket idéz fel. Nálunk a berekerdő alatt volt ilyen 
kompjárat a Nyitrán. A Dunához mérten hitvány kis vidéki 
folyócska volt. Így emlékszem rá ma, de akkor, távol az 
„őskorban” hol boldog örömmel, hol meg vacogtató féle-
lemmel töltött el bennünket. Kompja se volt ilyen motoros 
hajtású, mint a visegrádi. A folyó felett drótkötelet feszítettek 
ki, s a révész két marokkal a kötélbe kapaszkodva vezette, 
rántotta át a kompot egyik partról a másikra. Primitív tákol-
mány volt az egész, s mégis milyen csodálatosnak találták, s 
milyen boldog szorongással álltunk a vaskapcsokkal összetá-
kolt fenyőgerendákon, amik ingva-ringva úsztak velünk a víz 
színén. 
Kettős jó érzés boldogított bennünket. Egyik, hogy ringatóz-
tunk a kompon, a másik, hogy közeledtünk a folyón túli pusz-
tához, hol öreg nagybácsink juhászkodott az érseki birtokon. 
Tavasztól őszig ezt az utat tettük meg vasárnaponként, s ezek 
az „utazások”, mindmáig megmaradtak legszebb emlékeim 
között. 
Most is erre gondolok, hogy itt állok a befagyott Duna part-
jain, Visegrád alatt. Olyan vastag már a jég, hogy a visegrá-
diak átjárnak rajta Nagymarosra. Így alkonyattal és késő este 
lámpások imbolyognak a partokkal összenőtt jégmező felett, 
és alig kivehető emberi árnyalakok közelednek felém, vagy 
távolodnak tőlem a súlyos, mozdulatlan ködök sűrűjében. 
Láttam az egyik este, egylovas, teherrel rakott szánkó jött át 
Visegrádra. A kocsis okos és ravasz ember volt, jó pár méter-
re a szánkó után ballagott. Nem nagyon bízott meg a jég 
szilárdságában, a lovat engedte előre a nehéz szánkóval, ha 
valami történik velük, neki még legyen ideje, módja a mene-
külésre. 
Szerencsésen partra kerültek, s ekkor a lovacska (apró orosz 
ló volt) mintegy diadalittasan háromszor, négyszer is bele-
nyerített a fehér, néptelen világba. 
Nagyon meghatódtam a jelenettől, annyira jólesett látnom 
szerencsés megérkezésüket, hogy örömömben majdnem 
elsírtam magam. 
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Munkatársakat keresünk 
 

Szentendrei telephelyű cég, szakembereket keres az 
alábbi munkakörben: 
- asztalos  - gázszerelő 
- kőműves  - vízszerelő 
- burkoló  - villanyszerelő 
- lakatos  - segédmunkás 
- rakodó  - gépkocsivezető 
 

Elvárások: 
 Szakmunkás-technikumi végzettség  
 önálló munkavégzésre való képesség 
 kreativitás, terhelhetőség 
 gépkocsivezető esetén C kategóriás jogosítvány 
 

Amit kínálunk:  
 megbízható stabil munkakörnyezet 
 bejelentett munkahely 
 utazási költségtérítés vidéki kollégáinknak 
 fix jövedelem 
 egyéb juttatások 
 

Jelentkezés rövid szakmai önéletrajzzal az alábbi 
elérhetőségek egyikén lehetséges: 
Levelezési cím: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
                            2000 Szentendre, Szabadkai u.9 
Email:                gondnoksag@szentendre.hu 
Telefonszám:    +3626816644 
Telefonon érdeklődni munkanapokon 8:30 – 15:30 lehet.   

Önéletrajzát személyesen is leadhatja VSZ NZrt. portáján 
a fent megadott címen, munkaidőben 8:00-16:00 óráig. 
 

 
 

                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 
 

ZÖLDHULLADÉK  
Lerakóhely nyílt Dunabogdányban,  

a benzinkúttal szemben. 

Tel.: +36-20/933-3241 

+36-20/235-0466 
 

 
 

Elajándékoznám 
több mint 20 éves vegyestüzelésű 

TOTYA kazánomat. 
Méretek: 116 x 60 x 50. 

Elszállítás az elfogadó feladata, 
a kazán egy Feketehegy utcai ingatlanban van. 

Telefon: 06-20-9280-514 

 

Kozmetika! 
 

Tini kezelések fiúknak, lányoknak, 
kis- és nagykezelések, mélyhámlasztás,  

ránctalanítás, szemöldökigazítás, 
alkalmi sminkek 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 

 
 

 

Visegrádi Lakosok! 
 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett  
 (Kossuth Lajos út 116-ban) 

 

zöldség-gyümölcs-savanyúság 
bio és reform élelmiszerbolt nyílt! 

 

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK,  
GYÜMÖLCSÖK, 

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,  
TÉSZTAFÉLÉK 

 

Téli savanyúság akciós áron kapható, 
savanyú káposzta 299 Ft/kg, 

étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg, 
banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg, 

sütőtök 65 Ft/kg 
és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat! 
 

BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK, 
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK, 

ASZALT GYÜMÖLCSÖK  
ÉS MÉG SOK MÁS! 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 

Elérhetőségünk: 
06 (30) 265-4679 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://adrienne-smink.hupont.hu/
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TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 
 

 
 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 
Herr Gábor  

06 (20) 399-7027,  06 (20) 599-9337 
e-mail: herrsta@gmail.com 
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