
 

Tisztelt Szülők! Kedves Visegrádiak! 

Mint ahogyan azt már sokszor, sok helyen hallhatták, s ha az iskolacsoport 

felé járnak, láthatják is, belaktuk a felújított főépületet, a 

konténerosztályokat és az önkormányzat tulajdonát képező, általunk is 

használható tereket. Ideális helyzetben, legkorábban csak jövő évben, késő 

ősszel leszünk, amikorra a tervek szerint az új iskolaépület és a felújított 

sportcsarnok is rendelkezésünkre áll, de már most is több szempontból 

komfortosabban élünk, mint eddig.  

Visegrád Város Önkormányzata közel 80 millió forintot költött a főépület 

felújítására, a Váci Tankerületi Központ pedig eddig 36 milliót (ez utóbbi 

kiadás hónapról hónapra, milliós nagyságrenddel továbbra is növekszik, 

hiszen, például a konténerbérlet havonta kb. 1,5 millió forintba, a 

konténerek fűtése pedig jelenleg havonta kb. 800 ezer forintba kerül, 

természetesen a teljes iskola napi működésén felül). 

Az intézmény dolgozói köre és a szülői közösség jelentős része is úgy 

gondolja: a személy- és vagyonbiztonság érdekében fontos, hogy a 

konténerek közvetlen környékét (ezáltal kiemelten a gyerekek biztonságát) 

kerítés is védje. Ennek indokoltságát a fenntartó és működtető Váci 

Tankerületi Központ igazgatója is látja. Mivel a tankerület forrásai a fentebb 

említett okok és az előre nem tervezhető kiadások miatt erősen 

megfogyatkoztak, Verebélyi Ákos igazgató úr Félegyházi András polgármester 

úrral egyeztetve, segítséget kért Visegrád Város Önkormányzatától. A 

polgármester úr és az igazgató úr megbeszélése értelmében a tankerület a 

kerítéshez szükséges anyagok árának kifizetésével, a visegrádi 

önkormányzat pedig a kerítés megépítésével járul hozzá a biztonság 

megteremtéséhez.  

Az elkerített rész nem tágas, a gyermekek – mint ahogyan eddig sem csak az 

iskola udvarán voltak évek óta – a rendezvény téren vagy egyéb külső 

helyeken töltik szervezetten és felügyelettel a szabadidő jelentős részét vagy 

az egyéb foglalkozásokat.  

Jelenleg a konténerek körül zajlik a kerítés építése, a világítás 

kivitelezése és a villamossági hálózat bővítése is. A befejezésig 

türelmüket kérjük. 

Amennyiben a felsoroltakkal vagy az iskolai élet más területeivel 

kapcsolatosan bárkinek kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérem, hogy 

keressen fel – lehetőleg előre egyeztetett időpontban – az irodában vagy 

juttassa el hozzám hivatalos levelét, amelyet kérésre az önkormányzathoz 

vagy a fenntartóhoz továbbítok. 
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