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2015. augusztus 1., szombat 20.30 óra,  
rendezvénytér 
 

IRÁNY RIÓ 
vizuális komédiája él� zenével 

 

Méhes Csaba és a Brass in the Five  
el�adása 

 
2015. augusztus 8., szombat, 19 óra, 
római katolikus plébániatemplom  
 

LOVAS BETTINA INGRID 
és LOVAS LÁSZLÓ  

zongoram�vészek 
négykezes koncertje 

 

2015. augusztus 15., szombat,  
rendezvénytér 
 

VISEGRÁDI ZENEKAROK 
FELLÉPÉSE 

 

Fellép:  
a Szimbola, a Pumpa és a Zetor 

 
2015. augusztus 22., szombat, 19 óra,  
királyi palota  
 

STRAVIARTE PHORA DUO  
koncertje 

 

Fellép:  
Domenico Menini tenor 

és Denis Biancucci zongoram�vész 
 

2015. augusztus 29., szombat, 19 óra, 
római katolikus plébániatemplom  
 

RESONATORES PANNONIAE 
kamaraegyüttes  

koncertje 

 

 

Államalapító 
Szent István királyunk  

ünnepén 
 

szeretettel hívunk mindenkit 
az alábbi programokra: 

 

2015. augusztus 19., szerda, 20 óra,  
rendezvénytér 
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Az est folyamán a ’30-as évekt�l napjainkig nép-
szer� big band melódiák és feledhetetlen swing 
dallamok csendülnek fel. 
 

2015. augusztus 19., szerda, 21.15 óra 
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Nagymaros és Visegrád közös rendezésében 
 

2015. augusztus 20., csütörtök, 9 óra,  
római katolikus plébániatemplom 
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majd a 

 

kenyérszentelést  
követ�en 

 

a KECSKÉS EGYÜTTES  
ünnepi m�sorát  

láthatjuk 
 

 

A programok ingyenesek! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

A m�sorváltoztatás jogát fenntartjuk!  
Az eseményekr�l tájékozódhat a www.visegrad.hu weboldalon is. 
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V Á R O S H Á Z I  H Í R E K          

Tájékoztató a testületi ülésen történtekr�l 
 

A 2015. június 17-én tartott ülésen az alábbi döntések 
születtek: 

– Megalkotta a képvisel�-testület a településképi kötele-
zési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet. A 
rendelet célja Visegrád építészeti, városképi értékei-
nek védelme és igényes alakítása érdekében az épí-
tett környezetet jelent�sen befolyásoló reklámberen-
dezések, -szerkezetek, -táblák vagy más hirdet� be-
rendezések esztétikai min�ségének javítása, a helyi 
védelemmel érintett építészeti értékek érvényesülé-
sének biztosítása, valamint az ezekkel kapcsolatban 
és a külön önkormányzati rendelet szerint lefolytatott 
településképi bejelentési eljárás során hozott dönté-
sek végrehajtásának, illetve az igazolásokban tett ki-
kötések teljesítésének biztosítása, összességében az 
épített környezet rendezett és esztétikus kialakítása. 
A rendelt a 
www.visegrad.hu/önkormanyzat/rendeletek,szabályz
atok/hatályos rendeletek alatt 9/2015. (VI. 18.) szá-
mon megtalálható. 

– Ismét elbíráltunk egy egyéni kérelmet a város telepü-
lésrendezési tervének módosításával kapcsolatosan. 

– Módosítottuk a képvisel�-testület és szervei Szerveze-
ti és M�ködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 24.) 
önkormányzati rendelet. A módosítás oka az volt, 
hogy a tulajdonosi hozzájárulást igényl� döntéseket a 
testület a városüzemeltetési bizottság hatáskörébe 
utalta. 

– Úgy döntött a testület, hogy a városháza-b�vítés, -
felújítás kapcsán fizetésképtelenség miatt levonult 
vállalkozóval, a F�v2 Zrt.-vel szemben fennálló kö-
vetelés felszámolási eljárásban, valamint Miklós 
Csabával szembeni követelés végrehajtási eljárásban 
történ� érvényesítésével kapcsolatban 2015. július 1-
jét�l 2015. december 31-ig megbízza a Francsics és 
Társai Ügyvédi Irodát 80.000 Ft/hó + áfa átalánydí-
jért. 

– Hozzájárulást adott a testület a Rákóczi u. 2/c sz., 
valamint a Török utca 7. sz. alatti lakásokra Visegrád 
Város Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogok 
törlésére. 

– Módosítottuk a gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való rész-
vételr�l szóló 119/2015. (05. 20.) számú önkor-
mányzati határozatot, mivel a korábbi döntéshez ké-
pest a forrásösszetétel és ezáltal a megvalósításhoz 
szükséges öner� 9.175.750 Ft-ról 8.203.750 Ft-ra 
csökkent. 

– A „városközpont projekt” saját forrásához szükséges 
141.343.900 Ft-os célhitel rendelkezésre tartási 
határidejének ismételt módosítására is sor került 
2015. december 31-ig.  

– Jogszabályváltozás okán módosítottuk a Fellegvár 
Óvoda, valamint a városi konyha alapító okiratát. 

– Tulajdonosi hozzájárulást adott a testület a Doboskert 
u. 2. sz. (881/6 hrsz.) villamosenergia-ellátásához. 

– A Kárpátaljai K�rösmez� település iskolájának és 
óvodájának az önkormányzat által szervezett 
gy�jtéshez kapcsolódva úgy döntött a képvisel�-
testület, hogy a befolyt adományokkal megegyez�en 
egyszeri, 375.195 Ft összeg� támogatást nyújt az 
intézményeknek. Szintén ehhez kapcsolódóan 
Schüszterl Károly képvisel� 53.995 Ft-ot, Hin-
tenberger András képvisel� pedig 102.165 Ft-ot 
ajánlott fel tiszteletdíjából. 

– Az újonnan alakuló visegrádi önkéntes t�zoltó 
egyesület kérelmére székhely- és névhasználatot 
engedélyezett a testület. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület Schüszterl Károly 
képvisel� 2015. év március és április hónapra járó 
két havi tiszteletdíjának felajánlását az Áprily 
Iskoláért Alapítvány által szervezend� VI–PA-tábor 
támo-gatására.                  Visegrád Város 
Önkormányzata 
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Tisztelt Egyesületi Vezet�! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök Asszony! 
 

Ahogyan azt e-mailben már megtettem, most a Visegrádi Hírek hasábjain keresztül is tájékoztatom Önt arról, hogy 
jelenleg és a következ� hónapokban zajlik Visegrád Város hivatalos weboldalának tartalmi frissítése. Mivel a munka az 
Ön által ott közzétett információkat is érinti, ezért felhívom szíves figyelmét, a következ� lehet�ségek valamelyikére:  

 

1. Amennyiben az Ön által vezetett civil szervezet szerepel a weboldalon, de változtatna a jelenlegi szövegen és/vagy a 
fotókon, akkor jelezze azt a kronikas@visegrad.hu e-mail címen. A szöveges változtatást csatolt dokumentum-
ként (lehet�ség szerint .doc vagy .docx formátumban), közzétételre szánt fotóit pedig .jpeg formátumban küldje a 
könnyebb szerkeszthet�ség érdekében. 

 

2. Abban az esetben, ha a weboldalon még nem szerepel az Ön által vezetett civil szervezetr�l szóló leírás (fotókkal 
kiegészítve), kérem, azt is jelezze, mert annak közzététele fontos városunk számára. Kérem, vegye figyelembe, 
hogy a weboldalon való megjelenés nemcsak információs, hanem kulturális értékkel is bír. (A megírt szöveget és a 
csatolni kívánt fotókat ebben az esetben is a kronikas@visegrad.hu e-mail címre küldje!) 

�

3. Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön által vezetett civil szervezet szerepeljen a weboldalon, kérem, abban az 
esetben küldje – ugyancsak – a fenti e-mail címre: „Nem kérem a megjelenítést!” 

 

Az oldal miel�bbi, zökken�mentes frissítése érdekében számítunk a civil szervezetek együttm�ködésére.  
Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzám bizalommal a kronikas@visegrad.hu e-mail címen! 
                                                                                                                                                         Grósz Gábor 

                                                                                                                                    kommunikációs referens 
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Megújult a Fellegvár Óvoda  
utcafronti homlokzata 

El�zmény:  
2014 �szére éget� kérdéssé vált az óvoda nyílászáróinak 

cseréje azok igencsak rossz állapota miatt. Az óvoda teljes 
átalakításának és b�vítésének tervezése folyamatban van, 
ezért a minimálisan szükséges beavatkozásra szorítkozott 
az önkormányzat, hogy ne keresztezze az alakulóban lév� 
tervet. Mivel engedélyt csak a védett érték komplex hom-
lokzat-felújítására lehetett kérni, a felújítás kizárólag az 
utcafronti homlokzatra korlátozódott. 

Tervezés:  
A terveket dr. Benséné Bánki Katalin készítette, ugyanaz 

az építész-tervez�, aki a korábbi (2011. évi) b�vítési kon-
cepció szerz�je is volt. 

 
Az óvoda felújított homlokzata 

 

Felújítás:  
A homlokzat-felújítás 2015 tavaszán kezd�dött és a vako-

latbontás után derült ki, hogy szerkezeti problémákat rejt a 
felületképzés. A tartószerkezeti szakért�, Besey László 
vizsgálata kiderítette, hogy a sárba rakott k�fal alapozása 
egy korábbi átalakítás során megsüllyedt, a falon repedé-
sek keletkeztek, amiket az er�s cementvakolat elrejtett. 
Utóbbi azért nem repedt meg, mert a süllyedés megállt. A 
hosszú távú biztonság érdekében a szakért� falvarrást írt 
el�, ami fel tudja venni az esetleges kés�bbi épületmozgá-
sokból származó kedvez�tlen feszültségeket. Összegezve 
tehát: alapmeger�sítés, falvarrás és teljes vakolatcsere vált 
szükségessé. A homlokzat-felújítás a palotajátékok idejére 
elkészült, apróbb utójavítás még folyamatban van a lábazat 
közelében. A m�szaki átadás 2015. július 16-án megtör-
tént. 

Költségek:  
A teljes felújítás, kivitelezéssel, tervezéssel, szakért�i vé-

leménnyel, m�szaki ellen�rzéssel összesen 7.819.344 Ft-ba 
került, melyb�l 6.001.047 Ft-ot a tervezett költségvetési 
tételekb�l, 1.818.297 Ft-ot pedig a tartalékkeretb�l biztosí-
tott az önkormányzat.  

                                           Grósz Gábor  
                                  kommunikációs referens, 

Visegrád Város Önkormányzata 

Óvodafejlesztés 
A visegrádi Fellegvár Óvoda felújítása és b�vítése 

olyan feladat, aminek szükségességér�l nem zajlik vita. 
Azért nem, mert Városunkban politikai ciklusokon átíve-
l� egyetértés van ebben a tekintetben.  

Az elmúlt közel négy évben négy finanszírozási pályá-
zaton indult a fenntartó önkormányzat, és a jelenlegi 
Európai Uniós pályázati tervezési id�szakban is töreke-
dett minden törvényes eszközzel azon lenni, hogy az 
esélyes pályázók körében maradjon. (Versenyképes 
Közép-Magyarország Program el�készít� fázisában 
minden írásbeli és szóbeli egyeztetési alkalmat megra-
gadva tartottuk életben a reményt, hogy pályázati forrás-
hoz juthatunk.)  

A 2011–12. évi rosszul el�készített pályázat kivételé-
vel, egy alkalommal sem ítéltek meg támogatást a Fel-
legvár Óvoda fejlesztésére. (Pontosabban két alkalom-
mal – 2013-ban és 2014-ben – is nyertesként kerültünk 
várólistára, de az év végén mindkét alkalommal arról 
tájékoztattak, hogy a pályázati keretnél nagyobb volt az 
igény, és a forráshiány következményeként nem hasz-
nálhatunk fel támogatást.)  

Az egyetlen állami hozzájárulás, mely a város er�s ér-
dekérvényesít� képességének köszönhet�en hamarosan 
rendelkezésre áll, az óvodával szomszédos volt rend�r-
ségi üdül� csereingatlan felajánlása melletti átadása, 
melynek adminisztrációja a folyamatos közbenjárás 
ellenére sem zárult még le. A fent leírtakból következik, 
hogy az elmúlt három évben nehezen megindult fejlesz-
tések (tervpályázatból induló átfogó fejlesztés tervezése, 
utcai homlokzat felújítása, játszókert fejlesztése, kerítés 
javítása) kizárólag önkormányzati és civil forrásból való-
sulnak meg. 

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az el�ké-
szítés és tervezés nem látványos szakasza egy projekt 
megvalósításának, de elengedhetetlen része. Sokszor 
csak azt látjuk, hogy telik az id�, és csak nem indulnak 
meg a munkagépek.  

Látni kell, hogy legtöbbször ilyenkor sem áll a munka 
csak az íróasztalon vagy a hivatali útveszt�kön zajlik 
csata, nem a munkaterületeken. Ha viszont nincs megfe-
lel� el�készítés, például a valós igényeket és a felmerül� 
követelményeket összegy�jt� tervezési program készítése, 
akkor a legjobb szándék mellett is félrecsúszhat egy 
fejlesztés, ahogy ez a visegrádi óvoda 2011–12-es pro-
jektje esetében is történt. (Olyan b�vítés szerepelt a 
terveken, amely átfogó szemlélet hiányában az udvar 
túlépítésével számolt.) Jelenleg az utcai homlokzat befe-
jezése áll a küszöbön.  

Az átfogó fejlesztés (átépítés és b�vítés) építési enge-
délyezési tervdokumentációjának befejezését késlelteti a 
volt rend�rségi üdül� jogszabályban foglalt átadásának 
fent említett állami adminisztrációs késlekedése.  

A jöv�ben is a lehet�ségeink határait feszegetve törek-
szünk az „egészlátó” óvodafejlesztés megvalósítására, 
amelynek sikerre vitele láthatóan sok akadály leküzdésé-
vel jár.  

Rüll Tamás  
                                                                          f�építész 
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A közelmúltban gyarapodott az óvodakert játéktára. Árnyas 
babaházat kaptak a gyerekek, és örömmel vehették birtokba. 
Figyelemre méltó, szándékában mindenképpen örömteli az a 
civil kezdeményezés, amely életre hívta ezt a fejlesztést. 

Örömünkbe sajnos egy kis szomorúság is vegyült, mivel a 
köztudottan tervezés alatti átfogó óvodai fejlesztésnek sem a 
tervezője, sem más felelőse nem tudott a szándékról. Emel-
lett � sajnos � a telepítést végzők a helyi építési szabályzat 
ide (településközponti vegyes terület – Vt-3) vonatkozó 
részét is elmulasztották megnézni, mely szerint bitumenes 
zsindely nem alkalmazható tetőfedésként. Településképi 
bejelentést is kellett volna tenni, melynek során tisztázható 
lett volna az előző két körülmény. 

A keletkezett problémák orvoslása azért is sürgős, mert a 
fejlesztés önkormányzati területen történt (tulajdonosi hoz-
zájárulás nélkül), és hogy a településképpel kapcsolatos 
iránymutatásokat, szabályokat továbbra is hitelesen tudjuk 
képviselni, nem engedhetjük rossz példa fennmaradását. (Az 
elmúlt hetekben két esetben kellett intézkednünk hasonló be-
avatkozás miatt. Mit fog szólni az a Tisztelt Épít- 

 tető, akinek le kellett cserélnie a házán a tetőfedést, majd látja, 
hogy önkormányzati területen olyan megoldás valósul meg, amit 
neki nem engedtek? Belátható, hogy ezt így nem vállalhatjuk.) 

Még egyszer hangsúlyozva, hogy a szándék üdvözlendő, és 
hogy ilyen kezdeményezésre nagy szükség van, ez úton is 
kérem a Tisztelt Kezdeményezőket, hogy a hibát sürgősen 
javítsák ki. A részletkérdések tekintetében már meg is kezd-
tük az egyeztetést, ezért reményeim szerint a nyár folyamán 
megtörténik az átalakítás. A jövőben pedig kérek Mindenkit, 
hogy szíveskedjen megkeresni a 06 (20) 236-82-91-es tele-
fonszámon vagy a foepitesz@visegrad.hu címen vagy szemé-
lyesen a polgármesteri hivatalban, ha építést vagy felújítást 
tervez, hogy elkerüljük az ehhez hasonló kényelmetlensége-
ket. 

Végül még azt tudom felajánlani, hogy ha hivatali időn 
kívül megszerveznek egy önkéntes napot (kalákát) az épít-
mény felületképzésének elkészítése érdekében, akkor a két 
kezemre számíthatnak. 

Rüll TamásRüll TamásRüll TamásRüll Tamás  
                                                                          főépítész�

 

Értesítem Kedves Betegeimet, hogy a visegrádi Vár Gyógyszertár 

SZABADSÁG MIATT 2015. AUGUSZTUS 10–31. KÖZÖTT ZÁRVA LESZ. 
Kezdés: szeptember 1. (kedd) 

Kérem, gondoskodjanak gyógyszereikr�l! 
Dr. Robicsek Katalin gyógyszerész 
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A gondviselés akaratából ismét elvesztettünk egy régi 
barátot, a visegrádi palotajátékok támogatóját, a Pilis 

szerelmesét, Peták 
Istvánt, aki 2015. 
június 30-án, életének 
75. évében örökre az 
Országosa Kék Túra 
égi vándora lett.  

Peták István életében 
természet világa és 
média világa meghatá-
rozó szerepet játszott. 
Pályafutását a peda-

gógus pályán letöltött évek után újságíróként, televíziós 
szakemberként, vezet�ként folytatta. Olyan emblematikus 
m�sorok létrehozása, szerkesztése f�z�dik nevéhez, mint 
az Ablak, de számos riport- és dokumentumfilm rendez�-
jeként is emlékezhetünk rá. A magyar televíziós filmké-
szítés máig utolérhetetlen, nemzedékeket lelkesít� alkotá-
sa az általa kitalált, szerkesztett Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon c. filmsorozat. Ez a m� egyszerre volt tu-
risztikai, természetismereti, történelmi, néprajzi, szocio-
lógiai alkotás, a szó legnemesebb értelmében és legmaga-
sabb színvonalon ismeretterjeszt� film. A túra második 
bejáráskor már � készítette el A Szent István-vándorlás az 
Országos Kék Túra nyomvonalán c. filmsorozatot. Ez 
utóbbihoz írta meg a Szent István-vándorlás az Országos 

Kék Túra mentén – Zempléni-hegység, Cserehát, Aggtele-
ki Karszt c. könyvét, amely 2002-ben jelent meg.  

2014. március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából a 
Másfélmillió lépés Magyarországon c. filmsorozat alkotói 
magas kormány kitüntetést kaptak, Peták István a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést vehette át. 

Peták István lett 1987-ben a Magyar Természetbarát 
Szövetség els� elnöke, 1989-ben az � vezetésével alakult 
újjá a Magyar Turista Egyesület, amelynek sok éven át 
volt az elnöke, majd 2010-ben örökös tiszteletbeli elnök-
nek választották. Az � kezdeményezésére került a dobo-
gók�i Báró Eötvös Loránd Menedékház az MTSZ tulaj-
donába, amelyet �k újítottak fel meglehet�sen leromlott 
állapotából. 

Visegrád sokat köszönhet Peták Istvánnak, aki mint te-
levíziós intendáns, majd elnök a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok népszer�sítésével lehet�vé tette, hogy a 
rendezvény országos, s�t nemzetközi hír�vé váljon. Az 
addig igen szerény médiamegjelenési lehet�séggel bíró 
történelmi játékokat a köztévé f� m�sorid�ben, egyenes 
adásban közvetítette. Bátran kimondhatjuk, a palotajáté-
kok ennek köszönhette ismertségét és máig tartó népsze-
r�ségét. Ehhez olyan ember kellett, aki a megfelel� szak-
mai felkészültség mellett fontosnak tartotta országos 
szinten megismertetni a tv-néz�kkel egy nemzeti emlék-
hely törekvését a történelmi múlt hiteles és látványos 
módon történ� bemutatásra.  

(Folytatás a 10. oldalon) 
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2015. június 15-én hivatalos e-mail címemre levelet kaptam Abonyi Gézától. A levélben a Visegrádi Hírek 2015. júli-
usi számában megjelent írását, kérdéseit küldte el. Levelére 2015. június 19-én, 899-1/2015-ös számon iktatva, a követ-
kez� választ küldtem: 
 

„Tisztelt Abonyi Géza! 
  

Kérdéseit továbbítottam a képvisel�-testület tagjainak. 
Tájékoztatom, hogy a válaszok jelent�s részét megtalálja a Visegrádi Hírek korábbi számaiban, valamint az elkövetke-

z� számok hasábjain is az önkormányzat alábbi, hagyományos tájékoztatásaiban: 
• ,,VÁROSHÁZI HÍREK – tájékoztató a testületi üléseken történtekr�l” – rendszeres rovat 
• ,,VÁROSHÁZI MOZAIK” – rendszeres rovat 
• Betétlap az árvízvédelmi beruházásról – rendszeres ,,rovat” 
• További különálló cikkek, tájékoztatók 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a feltett kérdések egy részére a Danubia Televízió alábbi, a televízióban leközölt és a 
honlapjukon is megtalálható m�soraiban is megtalálja a válaszokat: 
 

– http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3772 - Városháza építése folytatódik 
– http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3743 - Gát-szerz�désmódosítás aláírása 
– http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3718 - Cseke László lemondása 
– http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3612 - Önkormányzati fejlesztések 
– http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3580 - Háziorvosi ellátás 
– http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3576 – Gát-többlettámogatás 
– http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3536 - Évértékel� riport 
– http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=3522 - Óvoda, CBA 

  

Továbbra is közvetíti a televízió a képvisel�-testületi üléseket, melyek a televízió honlapján is megtalálhatók. A város 
hivatalos honlapjának hírfolyamában egyébként állandó link vezet a Danubia Televízió Visegráddal kapcsolatos hírei-
hez. Ezen felül városunk hivatalos honlapján is tájékozódhat Visegrád aktuális híreir�l az alábbi linken: 
http://www.visegrad.hu/visegradi-hirek-3 Azon kérdések, melyekre jelen levelünkben nem kapott választ, nem min�sül-
nek közérdek� kérdésnek. Amennyiben esetleg pontosítja azokat és így közérdek� kérdésnek min�sülnek, választ fogunk 
rá adni.                                                                                        Üdvözlettel:              Félegyházi András polgármester” 
 

Idézett levelemre választ a mai napig nem kaptam. 
Továbbra is várom a válaszomban nem érintett kérdések pontosítását. 
Azokról az ügyekr�l, melyekkel kapcsolatban tárgyalások folynak, de érdemi eredmény még nem született, nem tu-

dunk érdemleges tájékoztatást adni. 
A folyamatban lév� bírósági ügyekr�l pedig természetesen csak az ítélethirdetést követ�en fogunk beszámolni. 

Félegyházi András 
 
KÉRDÉSEK – MAGUNKRÓL 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képvisel�-testület! 
 

Most eltelt egy hónap az el�z� számban leközölt kérdések ügyében. Valóban nincs olyan tagja a képvisel�-testületnek, 
aki röviden és lényegre tör�en, lehet�leg gyalázkodás nélkül válaszolna ezekre a kérdésekre az újság hasábjain? Nagy 
örömömre szolgált, hogy azóta láthatóan a gát és a hivatal építésének ügye elindult. Így az ezekre vonatkozó kérdései-
met töröltem. A többire továbbra is várom szíves válaszukat. 
 

• Mi a helyzet az új CBA üzlet létesítésével? 
• Mi az elképzelés a volt kemping területének hasznosításával? 
• Mi a jelenlegi helyzet a „M�emlék” épület városi birtokba adásával? 
• Mi az iskolab�vítési projekt állása? 
• Mi az óvodab�vítés kezd� és befejez� határideje? 
• Hogyan áll a „Patika-ház” felújításának ügye? 
• Hogyan áll a „Zöld-ház” felújításának ügye? 
• A Schulek utca és a F� utcai járda felújításakor miért nem került sor a föld alatti kábel elhelyezésének el�készíté-

sére? 
• Mikor lesz végleges háziorvosunk és mi a helyzet a volt háziorvos perével kapcsolatban? 
• Hogyan áll városunk és volt jegyz�nk pere? 
• Mi az önkormányzat elképzelése a város idegenforgalomból gyarapodó vagyonával? 
• Miért mondott le posztjáról Visegrád város egyszemélyi tulajdonú Pro Visegrád Kht.-jának ügyvezet� igazgatója? 
• Lépett-e bármilyen formában az önkormányzat a lepencei strand újra m�ködtetése vagy visszaszerzése ügyében? 
• Van-e terve az önkormányzatnak új strand létrehozására? 
• Milyen, az eddigiekhez képest új, konkrét fejlesztések vannak tervbe véve erre a ciklusra? 

�� �

Tisztelettel:                                                                                                                                                      Abonyi Géza 
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Június 20-án az Áprily iskola ballagási és tanévzáró ün-
nepélyével befejez�dött a tanév szorgalmi szakasza. Ala-
pítványunk a hagyományokhoz híven kivette a rá es� 
részét az év végi eseményekb�l; támogattuk az osztályki-
rándulásokat, részt vettünk a rendezvényeken (gyereknap, 
idegen nyelvek napja, záró koncert, ,,térfoglaló” prog-
ram), igény szerint szociális jelleg� támogatást is nyújtot-
tunk. 

 

 
Muckstadt Szabina átveszi az elismer� oklevelet 

 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány megtisztel� feladata, 
hogy a tantestület javaslata alapján átadja az Év Diákja 
díjat. Ebben az évben Muckstadt Szabina 8. osztályos 
tanuló érdemelte ki nyolc év során kiegyensúlyozott ta-
nulmányi eredményével, példamutató magatartásával és 
szorgalmával, az iskolai közösség és a diákönkormány-
zatban végzett közösségi munkájával, az iskola és Vise-
grád hírnevét öregbít�, legf�képp kulturális területen 
megnyilvánuló érdemeivel az iskola legrangosabb kitünte-
tését. Szabina a hagyományos  Áprily-plakett  és  oklevél  
mellé a Szent György 

Lovagrend 150.000 Ft érték� laptop tárgyjutalmát vehette 
át. Bízunk abban, hogy el�deihez híven (Paulusz Balázs, 
Bene Júlia, Farkas Györgyi) � is méltó marad az Év Diák-
ja címhez, amit kívánunk és elvárunk. További tanulmá-
nyaihoz jó egészséget, jó kedvet és sikereket kívánunk! 

Az idei tanévt�l az Áprily Iskoláért Alapítvány a nevel�-
testület döntését elfogadva nem adja ki az Év Kisdiákja 
díjat. Egyetértésben a Szent György Lovagrend kancellár-
jával, 2015-ben a díj értékét olyan diáknak, vagy diákkö-
zösségnek juttatja, akik ��� ������ ����	
��� ����������
����	�����������������������������������������������
������������ �����!��	!���������	��"�

Ennek értelmében Fekete Péter 8. osztályos tanulót – aki 
az iskola, a város ünnepein, kulturális és sporteseményein 
való rendszeres, magas színvonalú produkciójával (nép-
tánc, gitár, vers- és prózamondás, foci stb.) járult hozzá a 
sikerhez – a néptánc továbbtanulásához szükséges felsze-
reléséhez 20.000 Ft-tal jutalmazza. 

Gersonde Olivér 6. osztályos tanuló szintén 20.000 Ft 
értékben színház bérlet hasznosításával fejlesztheti el�-
adói tehetségét a német nyelvi szavalóverseny országos 
dönt�jén elért második helyezéséért. 

Ugyancsak országos negyedik helyezésért díjazzuk 
20.000 Ft értékben sporteszköz vásárlással az iskola 
floorball-csapatát a további sikerek reményében. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány a 2014/15. tanév moz-
galmas eseményeihez, az iskola eredményeihez, sikerei-
hez �szinte szívvel gratulál. Képviselve a város közvéle-
ményét, köszönjük a nevel�testület helytállását, fáradozá-
sát az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vé-
szetoktatási Intézmény környékünkön is elismert hírének 
meg�rzéséért, a névadó szellemiségének ápolásáért. 

A nyári szünetben diáknak, szül�nek, pedagógusnak és 
minden iskolai dolgozónak er�t gy�jt� pihenést kívánok 
az Áprily Iskoláért Alapítvány alapítója és kuratóriuma 
nevében:  

Mezei Anna 

 
A parajdi Áprily Lajos Általános Iskola igazgatója  
az Év Diákja elismerést a jubileumi VI–PA-táborban adta át  
Simófi Istvánnak. 

Élménybeszámoló Parajdról 
   

A parajdi Áprily Lajos Általános Iskola diákjaként másodszor vehettem részt 
a VI–PA-táborban, amely az el�z�höz hasonlóan eseményekben gazdag volt. 
Találkozhattam régi ismer�sökkel, ugyanakkor új barátokat is szerezhettem.  

A hét els� felében a Jurta campingben közös táborozáson vettem részt. Innen 
sok túrát tettünk, megismerve a Mogyoró-hegy és környéke – Erd�anya, Vízve-
rési-rét, Telgárthy-rét – fáradsággal megszerzett élményeit és szépségeit. A 
következ� napokban sok id�t töltöttem a fogadó családdal: moziba mentünk, 
íjászkodtunk, és fürödtünk a Dunában. A tábort a palotajátékok zárták, ahol 
büszkén vonultunk fel székely népviseletünkben. 

Köszönöm a lehet�séget, hogy újra Visegrádon lehettem és az Év Diákja cí-
mért járó elismerést. 

                                                                          Simófi István 
(Áprily Lajos Általános Iskola, Parajd
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25. VI–PA-tábor 
2015. július 5–12. 

 

 
A hagyomány jegyében:  

felvonulás a palotajátékokon igazgatóinkkal 
 

 
A tánccsoport a barátságesten 

 

 
Kézm�ves foglalkozás a Telgárthy-réten 

 

 
Rendhagyó irodalomóra a magyar nyelv szépségeir�l 

Gerstmayerné Tóth Franciska vezetésével 

 
A fellegvár teraszán Gróf Péter régész-muzeológust hallgatjuk 

 

 
Bobozás a Nagy-Villámon 

 

 
Magaslesen – valahol a Telgárthy-rét fölött 

 

 
A VI–PA-tábor résztvev�i a Néprajzi Múzeum lépcs�jén 

 

A VI–PA-tábor szervez�i nevében köszönjük mindazoknak, akik érdekl�désükkel, támogatásukkal, 
munkájukkal segítették a tábor lebonyolítását, a feltételek maximális biztosítását; köszönjük a csalá-
doknak a vendég gyermekek szeretetteljes fogadását, ellátását: az Áprily Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú M�vészetoktatási Intézmény, az Áprily Iskoláért Alapítvány és a szül�i szervezet 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster,  
das einen neuen Ausblick auf die Welt eröffnet  

und die Lebensauffassung weitet.” 
 (Frank Harris, író) 

 

Minden új nyelv olyan, mint egy nyitott ablak, 
 amelyb�l új kilátás nyílik a világra, és amely  
megváltoztatja életr�l alkotott felfogásunkat. 

 (Nem szó szerinti fordításban) 
 

Nyelvi és nemzetiségi honismereti programok a tanév végén 
 

Bár javában élvezzük a nyári vakációt, szívesen emléke-
zünk vissza a tanév utolsó hónapjaiban lezajlott program-
jainkra.  A tanév végéhez közeledve hagyomány már, 
hogy több a tanórán kívüli, „lazább” foglalkozást tartunk, 
ahol a nyelvtanulás egyéb formáinak bemutatása, illetve a 
nemzetiségi múlt, a régi szokások megismerése a cél. 

Öt évvel ezel�tt szerveztük meg el�ször a „Nyelvek dél-
utánját”, amelyb�l mára a „Nyelvek órája” lett. A lényege 
azonban nem változott, most is osztályok, csoportok mu-
tattak be németül vagy angolul dramatizált játékot, mesét. 
A délel�tt hangulatára a vidámság, könnyedség volt jel-
lemz�. Rövid jelenetekkel szórakoztatták a közönséget 
(magukat is) a hatodikosok, akik csirkeként a róka koma 
odújában kötöttek ki és nem, a h�n áhított Londonban. 
Aztán a másik jelenetben, ami egy étteremben játszódott, 
a „sors” produkálta a humort, fizetni kellett volna, de a 
„creditcard” elveszett… Több csoport táncolt, énekelt és 
láthatóan nagyon élvezte a mozgást a színpadon. A har-
madikosok mesejátékából megtudtuk, ki is volt 
Sinderella.  

Tanulóink (4–8. osztályok) 71%-a két nyelvet is tanul, 
látásmódjuk formálódik, gazdagodik tudásuk, szélesedik 
tájékozottságuk, mindkét kultúra hatással van fejl�désük-
re. Nagyszer� lehet�ség ez számukra, hiszen: „Egy új 
világ kezd�dik minden nyelv küszöbén, a szépség új biro-
dalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel.” (Kosztolányi 
Dezs�) 

A nyelvtanulás, heti 8–9 órával van jelen a gyerekek 
órarendjében; ez hatással van pályaválasztásukra is.  

Nyolcadikos, hatodikos és negyedikes tanulóink nyelv-
választását elemezve szembeszök� az angol nyelv els�bb-
sége, de mellé kevés kivételt�l eltekintve a németet vá-
lasztják második helyen a gyerekek. Bár a nyelvi el�ké-
szít�kre idén nem jelentkeztek annyian, ahogy megszok-
tuk, a szakközépiskolák igénylik a magasabb szint� 
nyelvtudást. Többen jelentkeztek turisztika szakra, vagy 
például a kereskedelmi szak is emelt óraszámban tanítja a 
nyelvet a szaktárgyak mellett. Az alsóbb évfolyamokról 
nyolc- és hatosztályos gimnáziumokba jelentkez�k szép 
számmal választják a németet els� nyelvként.  

Megjegyezzük, hogy a környez� középiskolák mintha 
figyelmen kívül hagynák a körülményt, hogy négy, német 
nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola is van a kör-
zetben, a németet alapszintr�l kezdik. Err�l a problémáról 
is szó esett a június 26-án, Pilisvörösváron megrendezett 
oktatási konferencián. 

Az új kerettanterv bevezetésével már 1–2. és 5–6. évfo-
lyamokon is külön tárgyként jelenik meg a nemzetiségi 
népismeret. Ennek keretében több osztály is elvonult az 

iskola kiskonyhájába, hogy szilvás, barackos gombócot 
f�zzön. Kiss Ágnes tanárn�nek nem volt könny� dolga, 
mert a csoportok külön-külön „f�zték ki” a gombócokat – 
hol itt, hol ott kellett segítenie. Mi is megkóstoltuk, na-
gyon finom volt! 

Fontos, hogy a gyerekek megnézzék, milyen tárgyak 
vették körül 60–80 évvel ezel�tt itt lakó családokat, meg-
ismerjék, mit dolgoztak, hogyan éltek a visegrádi vagy 
bogdányi német nemzetiség� emberek. Az 5. és 6. osztá-
lyosok a dunabogdányi helytörténeti gy�jteményt nézték 
meg.  

Liebhardt András vezetése lekötötte a gyerekek érdek-
l�dését, jól figyeltek és a feladatlapokat ügyesen kitöltöt-
ték. Egy rövid sétát is tettünk a faluban, a k�kapuk felfe-
dezése után megnéztük a templom mellett álló kitelepítési 
emlékm�vet. A következ� órákon tablókat készítettünk a 
gyerekek fotóiból. Szerencsések vagyunk, hogy Zeller 
Marci bácsi összegy�jtötte az elmúlt ötven év emlékeit 
Visegrádon, így a negyedikesekkel „csak” átmentünk a 
galériába, és Marci bácsi szavai nyomán megelevenedett a 
múlt.  

 

 
Hatodikosok a dunabogdányi emlékm�nél 

 
Játék, tánc – nélkülük a hagyományápolás nem képzel-

het� el. „Térfoglalók” címmel rendezte meg iskolánk a 
gyerekek év végi bemutatkozóját, amelyen Izsákné Illés 
Gabriella és Bene Éva kollégan�nk felkészítésében az 
alsós csoportok német körjátékokat, a mesejáték részeként 
táncot adtak el�, néhány gyermek elmondta a versenyen 
megtanult mondókát, versikét.  

Bene Éva az ötödikesekkel ebben a félévben kezdte a 
német tánc tanulást, május 30-án, az � táncuk köszöntötte 
a pedagógusokat. 

(Folytatás a következ� oldalon) 
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Május 14-én, csütörtökön (az indulás napján) mindenki 

nagyon izgatott volt. Az id�járás nem kedvezett nekünk, 
mert sajnos az es� kitartóan esett. Amikor felszálltunk a 
buszra, már éreztük, hosszú, fárasztó, de vicces utazás 
vette kezdetét Obergünzburg felé. Sajnos – a korai indulás 
miatt – az út elején még fáradtak voltunk, de amikor át-
léptük a határt Ausztria és Magyarország között, élénkeb-
bek és magabiztosabbak lettünk. Az utazás közben sze-
rencsére pár helyen megálltunk, hogy kicsit megmozgat-
hassuk végtagjainkat. De mivel is töltöttük az id�t útköz-
ben? Ausztria és Magyarország határán megláttuk a szél-
er�m�vek százait az út szélén. Érdekl�dve néztük, aho-
gyan az óriási, torony magas er�m�vek környezetszeny-
nyezés nélkül, lassan járatták körbe „lapátjaikat” a szél 
erejét kihasználva. Elmentünk az ausztriai Melk apátsága 
mellett és sok tó mellett is, amelyek közül a Mondsee 
maradt meg leginkább emlékeinkben. Az Alpok látványa 
mindenkit leny�gözött. Kés�bb a havas hegycsúcsok 
jelezték, már Németország közelében vagyunk. Különle-
ges építés� házak, zöld rétek köszöntöttek. Elhaladtunk 
Salzburg mellett, ahol az impozáns várat láthattuk a busz-
ból. Münchenen is áthaladtunk, ott jellemz� a föld alatt 
átvezet� hosszú alagutak sora. A hegyvidéki éghajlat 
miatt az id�járás nagyon széls�séges volt, az es� szünte-
lenül esett. Amikor obergünzburgi szállásunkhoz vezet� 
utunkból már csak néhány kilométer maradt, sok pici, 
elszórtan fekv� falun haladt keresztül kanyargós utunk.  

Estére végül megérkeztünk Obergünzburgba! Nagyon 
fáradtak voltunk már, de egy frissít� zuhany után min-
denki teljesen felélénkült. A vacsora után kés� estig bú-
jócskáztunk, játszottunk a szállás környékén.  

Másnap, pénteken, a helyi, német iskolába látogattunk el 
mi, gyerekek. Három órán voltunk bent. Hát, még van mit 
tanulnunk a német nyelv rejtelmeib�l… Ett�l függetlenül 
nagy érdekl�déssel figyeltük, hogyan, milyen körülmé-
nyek között élnek, tanulnak az ottani iskolások. Tágas 
tereiket meg is irigyeltük t�lük.  

A suli után a sajtgyárba mentünk. Ide már a feln�ttek is 
velünk tartottak (vajon �ket nem vonzotta az iskola J ?) A 
szag els�re egy kicsit kellemetlen, szokatlan volt, de aztán 
egy id� múlva meg is szoktuk (bár kétségtelenül azóta is 
tudunk nélküle élni). Beletekinthettünk a sajtkészítés 
világába, és egy elképeszt�en nagy sajtot is láttunk. Aztán 
kaptunk kóstolót is az ott készített sajtból. (Mondhatom 
minden sértés nélkül, s�t, elismeréssel, hogy ezzel a láto-
gatás legélvezetesebb részéhez érkeztünk.) Még annak is 
bejött a kóstoló, aki nem nagyon rajong a sajtokért.  

Aztán egy biofarmra látogattunk, ami nagyon vicces 
volt, mert a tehenek éppen nyalakodós kedvükben voltak, 
és mindenkit meg akartak nyalni hosszú, szürke nyelvük-
kel. Mi ezt annyira nem akartuk, de legalább a nevetésre 
újabb lehet�ségünk nyílt. Az udvaron találkoztunk egy 
nagy kocával, akit Poldinak neveztek. A fiúk Poldi után 
persze rögtön felfedezték a háromkerek�, kis, pedállal 
hajtható kocsit is, amit – természetesen – nyomban ki is 
próbáltak.  

Ezután váratlanul egy malom felé vettük az irányt. Ott 
egy helyi bácsi megmutatta nekünk, hogyan kell fából 
gerendát vágni a malom (a víz) energiáját felhasználva. A 
témát és talán kicsit minket is kimerít� tájékoztatás után 
enni indultunk, majd a szálláson szabadfoglalkozás kö-

vetkezett. Szombaton reggel izgatottan keltünk fel, hiszen 
az Aquaparkba szerveztek vendéglátóink programot. 
(Valljuk be, érdekl�désünket ez is lekötötte annyira, mint 
az iskola vagy a sajtgyár…) Reggeli után máris indultunk 
(senki sem késett). Remekül éreztük magunkat, de ez 
várható volt... Ezek után egy bevásárló központban ebé-
deltünk. Egy fél órát tölthettünk el ott. A feln�ttek mind-
ezek közben Ulmba mentek városnéz� túrára – biztosan 
�k is olyan kiválóan érezték magukat, mint mi. Szállá-
sunkra térve pihentünk egy kicsit, aztán izgatottan indul-
tunk el els� fellépésünkre egy vendégl�be. „Kicsit” elhú-
zódott, ami azt jelenti, hogy kés� éjszaka értünk haza. 
Ennek ellenére aludni nem tudtunk. Jellemz�… 

Vasárnap már korán reggel a t�zoltóságra indultunk, 
ahol a misén is részt vettünk, majd megebédeltünk. Aztán 
a második és egyben utolsó fellépésünkre készültünk kint 
Németországban. Úgy érzem, mi is hozzájárultunk a si-
kerhez, aminek erejére és hatására nem is gondoltunk 
el�zetesen. A szállásra kés� délután értünk. Rengeteg id�t 
kaptunk a környék felfedezésére. Ez volt az utolsó nap – 
hogy elszaladt az id�! Gyors pakolás, alvás, hogy másnap 
fitten vágjunk neki a hosszú útnak. Miel�tt hosszú utunk-
ra hétf�n elindultunk volna, bementünk egy helyi nagy-
áruházba, ahol bevásárolhattunk magunknak a hosszú 
útra, ami egyébként visszafelé valahogyan sokkal rövi-
debbnek t�nt, mint amikor Obergünzburg felé tartottunk. 
Észre sem vettük és már is itthon voltunk. Valószín�, 
hogy összekovácsolódott a csapatunk annyira, hogy még 
élménydúsabbá tudjuk tenni az id�t, mint kifelé menet (de 
err�l leginkább Rácz Tamás bácsi tudna beszámolni, aki 
nemcsak felkészít�nk, hanem minden csínytevésünk tudó-
ja is volt az öt nap alatt). 

Az estét már családunk körében tölthettük, és beszámol-
tunk minden egyes élményünkr�l. 

Visszatekintve köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
tett azért, hogy ismét lehet�ségünk nyílhasson Obergünz-
burgba utazni. Örülünk, hogy a magyar és a sváb néptánc-
tudásunk után idén zenetudásunkat is megmutathattuk a 
testvérváros lakóinak. �szintén kívánjuk, hogy minél több 
visegrádi iskolás juthasson el Obergünzburgba, tapasztal-
hassa meg az ottani vendégszeretetet, s térjen haza sikere-
sen, elégedetten, élményekkel gazdagon. S ha lehet, egy 
kis rutint, magabiztosságot kaphasson a nyelvhasználat-
ban, hiszen a németet nemcsak tanulni, hanem beszélni is 
kell. Higgye el minden kedves olvasó, érdemes! 

Laposán Adrienn és Sintár Virág 
 
Nyelvi és nemzetiségi honismereti programok 

a tanév végén 
 

(Folytatás az el�z� oldalról) 
Az itt említett események mellett természetesen a ha-

gyományápolás és a nyelv iránti érdekl�dés felkeltése 
hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Az év során kiemel-
ked�en teljesít�, a nyelv iránt elkötelezett tanulókat, 
Gersonde Olivért és Scheili Sárát a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a tanévzárón jutalmazta. 
Scheili Sára pályázatot nyújtott be a város önkormányza-
tához, aminek eredményeként jelenleg testvérvárosunk-
ban, Obergünzburgban tartózkodik, hogy német tudását 
gyarapítsa. Kíváncsian várjuk beszámolóját! 

Schmidt Anna tanár 
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(Folytatás a 4. oldalról) 
Mint a turista mozgalom meghatározó egyénisége szívén visel-

te a Pilis és Visegrád történeti, természeti, turisztikai értékeinek 
megóvását után ártatlanul meghurcolt Zsitvay Tibor pártpolitiká-
tól mentes, erkölcsi és szakmai rehabilitációjában. Minden 
eszközzel támogatta Erd�s Péter erd�mérnök, erdészetvezet� 
kitartó munkálkodását, amely a Zsitvay-kilátó helyreállítását és 
m�emlékké nyilvánítását t�zte ki célul. 2007-ben, a kilátó újra-
avatásán, amikor az immáron m�emlék építmény visszakapta a 
Zsitvay-kilátó nevet, Peták István emlékezett meg Visegrád 
mecénásáról, Zsitvay Tiborról.  

Érdemes idézni ebb�l a megemlékezéséb�l (Visegrádi Hírek, 
2007. augusztus): „A béke embere, az épít� ember: a szó fizikai 
és szellemi építésének embere. Heveny közéletiséggel megáldott 
ember volt. Igaz keresztény…” Azt hiszem, nem csak én gondo-
lom, hogy ezek a tulajdonságok, erkölcs értékek Peták Istvánra 
is jellemz�ek voltak. Váro-sunk 2009-ben érdemei elismeréséül 
a Visegrád város tiszteletbeli polgára címet adományozta Peták 
Istvánnak.  

  Búcsúzunk Peták Istvántól, nem feledve jótéteményeit, kedves 
alakját, bölcs, érdekl�dve figyel� tekintetét, mindig mosolygós 
arcát, amikor térdnadrágjában, kedves kutyájával, valamilyen 
turistaügyben megérkezett Visegrádra, ahol régi barátként kö-
szönthettük.  

Búcsúzzunk t�le Zsitvay Tibor 1935-ös parlamenti beszédének 
máig érvényes, szép szavaival: „Én azt tartom, t. Ház, valóban 
igaz, hogy valódi turistakultúra azt jelenti, hogy a turistautakról 
visszatér� ember fogékonyabbá válik minden jóra, fogékonnyá 
válik a testvéri érzésre, és fogékonnyá válik azokra a szavakra 
is, amelyekkel egy nemzet jobb sorsa felé vezethetjük a társa-
dalmat. Meggy�z�désem tehát, hogy a turistaság a testi és lelki 
megújhodásnak tiszta viz� forrását nyújtja, és ilyen értelemben a 
turistaság a nemzetnevelésnek egyik fontos eszköze… 

Én azt hiszem, hogy ha a turistaságot ilyen lelki motívumok 
vezetik és a lelkek felemelkedéséhez ilyen mértékben szolgál 
közre, akkor a turistaságra ennek a mai magyar nemzedéknek 
egészen megkülönböztethetetlen nagy szüksége van. De ez a 
turistaság a hazafiságnak, a hazaszeretetnek, a hazai föld szere-
tetének iskolája is.” 

Isten veled!                                                      Gróf Péter  

 
A hónap m�tárgya 
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Hetedik és nyolcadik hónapunk több hasonlóságot is 
mutat: az év legmelegebb hónapjai, 31 naposak és a római 
naptárban sokáig csak sorszámnévvel jelölték �ket, míg-
nem 1-1 diktátorról kaptak nevet. Az eredetileg csak 
Sextilis (hatodik, a márciusi évkezdett�l számítva) néven 
emlegetett hónapot Augustus császár Kr. e. 7-ben saját 
felvett nevével jelölte meg, mert életének legtöbb szeren-
csés eseménye ebben a hónapban történt.  

A mez�gazdasági év tekintetében ekkor már a legtöbb 
„el�készít�” munka befejez�dött, a földm�vesek figyel-
mét az el�re nem látható id�járási csapások és a betakarí-
tásra való felkészülés foglalta le. Ennek jegyében legel�-
ször Spes, a reménység, majd Salus a közjólét és egészség 
istenségének áldoztak. Az évente kétszer, áprilisban (a 
növekedés el�tt) és augusztusban (a szüret el�tt) is meg-
rendezett sz�l�- és borünnepen, a Vinalián Iuppiterhez és 
Venushoz könyörögtek jó termésért. Venus az egyszer� 
borok, Iuppiter az áldozati ned� patrónusa és a jó id�járás 
felel�se volt, így különös gonddal áldoztak nekik. Az 
augusztus 19-én tartott Vinalia rustica („vidéki borün-
nep”) keretében – még a szüret és a préselés megkezdése 
el�tt – Iuppiternek ajánlották az els� sz�l�fürtöket és 
n�stény bárányt áldoztak neki, kedvez� id�járási viszo-
nyokat kérve a betakarításig. 
A hónap második felében tartották a megszelídített termé-
szeti er�k ünnepeit, örvendezve, hogy a mez�gazdasági 
munkák során az ember gy�zedelmeskedett a természet 
felett és védelmet kérve a két pusztító elemt�l (t�z és víz) 
a hátralév� id�szakra. A szertartássorozat indítója augusz-
tus 21-én a Consualia volt. Consus a betakarítás és a 
raktározott gabona istensége volt, de ekkor ünnepelték 
még Marsot, az aratás védnökét és a házi isteneket 
(Lares) is. A kétnapos játék során lovakat, szamarakat, 
öszvéreket vonultattak fel a város utcáin, amiket virágfü-
zérekkel díszítettek. A Circus Maximusban megrendezett 
szekérversenyen lovak helyett ezúttal öszvéreket fogtak 
be. Ezt követte az Opiconsivia. Ez Ops, a jólét és a ter-
mény istenn�jének ünnepe volt. Titokzatos szertartásról 
csak annyit tudunk, hogy a szentélybe a Vesta-szüzeken 

és a pontifex maximuson (f�pap) kívül senkinek sem volt 
szabad belépnie. A Vortumnalia hasonlóan misztikus 
homályba vesz� eredet� szertartás volt, amikor 
Vertumnus, az évszakok, a változás és a növények növe-
kedésének, a kertek és gyümölcsfák istenségét ünnepel-
ték. A Volcanalia, a t�z ünnepe volt. Ez arra az id�szakra 
esett, amikor a legnagyobb volt a h�ség és a t�zveszély a 
magtárolókra és a termésre egyaránt. Ezért Vulcanust 
kérték, akadályozza meg a pusztító t�zvészeket: a szertar-
tás keretében máglyát raktak, tüzet gyújtottak, amibe 
áldozatként halat dobtak. Vulcanus nemcsak a t�z istene 
volt, hanem a t�zhányóké és a kovácsmesterségé is, ezért 
gyakran ábrázolták kalapáccsal, fogóval üll� fölé hajolva. 
A hónap m�tárgyául ezért egy Vulcanusra utaló, fogó 
alakú fibulát (ruhakapcsoló t�) választottunk, amely a 
lepencei római településr�l került napvilágra. Bár ez a 
típus szinte az egész Római Birodalomban ismert volt, 
Gallia és Dalmatia m�helyeiben készítették nagyobb 
tömegben. Elterjedését hagyományosan a Kr. u. 2–4. 
század közé keltezik, de virágkorát a 3. században élte. A 
t� a ruházat elemeinek összetartására szolgált, de elkép-

zelhet�, hogy a fogó 
„szájának” is volt 
funkciója: apróságot 
akaszthattak rá, esetleg 
összecsíptethettek vele 

valamit. A tárgy kecsességéb�l következtetve könnyebb 
anyagból készült köpenyt vagy fels�ruházatot rögzíthetett. 
Sajnos, a lel�körülmények nem utalnak a visel�jére, csak 
feltételezhetjük, hogy katona vagy hasonló szerszámmal 
dolgozó fémm�ves lehetett. 

A hónapban volt még egy �si eredet� szertartás: a 
Mundus patens. Ezen a napon az alvilágot jelképez�, 
k�vel fedett gödröt (mundus) kinyitották és szüreti gyü-
mölcsöket áldoztak a manes (jóindulatú lelkek) megnye-
résére. Ezen kívül a hónapban volt ünnepnapja Dianának, 
a vadászat istenn�jének, Iuppiter Latiarisnak, a latin né-
pek szövetségének védelmez�jének és Victoriának, a 
gy�zelem istenn�jének. 

                                                   Boruzs Katalin régész 
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2015. augusztus 8., szombat 19 óra, 
katolikus plébániatemplom  
 

LOVAS BETTINA INGRID 
és LOVAS LÁSZLÓ 
zongoram�vészek négykezes koncertje 
 

Fauré: Dolly c. szvitb�l a Berceuse és Spanyol tánc tétel 
Schubert: f-moll fantázia 
Grieg: Norvég táncok 
Ravel: Lúdanyó meséi 
 

2015. augusztus 22., szombat 19 óra, 
királyi palota  
 

STRAVIARTE PHORA DUO koncertje 
 

Fellép: Domenico Menini tenor, 
és Denis Biancucci zongoram�vész    
 

Domenico Menini elismert tenor, komoly sikereket ért el 
európai és tengerentúli pódiumokon egyaránt, Nemorino 
(Szerelmi bájital) és Ernesto (Don Pasquale) szerepében, 
de Rodolfo (Bohémélet), Alfredo (Traviata), Cassio 
(Otello), Ismael (Nabucco) és a mantovai herceg (Rigolet-
to) szerepében is keresett m�vész.  
Az est m�vészeti vezet�je Denis Biancucci zongoram�-
vész, aki a színházi idényen kívül nagy sikerrel turnézik 
világszerte, de jól ismert musical el�adásairól is. 
A két nemzetközi hír� fiatal ferrarai m�vész különle-
gesnek ígérkez� koncertjének m�sora: 
B. Marcello: Quella fiamma (A hév, ami lángra gyújt)  
D’Esposito/Manlio: Anema e Core (Szív és lélek) 
G. Verdi: Questa o quella (Rigoletto) 
A. Lara: Granada 
R. Carosone: Amaramente  
F. Sinatra: My way 
P. Mascagni: Intermezzo da Cavalleria Rusticana  
De Curtis: Torna a Surriento (Sorrentói emlék) 
Lucio Dalla: Caruso 
P. Turco/L.Denza: Funiculi’ Funiculà 
D. Modugno: Nel blu dipinto di blu.(Volare) 
G. Verdi: Brindisi – Pezsg�ária (Traviata) 
Capurro/Di Capua: O’ Sole mio 
F. P. Tosti: Marechiare 
 

2015. augusztus 29., szombat 19 óra, 
katolikus plébániatemplom  
 

RESONATORES PANNONIAE 
kamaraegyüttes koncertje 
 

Ünnepi zenék a 16–17. századból 
 

Szerz�k: Bertali, Pachelbel, Willaert, Blade, Gagliano,  
Philippi, Falconiero 
 

Borsódy László, Félegyházi Bence – barokk trombita, 
Kócziás Ferenc, Koppányi Béla – barokk harsona, 
Farkas Gerg� – dulcián, Dinyés Soma – orgona és 
Szili Gabriella – ének 
 

Augusztus – Kisasszony hava – Nyárutó 
 

Minél több augusztusban az es�, 
Annál kevesebb és savanyúbb a sz�l�. 
Augusztusi harmat mindennapi kenyér, 
De ha csak köd marad, sok zivatart ígér. 

Kedves Visegrádiak! 
 

Augusztus–szeptember hónapban egy felmérést szeret-
nék készíteni, melyhez segítségüket kérem. Arra vagyok 
kíváncsi, hogy Önök mennyire elégedettek Visegrádon a 
könyvtári szolgáltatásokkal, és hol kellene ezen javítani. 
Ehhez összeállítottam két kérd�ívet, amit két helyr�l is 
elérhetnek: a Visegrádi Hírek augusztusi és (majd) szep-
temberi számából, illetve a könyvtárban közvetlenül.  

Az egyik kérd�ívet a 6–14 év közötti gyermekolvasók-
nak, a másikat a 14 éven felüli korosztálynak szánom. 
Ebben a hónapban a gyermekek válaszát várom.  

Segítségüket el�re is köszöni:      Kotz Eszter könyvtáros  
 

Könyvtárhasználati kérd�ív  
6–14 éves gyermekek számára 

 

1. Látogatója vagy a visegrádi könyvtárnak? 
a) Igen 
b) Nem 

2. Ha igen, miért jársz a könyvtárba? 
a) Könyvet kölcsönözni 
b) Tanulni, jegyzetelni 
c) Újságot nézegetni 
d) Beszélgetni 
e) Szeretek olvasni 

3. A jöv�ben szeretnéd, hogy a könyvtárban legyen lehe-
t�séged: 

 

zenét, mesét hallgatni Igen Nem 
játszani Igen Nem 
iskolai feladatokat megoldani Igen Nem 
kedvenc írókkal megismer-
kedni 

Igen Nem 

mesedélutánokon, illetve kéz-
m�ves foglalkozásokon részt 
venni 

Igen Nem 

 

4. Ha könyvet kölcsönözni jársz a könyvtárba, általában 
hány darabot viszel egyszerre? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
f) 6 
g) 7 
h) 8 

5. Szeretsz olvasni? 
a) Igen 
b) Nem 
c) Szeretnék, de még nem igazán tudok 

6. Jelenleg mit olvasol/mit olvasnak neked a szüleid? 
7. Ki(k) a kedvenc író(i)d? 
8. Mi a kedvenc könyved? 
9. Kedvenc h�söd, mesealakod, példaképed? 
10. Elolvasod-e a kötelez� olvasmányokat? 

a) Igen 
b) Nem 

11. Szoktál-e újságot olvasni? 
a) Igen 
b) Nem 

12. Fejezd be az általad kiválasztott mondatot! 
a)  Én azért szeretek olvasni, mert… 
b) Én azért nem szeretek olvasni, mert… 
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Bányák és gyárak Visegrádon II. rész 
(1685–1920) 

 

A már emlegetett Térképtárban a Helytartótanácsi térké-
pek között van az Asboth Mihály által 1821-ben rajzolt 
térkép, amely a Visegrádot Szentgyörgypusztával össze-
köt� utat ábrázolja. Ezen a térképen a Várkert-völgyben 
két épületet látunk, alattuk fornax lateraria, vagyis tégla-
éget� felirattal. 

Az egyik épületbe, ahol a nyerstégla készült, a térkép 
szerint bevezették a Mátyás-forrás vizét. A másik épület – 
ezt a rajz jelzi is – volt a téglaéget� kemence. A terület és 
az épületek a kamara tulajdonában voltak, tehát a CDV 
bélyeggel ellátott téglák nagy valószín�séggel itt készül-
tek. 

 

 
Zsoldos János Lepencén 1910 körül m�köd� téglagyára 

 

Az 1900-as évek elejét�l a Lepence-patak torkolatának 
környékén is m�ködött egy téglagyár, amely a korabeli 
statisztikai nyilvántartás szerint, 28 LE-s gépet üzemelte-
tett, és 22 munkást foglalkoztatott. A gyár tulajdonosa 
ekkor Zsoldos János volt, akir�l egyel�re nem tudunk 
többet. Kézenfekv�nek látszott, hogy ebben az id�ben a 
Szentesen ugyancsak téglagyárat üzemeltet� Zsoldos 
családdal hozzuk kapcsolatba, de erre nincs semmilyen 
adat, tehát lehet, hogy ez csak véletlen névazonosság. 

 

 
A jobb min�ség� lepencei tégla  

(Tóth Maja ajándéka a múzeumnak) 
 

A visegrádi gyár eddigi ismereteim szerint kétfajta fala-
zó téglát gyártott. Az egyik tégla vörösre égetett, közepén 
hurkos keretben LEPENCZE feliratú bélyeggel készült. A 
másik fajta tégla az el�bbinél jobb min�ség�, és annál 0,5 
cm-rel vastagabb és sárgára égetett. Az egyszer� keretben 
ez is LEPENCZE feliratú bélyeggel van ellátva. Valami-
kor, talán még az 1920-as évek tájékán, a visegrádi tégla-
gyár a nagymarosi gyáros, Bergmann Mihály tulajdonába 
kerülhetett. Magángy�jt�knél ugyanis el�fordul olyan 
tégla, amelyet VISEGRÁD·MB bélyeggel láttak el, ennek 
feloldása VISEGRÁD·MIHÁLY BERGMANN lehet. 

Azt, hogy mikor sz�nt meg Lepencén a téglagyártás, talán 
a kés�bbi kutatás kideríti.  

Az els� igazán komoly üzemet Visegrádon, akkor az 
még névtelen Dömös fel�li határrészben, az 1880-as évek 
elején Rigler József Ede (1847–1909) építette. A magyar 
könny�ipar egyik számon tartott úttör�je, aki Ausztriában 
(Edlach) született, majd átkerült Pestre, a Váci utca és 
Arany János utca (akkor még F� utca) sarkán alapította 
els� kis papírboltját. Következ� üzlete a Kecskeméti 
utcában nyílt, ezt nyomdával és könyvköt�üzemmel b�ví-
tette ki. Ügyes, kiváló üzleti érzékkel megáldott vállalko-
zó volt, ezért hamarosan felismerte, hogy számára komoly 
hasznot hoz, ha az eddig csak külföldr�l beszerezhet� író-
, rajz- és taneszközöket, továbbá üzleti, másoló-, jegyz�-
könyveket és más egyéb fontos nyomtatványokat itthon 
gyártják.  

 

 
Számolócédula a 19. sz. végér�l 

 

Pesten a Rózsa utca 55. sz. telken 1881-ben nagy és vi-
rágzó papírnem� gyárat (a második világháborúban sem-
misült meg) építtetett. Ezzel egyidej�leg a fanem�, vagyis 
rajz- és írószergyárat Visegrádon építtette fel, ahol a kö-
zeli erd�ség szolgáltatta a nyersanyagot. A helyi hagyo-
mány úgy tudja, hogy azt a területet, ahol a gyár is fel-
épült, Rigler feleségér�l Gizella-telepnek nevezték el. 
Rigler visegrádi gyárában 1910-ben 120 munkás dolgo-
zott, és az itteni gépek összteljesítménye 50 LE volt. Pesti 
gyárában a nyomda is sikeresen és igen magas színvona-
lon m�ködött. A gyár foglalkoztatta például az Országos 
Magyar Királyi Iparm�vészeti Iskola tanárait és diákjait. 
Közös munkájuknak egyik igazán sikeres terméke egy 
ünnepi alkalomra tervezett levelez�lap-sorozat volt, 
amely a magyar szecesszió kiemelked� grafikai alkotásai 
közé tartozik.  

A sikeres üzleti vállalkozás lehet�vé tette, hogy Rigler 
1894-ben két és fél millió korona alapt�kével cégét rész-
vénytársasággá alakítsa. A pesti és visegrádi gyárakban 
1910-ben összesen 592 f�t foglalkoztattak. Visegrádon a 
helyiekt�l összevásárolt kb. 26 kat. holdnyi területen a 
faárugyár melletti részen, kihasználva a szép táj és kelle-
mes környezet nyújtotta lehet�séget, üdül�területet létesí-
tett. A község 1885-ben készült kataszteri térképén a 
korábbi telkek jelzésével együtt teljes kiépítettséggel 
megtaláljuk a telepet. A térképen már rajta van a telep 
f�épülete (Erzsébet Szálló, ma kórház) az összes ma is 
meglév� régi melléképülettel együtt. Már létezik a park-
ban lév� úszómedence, s�t feljebb, a domboldalon meg-
épült Riglerék magánvillája is. A Dömös fel�li részen a 
telep szomszédságában pedig ott van a gazdasági épület (a 
mai lovarda), amely élelemmel látta el a telepet. 
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A visegrádi üdül�telepet Rigler a kor egészségügyi di-
vatjának megfelel�en vízgyógyászati intézetté alakította 
át, mert az akkor igen felkapott gyógykezelési mód volt. 
A szállodából, orvosi rendel�vel ellátott vízgyógyászati 
épületb�l és a kávéházként is szolgáló vendégl�b�l álló 
épületegyüttes vendégeit Nagymarosról, az ottani vasút- 
vagy hajóállomásról, csavarg�zös szállította Gizella-
telepre. A klimatikus gyógyhelyként reklámozott Gizella-
telep fürd� területét parkosították. A vendégek részére 
kellemes sétautakat alakítottak ki. Ezek közül az egyiket 
Andrássy sétánynak nevezték. Ez a sétány ma is megvan, 
a kórház Visegrád fel�li autóparkolójától indul Esztergom 
irányába. Valamikori elnevezése kissé megtéveszt�, mert 
nem arról az Andrássy Gyula grófról nevezték el, aki 
el�bb Magyarország külügyminisztere, utóbb miniszterel-
nöke volt. Visegrádon akkoriban ugyanis birtokos volt, és 
a F� utca 17. sz. épület (a mai Zsitvay-villa) el�djében 
lakott egy egy-házpakai el�nev� Andrássy Gyula ország-
gy�lési képvisel�, aki 1894-ben itt is halt meg, és a helyi 
temet�ben helyezték örök nyugalomra. Rigler a Gizella-
telep kialakításakor Andrássytól megvásárolta azt a nad-
rág-szíjparcellát, amelyen kés�bb a sétányt kialakították. 
Az egykori tulajdonos jól hangzó nevét meghagyva a 
sétányt egyházpakai Andrássy Gyuláról nevezték el. 

Laczó Viktor „Visegrád (Magasvár)” cím� Budapesten 
1909-ben megjelent könyvecskéjében megemlíti, hogy a 
Keresztel� Szent János tiszteletére szentelt visegrádi 
plébániatemplom f�oltárán Jézus szobra áll, amely Rigler 
József Edéné adománya. El�bb ismer�seinél próbáltam 
érdekl�dni az említett Krisztus-szobrot illet�en, de eddig 
senkit sem találtam, aki hallott róla. Legutóbb Kalász 
István plébános úr engedelmével átlapoztam a város Vik-
torin József óta vezetett Historia Domusát, hátha találok 
valami

lyen feljegyzést a szoborra vonatkozóan. Sajnos Hófer 
Jen� plébános, aki 1906–1911 között teljesített szolgála-
tot Visegrádon, nem írt semmilyen feljegyzést, így a szo-
bor további sorsáról semmit sem tudunk.  

Rigler József Ede 1909-ben meghalt, a Kerepesi úti te-
met� baloldali árkádsorán van „Jézusom irgalmazz” 
feliratú sírja, amelyen egy Krisztus-szobor áll. Lehet, 
hogy a visegrádi szobor került a temet�be? 

Gizella-telep fürd� az els� világháború el�tt nem tarto-
zott a legismertebb és legdivatosabb üdül�helyek közé. A 
monarchia fürd�életér�l szóló, újabb id�ben keletkezett 
monografikus feldolgozások sem említik. Az üdül�helyet 
1918-ban Gizella Gyógyfürd�telep Fürd�telepe (Buda-
pest) néven részvénytársasággá alakították át. A Rigler-
villát 1919-ben az özvegy nyaralójaként említik. 

Az 1910. évi statisztikai jelentés szerint még egy gyár 
van Visegrádon. Ez a kincstári szeszgyár 
Szentgyörgypusztán áll, és nyolc munkás dolgozik benne; 
az ott lév� gép 16 LE teljesítmény�. Itt a már említett 
1885. évi kataszteri térkép szerint egyetlen kincstári épü-
let van, amely ma is áll és használják (Áprily-völgy 1. sz., 
az ún. Schneider-ház). Nagyon valószín�nek t�nik, hogy 
az a bizonyos szeszgyár ebben az épületben lehetett. 

Befejezésül szeretném felhívni a városunk ipartörténete 
iránt érdekl�d�k figyelmét, hogy további adatokat Ma-
gyar Eszter: Visegrád története 1684–1756. Budapest 
1998. és Pest-Pilis-Solt-Kikun Vármegye II. köt. Buda-
pest 1910. Szerk.: Borovszky Samu, kötetekben találnak.  

Itt szeretném megköszönni Grósz Zsuzsa kollégan�m-
nek, hogy a felhasznált térképek alapos átnézésében és 
azok elemzésében segítségemre volt. 
                                                                  Sz�ke Mátyás 

 c. múzeumigazgató 
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A dalkör 2005 kora nyarán alakult meg. Alapítója, szer-
vez�je Abonyi Géza volt, aki azóta is támogatója a cso-
portnak – leginkább abban, hogy hosszú ideje saját ingat-
lanában biztosítja a lehet�ségeket a próbákhoz. 

Dalköri tagok a váli fellépés után 
 

Megjegyzend�, hogy – különösen az els� években – má-
sik tagunk, id. Zeller Márton is évekig biztosította házá-
nak alagsorát a próbákhoz. 

Heti egyszer tartunk énekpróbát, de mindig (minden év-
ben) megünnepeljük – szerényen – egymás születésnapját 

is, ami plusz próbát jelent. Ha a program, fellépés úgy 
kívánja, s�rítjük a próbák számát. 

Dalkörünk eredeti létszáma 12 f� volt, mely az évek so-
rán felszaporodott 15 f�re. A létszám többször is változott 
már, összetételében is többszörösen, de jelenleg is a pró-
bákon, fellépéseken 12–15 f� között változik (az elfog-
laltságoktól függ�en). A tagság nagyobbik része nyugdí-
jas. Foglalkozások, szakmák tekintetében is megoszlik a 
létszám, vannak: erdészeti dolgozók, vállalkozók, alkal-
mazottak, mérnök és pedagógus szakmabeliek. 

Korábban rendszeresen felléptünk a március 15-i ünnep-
ségeken és többször a városnapokon. A város ezeréves 
évfordulóján saját dalt énekeltünk, melyet egyik dalköri 
tagunk írt. 

Hagyományosan a város két id�sek otthonában lépünk 
fel évente az id�sek napján, a karácsonyi ünnepségeken, 
illetve van, amikor együtt is szerepelünk a szentgyörgy-
pusztai otthon Tátika Dalkörével. 

A városi id�sek napján is rendszeresen szerepeltünk és 
évente a majálison is. 

Számos helyre eljutottunk már. Jártunk a Dunakanyar 
számos településén: felléptünk Szigetmonostoron és Tahi-
tótfaluban. Szentendrén – majdnem minden évben – a 
n�napokon, az id�sek napján léptünk fel, de városi ünnep-
ségen is szerepeltünk, illetve a Móricz Zsigmond Gimná-
ziumban is.                        (Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 

Felléptünk Kárpátalján (Munkácson), szerepeltünk Erdélyben 
is (Tordaszentlászlón), a hagyományos kórustalálkozón. 

Különösen emlékezetes a nemzetközi Kis-Visegrád Találkozó 
2009-ben és 2011-ben való fellépésünk, illetve a Visegrádon 
megrendezett két Dunakanyar Kulturális Se-

regszemle gáladélutánján való szereplésünk 2008-ban és 2010-
ben, mert ebben a négy esetben mi voltunk a szervez�k és ren-
dez�k is. 

A Váli I. Katonanóta-fesztiválon 2013-ban a megyei újság dal-
körünk szereplését emelte ki. Válon azóta már további két alka-
lommal szerepeltünk – nagy sikerrel. 

Köszönet a dalkör minden tagjának, hogy az éneklés és a dal 
által egy jókedv� és összetartó csapat alakulhatott ki az elmúlt 
tíz év során. 

Kiss Károly dalkörvezet� 

 
A hiteles tájékoztatás – bizony fontos… 

 

Kíváncsian vártam, hogy az önkormányzat és volt házi-
orvosunk közötti másodfokú bírósági döntésr�l megjele-
nik-e valamiféle tájékoztatás. Nem jelent meg. Sajnos én 
ezt el�zetesen sejtettem. Pedig az ítélethirdetés június 
elsején megtörtént. Tehát lett volna rá id� megírni. Ter-
mészetesen én is és több más visegrádi polgár ismeri az 
eredményt, de mégis elvárható lett volna, hogy err�l min-
denki tájékoztatást kapjon. Abban nincs semmi rendkívü-
li, hogy elveszítette az önkormányzat a pert, mert várható 
volt, de tájékoztatni akkor is kell, hiszen a most pályázó 
háziorvos visszalépésér�l sem felejtkeztek meg. Bár ennél 
az esetnél is „aranyos”, hogy a visszalépést a feladatok 
megismerésével magyarázták és nem a feltételek, a lehe-
t�ségek megismerésével… Persze többen vagyunk, akiket 
az is érdekelne, hogy mibe is került ez a városnak és mibe 
fog még kerülni? És nem csak a pénzre gondolok. 

(Mikor arról írtam, hogy a beszerzett dokumentumok 
alapján nem kezdeményezett bírósági eljárást az el�z� 
testület (melynek tagja voltam), akkor az újságban az 
jelent meg, hogy a dokumentumoknak nincs nyoma. Ez 
természetesen nem igaz – lásd jegyz�könyvek és hangfel-
vételek, körzeti videó anyagok igazolásként. De ha a saját 
tapasztalatunk alapján hoztunk olyan döntést, melyet 
kétszint� bírósági döntés is igazolt, akár büszkék is lehe-
tünk.) 

Tehát, abban igaza van Mikesy Tamás cikkírónak, ami-
kor arról beszél, hogy nem mindig sikerül megfelel�en 
tájékoztatni a város lakosságát. Abban már nem adok 
igazat, hogy az önkormányzat kommunikációja kevés 
lenne, hiszen a beruházásokról még mellékletek is megje-
lennek minden hónapban, legalább egyszer külön tájékoz-
tatások – nagyjából ugyanarról, amir�l az újságban is 
írnak. Ezek nagyjából hasonlítanak az országos kommu-
nikációs módszerekhez. A hatásuk is hasonló. Ezen az 
sem fog változtatni, hogy most már kommunikációs el�-
adója is van az önkormányzatnak.  

Pedig annyi mindenr�l kellene hitelesen tájékoztatni, ha 
már azok a kis-nagy fórumok nem jönnek létre, amelyek-
re ígéretet kaptunk a 2012-es rendkívüli választás el�tt.  

Hogy majd minden jelent�sebb változást megbeszélnek 
a lakossággal, illetve az érintettekkel. Példából sok van 
jelenleg is, visszamen�leg is. 

Ha már olyan sok pénzünk van (érthet�: nekünk az isko-
la lényegesen kevesebbe kerül, mint korábban, az adóbe-
vételünk lényegesen több, mint korábban, már nem terhel 
bennünket úgy az okmányiroda és a gyámügy, mint ko-
rábban, az adósságunkat az állam átvállalta), err�l miért 
nem kapunk el�zetes tájékoztatást, hogy mire is költjük, 
vagy szeretnénk költeni? De ha járdaépítésekre (valóban 
nagyon kell), akkor csak err�l miért nincs fórum, hogy 

esetleg az is szóba kerüljön, miként lehetne (lehetett volna 
még az elkészítés el�tt) a föld alá vinni a vezetékeket – 
legalább a frekventált helyeken? De lehet, hogy olyan 
ötlet is felmerült volna, hogy ha már a járdákhoz nyúlunk, 
akkor néhány parkolást segít� lehet�ségre is gondoljunk! 

Más. Miért nem sikerült a m�emlék-felügyel�ségi épüle-
tet, ingatlant magunknak megtartani, ha már egyszer an-
nak idején sikerült megszerezni?  Mennyivel könnyebb 
lenne, lett volna a F� utcai parkolás megoldása is. És 
lehetett volna a civileknek, egyesületeknek is ezzel egy 
háza, rendezvényterülete. 

Bizonyára többeket érdekelne az is, hogy Cseke László 
miért vonul vissza a palotajátékok kés�bbi szervezését�l?  
Persze �szintén és valósan. (Mert ha � írná, sem hinném 
el, hogy fáradtság, vagy a pihenésre vágyás lenne itt az 
indok.) És persze a városban err�l is tud majdnem min-
denki mindent.  

Még régebben – talán 2012-ben, vagy 2013-ban – meg-
jelent egy „megmagyarázhatatlan hír” az újságunkban. 
Hogy tudniillik: eld�lt az a kérdés, hogy a városközpont 
kisajátított földterületeit nem értékesíti az önkormányzat. 
Ez a kérdés soha nem szerepelt sem a Hadházy-, sem 
pedig az Abonyi-féle testület el�tt. Föl se merült, hogy 
ilyenr�l akár csak szó került volna. (Igaz, pletykák kering-
tek arról, hogy valaki, valakik Visegrádon meg szerették 
volna vásárolni a területet, de Hadházy polgármester 
ennek ellenállt, s talán a „bukása” is ennek köszönhet�. 
Ilyen a szóbeszéd.)   

Viszont akkor kinél, kiknél és mikor merült fel a terület 
értékesítése, ha azt a Visegrádi Hírekben le kellett mon-
dani?  Egyáltalán, a lemondás kinek szólt? 

Volna még, de nem sorolom. 
Viszont Mikesy Tamás képvisel� azt sejtette legutóbbi 

cikkében, mintha az el�z� – másfél évig m�köd� – testü-
let borzalmakat (netán pénzügyi visszásságokat?) hagyott 
volna maga után. Ezzel természetesen megsértette azokat 
az elöljárókat, képvisel�ket és alkalmazottakat, akik az 
el�z� testületben és adminisztrációban tevékenykedtek. 
Mikesy úr (a semmivel alá nem támasztott vádaskodás 
mellett) még meg is fenyegette az akkoriakat. Mikesy úr 
természetesen (nehéz a szót kikerülni) most is hazudik.  

Szerintem azt hiszi, hogy azt kell csinálnia, amit a Par-
lamentben csinálnak a politikusok. Jó. A megírt cikke 
tartalmilag üres, nulla, de akkor meg pláne ne vádaskod-
jon és fenyegessen, mert a mi (az én) türelmünk is elfogy, 
és el�bb-utóbb nem lehetünk tekintettel arra, hogy a város 
megítélése miatt inkább hallgatunk, és nem fordulunk 
bírósághoz. Bíróságból és az ehhez kapcsolódó milliós 
kiadásokból úgy is van már ennek az önkormányzatnak 
elég baja.                                                        Kiss Károly 
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Tisztelt Mikesy Képvisel� Úr! 
Kicsit számítottam rá, hogy Ön lesz az, aki majd el�ad va-

lami válaszfélét a kérdéseimre, mert annak idején, még 
Hadházy Sándor helyett is els�sorban Ön vállalta fel az ilyen 
jelleg� munkákat. 

A cikk, amit a rendelkezésére álló kilenc óra alatt sikerült 
összehoznia, igen figyelemre méltó. 

Amennyire én tudom, Ön egy kiváló családból származó, a 
keresztényi szeretet és megértés vallásában nevelt és azt 
híven gyakorló ember. Emellett – mint Visegrád város kép-
visel�-testületének tagja – a visegrádi m�vel�dési ház igaz-
gatója, különösképpen elkötelezett városunk kulturális, tár-
sadalmi és közösségi életének ápolása, a lakosság összefogá-
sának er�sítése mellett. 

Nem tudom, hogy mit�l van, de úgy érzem, hogy az Ön 
által megírt és leközölt cikknek sem a szelleme, sem a nyel-
vezete, sem a mondanivalója nem szolgálja egyik fentebb 
leírt el�zményt sem. 

Már a megszólításnál felt�ntek némely mentális hiányossá-
gok, ugyanis így indult a cikk, hogy: „Kedves Géza!” Ez az 
egyébként barátok között megszokott forma számomra nem 
értelmezhet� egy olyan levél válaszaként, amelyet én úgy 
címeztem, hogy „Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képvise-
l�-testület!” Nem emlékszem, hogy mi ketten valaha is 
együtt �riztünk volna libát, így a következ�kben kérem a 
Képvisel� Urat, hogy amennyiben levelet, vagy cikket kíván 
hozzám intézni, szíveskedjen a megszólításnál betartani a 
még nyolc általánost végzetteknek is könnyen megjegyezhe-
t� illemszabályokat. Valahogy úgy, hogy Tisztelt Abonyi 
Géza, vagy Tisztelt Abonyi Géza Úr! A választást Önre bí-
zom.  

A cikkben összehordott általánosságokkal nem kívánok 
foglalkozni azon kívül, hogy megvetem a kétszín�, bunkó, 
alap nélküli vádaskodást és fenyeget�zést. Tévednék talán, 
hogy Ön ugyanúgy a testület tagja volt abban az id�ben, mint 
én? Ha valami konkrét, elmarasztalható ügyr�l tud velem 
kapcsolatban, nosza rajta, tegye meg, tegyék meg a szüksé-
ges lépéseket! Eltelt három év, mire vártak eddig?  

Egyébiránt úgy gondolom, hogy nem csak túl magas lóról 
beszél a Képvisel� Úr, hanem fordítva is ül rajta. Ön jelenleg 
képvisel�-testületi tag, azaz közszerepl�, és mint ilyen, nin-
csen joga kioktatni a hozzá fordulókat. Ellentétben velem, 
aki mint magánember tehetek fel kérdéseket és leírhatom ide 
azt a véleményemet Önr�l mint közszerepl�r�l, hogy az Ön 
által képviselt tiszteletlen, nagykép� és fenyeget� stílus és 
megközelítés a közösségformálás és a m�vel�dés területén 
olyan rombolást és szakadást idézett el� Visegrád lakosságá-
nak életében, amely szégyenletes. Ez a stílus rányomja bé-
lyegét a jelenlegi képvisel�-testület stílusára és a lakosság 
nagy részéhez való viszonyára is. Ez viszont már általános 
közügy, ugyanis egy városi képvisel� tisztség� ember nem 
írhat ilyen választ, nem veheti fel ezt a hangot senkivel 
szemben sem. Vagy ha mégis, akkor önmagát, a képvisel�-
testület egészét és a város polgármesterét is min�síti igen 
mélyen és igen sötéten.  

Végezetül az a határozott véleményem, hogy ez a kisváros 
sokkal barátságosabb, közvetlenebb és élhet�bb hely lenne 
Ön nélkül, az Ön eddigi m�ködése nélkül, az Ön által is 
képviselt gy�lölet- és félelemkeltésen alapuló megosztó 
tevékenység nélkül. 

                                        Abonyi Géza 

��������	
�������������
����
 

Visegrádon jó élni, mert itt jó emberek élnek. Mire alapozom 
ezt az általánosító kijelentést? Máris megindokolom: 

2012. május 17-én váratlanul meghalt a lányunk, Ilonka. Ba-
rátn�ivel szervezték meg Visegrádon a komatál intézményét, 
aminek lényege, hogy ha pici baba születik az ismeretségi kör-
ben, a többiek ellátják a családot élelemmel pár hétig, amíg a 
mama és a család belerázódik az új helyzetbe.  

Ilonka lányom halála is új, majdnem megoldhatatlan helyzetet 
jelentett a családnak, de a közösség segített. Olyan emberek is 
hoztak ebédet, akiket nem ismertem. Még most is vannak nálunk 
edények, amiknek keressük a tulajdonosait.  

2013 �szén feleségem, Ola megbetegedett. Megint segített a 
közösség. Én dolgozni jártam, � az emeleten feküdt. Az ajtót 
nem zártuk, hogy ha valaki jön látogatni, ne kelljen Olának 
lejönni ajtót nyitni; mindenkinek megmondtuk, hogy csengetés 
nélkül jöjjön be, és menjen fel az emeleti hálószobába a beteg-
hez. Soha semmi nem t�nt el a lakásból, de az el�fordult, hogy 
valaki, máig sem tudom ki, hozott ebédet, és letette a konyha-
asztalra. Nagyon sokan segítettek, név szerin nem szeretnék 
senkit említeni, nehogy kihagyjak valakit.  

2014. augusztus 8-án meghalt a feleségem.  
Megint segített a közösség, hordták az ebédet és ki miben tu-

dott, segített. A fodrász Ola haját ingyen vágta, halála óta az 
enyémet is. A temet�ben a sírokat meglocsolva, megkapálva 
találom. 

Más:  
Gabi lányom Zakopanéban, Lengyelországban él, turizmus-

sal és tolmácsolással foglalkozik. Egyszer megbízták egy 
lengyel település fejleszt�kb�l álló csoportja magyarországi 
programjának levelezésével. A feladat az volt, hogy tolmá-
csoljon több el�re megszervezett beszélgetést, el�adást, ahol 
magyarországi települések helyi vezet�i és szakért�i bemu-
tatták eredményeiket, megosztották gondjaikat. 

Gabi telefonált nekem, hogy sürg�sen kellene a visegrádi 
polgármester telefonszáma, de nem mondta, hogy miért, én 
meg nem kérdeztem. Kés�bb kiderült, hogy az egyik el�re 
egyeztetett találkozó nem jöhet létre, ezért sürg�sen kellett 
találni egy másik települést, ahol tudják �ket fogadni és még 
esetleg témába vágó beszélgetés is kerekedhet bel�le. 

A Visegrádi Önkormányzat vezet�i Gabi kérésére egy este 
alatt, másnapra összeállítottak egy el�adást a várost érint� 
pályázatokról, a pénzek felhasználási módjáról, az önkor-
mányzat fejlesztési munkáiról. A lengyel szakért�k egyönte-
t� véleménye szerint ez volt az út legjobb, legtanulságosabb 
el�adása és beszélgetése. Még napokkal kés�bb is a visegrá-
di mintát emlegették, mint követend� példát. Ekkor tudta 
meg Gabi is meg én is, hogy a város vezet�i és a képvisel�k 
a törvényben el�írt legalacsonyabb fizetést szavazták meg 
maguknak, melyet az utóbbiak fel sem vesznek, hanem 
azonnal a városra fordítják. 

Kedves visegrádiak, ismerjük meg értékeinket, és örüljünk 
ezeknek. Méltán lehetünk büszkék rájuk. 

Szeretek a boltba, temet�be gyalog menni, mert út közben 
annyi kedves emberrel találkozom, mindenki köszön, egy-két 
jó szót szól, és az ember egyb�l jobb hangulatban megy 
haza. 

 Szeretném megköszönni mindenkinek a jóságát, segít�-
készségét. Név szerint szeretném megemlíteni Paulust – 
mivel � már szintén a temet�ben van – és Lajcsit, akinek 
kétségbeesett tekintetét máig sem tudom elfelejteni, amikor 
évekkel ezel�tt Béla fiával egy szombat reggel becsöngettek, 
hogy édesanyja meghalt, és Lepencén szeretne egy koporsót 
választani neki. Ma reggel elmondtam egy imát Lajcsi sírjá-
nál is.   

Karaba István 
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A visegrádi templomépület-együttes építése 2002. évben 
kezd�dött el. 2009. év tavaszára elkészült a templomtér 
karzattal, az imaterem, a lelkészi hivatal, a kiszolgáló 
vizes helyiségek egy félköríves épülettömbben és a ha-
rangtorony a haranggal. 2009. június 1-jén, pünkösd má-
sodnapján dr. Bogárdi Szabó István püspök úr igehirdeté-
sével felszenteltük a templomot.  

 

 
Templom és harangláb 

 
Az elmúlt évben az Emberi Er�források Minisztériuma 

„A visegrádi templomépület-együttes befejez� munkálata-
ira” tárgyú pályázatunkat 15.000.000 Ft-tal támogatta. Ez 
az összeg 2014. augusztus 22-én megérkezett visegrádi 
számlánkra. 

A költségvetés-tervezet az alábbi munkákat tartalmazta:  
Küls� munkák: I. A bels� kereng� elkészítése; 
Bels� munkák: II. Templom berendezés (Úrasztala, Mó-

zes-szék, szószék, templomi padok)  
A munkálatok elkészültek. A kereng� megépültével – az 

eredeti tervnek megfelel�en – létrejött a kör alakú temp-
lomépület-együttes. Kialakult a bels� udvar tere a dísztég-
la burkolatú járdával, füves térséggel, dísznövényekkel. A 
fedett kereng� kiváló lehet�séget nyújt az egyházi ünne-
pek, szeretetvendégségek során a vendéglátásra, konfe-
renciák alkalmain a kiscsoportos beszélgetésekre.  

A templomi berendezések is el-
készültek. Az imatermi ötven 
darab szék a templomi padok 
beállításával visszakerülhetett az 
imaterembe. A padokba kényel-
mesen nyolcvan f� ülhet le. A 
nagyobb rendezvények alkalmával 
(esküv�, presbiteri konferencia, 
zenés istentisztelet) már nem kell 
az önkormányzattól székeket köl-
csön kérnünk. A szószékr�l prédi-
káló lelkipásztor a gyülekezetet 
átlátja, a gyülekezet tagjai pedig 

jobban hallják és látják az igehirdet�t. A Mózes-székben 
helyet foglalhatnak a vendég igehirdet�k, egyházi veze-
t�k. A bels� templomtér elkészült berendezése az isten-
tisztelet áhítatát er�síti és a „megszokott” lelki otthon 
rendjét, áhítatát árasztja. 

A gyülekezet hasonló egy lelki házhoz. Soha nem befe-
jezett épület, hanem növekedik napról napra, vagy omla-
dozik, pusztul. A növekedéshez szükséges infrastruktúrát 
biztosítja a projekt megvalósulása.  

A helyes stratégia: A közösség bibliai alapú eszmény-
képének megformálása. Itt a legfontosabb: az Úr napjának 
megszentelése, az istentiszteleteken való részvétel. Fel-
épült a templomunk jól látható helyen, a Duna partján, 
adatott harangunk, melynek hívó hangja az egész város-
ban hallható. A templomépület-együttes a program meg-
valósításával alkalmassá vált a gyülekezeti élet kiszolgá-
lására: megfelel�en berendezett szakrális tere méltó hely-
színe az istentiszteleteknek és egyéb ünnepi alkalmaknak 
(esküv�k, konfirmáció, presbiteri konferenciák stb.). Az 
imaterembe visszahelyeztük a székeket, melyek eddig a 
templomteret szolgálták.              

 

 
Templombels� az új padokkal 

 

A kereng� megépítésével teljessé vált bels� udvar méltó 
helyszíne és környezete az egyéb eseményeknek (közös-
ségi alkalmak szabadtéri helyszíne, hittantáborok, koncer-
tek és egyéb, egyházi élethez kapcsolódó rendezvénytér).  

A kis létszámú gyülekezet el�tt nagy lehet�ség nyílott 
meg a templomépület-együttes teljes felépítésével. Az 
egyházi turizmus lehet�ségének útja ez. Ifjúsági csopor-
tok, hittancsoportok fogadása, testvérgyülekezetek meg-
hívása, hazánkból és külföldr�l stb. Ehhez az új kihívás-
hoz szükséges annak felmérése, hogy ki miben tud segíte-
ni, kinek milyen adottsága van. A jöv�kép realizálása: a 
szolgálatok megbeszélése, a vállalások feltérképezése és a 
munkaágak megszervezése a gyülekezetre váró új és 
ígéretes feladat.  

 

 
Az els� hittantáborosok: a Szentendrei Ref. Gimnázium  

5–6. osztályosai Németh Ildikóval és P. Tóth Bélával 
 

Beteljesedett az alapk�letételi ünnepség alapigéje, ame-
lyet Fónagy Miklós esperes úr választott: „Tóvá lesz a 
déli-báb, és víz fakad a szomjú földön.” (Ézs 35,7)  

Ezúton is hálás szívvel köszönjük mindazok adakozó 
részvételét, akik imádságukkal, adományaikkal, munká-
jukkal segítették a templomépület-együttes felépítését. 

Istentiszteleti alkalmunkat minden vasárnap 9 órai 
kezdettel tartjuk, melyre mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk. 

Vörös Ákos lelkipásztor 
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Hatha jóga Dunabogdányban 

 
keddenként 18–19 óra között  a m�vel�dési házban 

… hogy megtaláljuk  
a mindennapok testi-lelki egyensúlyát 

KAMMERER EDINA       06 (20) 3997177 
 

 

����
Visegrádon, a Mátyás király út 26. mellett, 

a patakparton, barátságos környezetben 
 

házi jelleg� rétesek, 
f�zött fagylaltok, 

pogácsák, 
üdít�k, 
kávé 

 

Lehet�ség van diabetikus és hagyományos rétesek, 
illetve vendégváró apró pogácsák el�rendelésére is! 

 

Nyitva: szerda–vasárnap, 11–17 óráig 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

www.facebook.com/makosfrodo 
 

 

 
 

F A T E L E P  
 

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

 

Faáru kedvezményes áron! 
Augusztusban bruttó 68.500 Ft/m3 

Zsaludeszka 51.500 Ft/m3 
 

Gerenda, padló, deszka, tet�léc, OSB, 
 tet�fóliák, lambéria 

 

Szlovák, min�ségi feny� f�részáru 
óriási választéka azonnal, raktárról 

 

Házhoz szállítás, 
gyalulás és méretre vágás megoldható! 

 

Nyitva tartás: 
hétf�t�l péntekig 7–16 óráig 

szombaton 7–12 óráig 
 

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

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

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

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 
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Cserépkályha építése,  
átrakása,  

új és régi csempéb�l  
és téglakályha-építés 

Honti László  
06 (20) 356-6634 

�

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 

Herr Gábor  
06 (20) 399-7027,   

06 (20) 599-9337 
www.herrsta.eu 

 

T�ZIFAELADÁS  

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 
Vágott t�zifa 2200,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2300,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 
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