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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

A 2019. május 15-én megtartott rendes testületi 
ülésen az alábbi döntések születtek:

• 270.000.- Ft támogatásban részesítette a testület 
a Visegrád Sportjáért Közalapítványt működési 
költségeinek fedezéséhez, illetve az Alapító Okirat-
ban rögzített feladatainak ellátásához.

• A Stabil Mérnökiroda Kft -t bízta meg az önkor-
mányzat a gátelem tároló, illetve a városgazdálko-
dási bázis építési engedélyezési tervdokumentáció-
jának elkészítésével 2 413 000.- Ft, illetve 4 064 
000.-Ft tervezési díj ellenében a 2019. évi költség-
vetés 13. számú mellékletének VKG bázis és 
gátelem tároló megépítése sora terhére.

• Elfogadták a képviselők a Dunakanyar Önkormány-
zati Társulás módosított Társulási Megállapodását.

• Egységáras keretszerződés megkötéséről döntött 
a testület az építési műszaki ellenőri- és mérnök-
tanácsadói feladatok ellátására a Szabvány és 
Minőség Kft -vel.

• Jóváhagyólag elfogadta a testület Visegrád Város 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatairól készített átfogó jegyzői értékelését.

• Telekalakítási megállapodás megkötéséről döntött a 
testület a Visegrád 400 hrsz-ú önkormányzati tulaj-
donú ingatlan telekhatárrendezésének érdekében.

• Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára 

a kieső szavazatszámláló bizottsági tagok helyére 
kellő számú póttag hiányában a „választási el-
járásról” szóló 2013. évi XXXVI törvény 35.§ (2) 
bekezdése értelmében a következő személyeket 
választotta meg: Nődl Norbertné és Burgermeister 
Ágnes tagok, Petőczné Ivitz Judit, Cseke Júlia és 
Oláhné Varga Ildikó Ágota póttagok.

A 2019. május 23-án megtartott rendes testületi 
ülésen az alábbi döntések születtek:

• Elfogadta a képviselő-testület a Visegrádi Városfej-
lesztő Kft ., illetve a Pro Visegrád Kulturális Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofi t Kft . 2018. évi egysze-
rűsített éves pénzügyi beszámolóját.

• 6.096.000.-Ft-os vállalkozói díj kifi zetéséről döntött 
a testület a Pilisi Parkerdő Zrt. részére erdőművelé-
si, valamint veszélyes fák kitermelési és munkálatai-
nak elvégzéséért. 

• Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a Sziget utca 
15. szám alatti fsz. 2. számú önkormányzati lakás 
bérbeadására. A pályázati kiírás Visegrád Város 
hiva talos honlapján az Önkormányzat/Pályázati 
kiírások menüpontban, illetve jelen lapszámban is 
megtalálható.

VVÖ, VPH

NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban

2019. július 22. és 2019. augusztus 2. között
igazgatási szünet lesz,

mely napokon a hivatal zárva tart.

Anyakönyvi ügyekben hívható telefonszám:
2019. július 22-26. között: +36 20 599 9217

2019. július 29-augusztus 2. között: +36 20 251 9672

A szünet utáni első munkanap: 2019. augusztus 5. hétfő

Visegrádi Polgármesteri Hivatal, Visegrád Város Önkormányzata
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2019. (05.23.) számú határozatával
a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerint 
pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  15. szám alatt lévő fsz. 2. számú lakás bérleti jogviszonyára.

A lakás jellemzői:
alapterülete: 60,8 m² 
szobák száma: 1 + ½ szoba 
komfortfokozata: összkomfortos 
A bérleti szerződés időtartama: Öt évre szóló határo-

zott idejű szerződés, a határozott idejű szerződés le-
jártával, változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi hely-
zet esetén kérelemre, a Népjóléti Bizottság javaslatára a 
Képviselő-testület döntése alapján, a bérlővel újabb – leg-
feljebb három évre szóló - bérleti szerződést lehet kötni. 
A lakbér összege: 33.400,- Ft

A bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biz-
tosítására a bérlőnek a szerződés megkötése előtt 
óvadékot kell fi zetnie. Az óvadék mértéke a lakás min-
denkori havi bérleti díjának kétszerese.

A bérlő az első három évben csak az éves infl áció 
mértékével megemelt lakbért fi zeti. A három év lejártával 
a bérbeadó a lakbért 30%-al megemelheti. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 8. (csütörtök) 16.00 óra
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített for-

manyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához 
címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai 
úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető 
a www.visegrad.hu oldalról. A borítékra kérjük ráírni, 
hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”. 

A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. szeptember 4.
A pályázatok elbírálásának módja: 
A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság 

véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó sze-
mélyéről a Képviselő-testületnek, aki dönt a lakás ki-
utalásáról. A pályázatokat a pályázati határidő leteltét 
követő harminc napon belül el kell bírálni. Érvénytelen 
az a pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, 
valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályá-
zati kiírás megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével 
vagy megtévesztésével nyújtottak be.

Amennyiben nincsen kellő számú olyan pályázó, aki a 
meghirdetett feltételeknek mindenben megfelel, akkor a 
lakás bérlője lehet az is, aki a feltételeknek csak részben 
felel meg.

Az eredmény közlésének módja és időpontja: A pályá-
zat elbírálásától számított 5 napon belül, a Képviselő-
testület döntését tartalmazó határozat kivonat meg-
küldésével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. 
A pályázóval a bérleti szerződést a pályázat elnyerését 
közlő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon 
belül a polgármester köti meg. 

Pályázati feltételek: 
A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakásbérleti jogára 

az jogosult:
- aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem 

rendelkezik más beköltözhető, lakhatás céljára alkalmas 
saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti 
jogával vagy bérleti jogával, és

- egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a 128.250.-Ft-ot, több tagú háztartásnál 
az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
100.000.-Ft-ot és,

- legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartóz-
kodási visegrádi lakcím, vagy legalább 1 éve Visegrádon 
fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony.

A lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt 
élveznek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 40. 
életévüket be nem töltött személyek. 

A pályázati adatlap mellé 30 napnál nem régebbi 
munkáltatói igazolást kérünk becsatolni, nettó havi jöve-
delem feltüntetésével.

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével 
közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más sze-
méllyel. 

A lakás megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban 
előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biz-
tosítunk. Tel.: 06-26-398-255

A lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a 
lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati ren-
delet tartalmazza.
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VÁROSHÁZI MOZAIK

FELHÍVÁS:

Közterületek rendezettsége – munkaerőt keresünk!

Közismert tény, hogy Visegrádon a település „köz-
igazgatási” méretéhez és lakosságszámához képest 
rengeteg olyan terület van, ami nem az önkormány-
zat tulajdonában és kezelésében van, de szerves része a 
városnak és kinézete erősen meghatározó. Ezen területek 
legnagyobb részét a kezelő nem gondozza, így az önkor-
mányzati területek gondozásán túl ezt a feladatot is a 
városnak, azaz a Városgazdálkodási Csoportnak kell 
felvállalnia. A lakossági észrevételek, bejelentések alapján 
azt is tudjuk, hogy nincs mindenki megelégedve, min-
dig van olyan településrész, ahová addigra jutnak csak 
el, amikor már az ott élők komfortérzését erősen zavar-
ja a gaz, vagy a magas fű. Sajnálatos módon az elmúlt 
években a lakossági aktivitás is csökkent, azaz sokan nem 
tartják be azt az egyébként rendeletbe foglalt szabályt 
(Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről), mely szerint mindenki köte-
les nem csak az ingatlanán belül, de az ingatlana, vagy 
az általa használt ingatlan előtti járdaszakaszon, zöld 
területen is rendet tartani. Ebbe beletartozik a gazolás és 
fűnyírás is. Jelen felhívásunkban két dologban kérjük a 
lakosság együttműködését:

1. A fenti rendeletben foglalt kötelezettségeken 
túl kérjük, hogy segítsenek a Városgazdálkodás Csoport 
dolgozói által beültetett közterületi virágtartó edények, 
ágyások gondozásában, gazolásában és a virágok locso-
lásában!

2. Várjuk azok jelentkezését a Visegrádi Pol-
gármesteri Hivatalban (Visegrád, Fő utca 81., dr. Oláh 
Imre aljegyzőnél), akik munkajogviszony keretében, 
vagy megbízási szerződéssel idényjellegűen, határozott 
időtartamra munkát vállalnának az önkormányzatnál a 
közterületek rendben tartása érdekében. Munkakezdés 
azonnal, bérezés megegyezés szerint.

FOGÁSZATI HÍREK

Tájékoztatom kedves betegeimet, hogy az egészségház könnyező gombával történő fertőzöttsége miatt 
bekövetkezett kényszerleállás után a rendelés 2019. június 12-től új telephelyen folytatódik

/ a rendőrség épületében,Fő u.57.sz./.
A betegfogadási idő változatlan:

hétfőn és csütörtökön délután 2-5h-ig,
szerdán délelőtt iskolafogászat,

pénteken délelőtt 9-12h-ig.
A betegeim és a magam nevében köszönöm az Önkormányzat Dolgozóinak a sok munkát és segítséget.

Tavasné Dr. Tóth Mária fogszakorvos

KÖSZÖNJÜK!

Alig több mint két évvel ezelőtt egy Visegrádon élő hölgy, vagy úr /kilétét nem szeretné felfedni/ javasolta, 
hogy a még jó állapotban lévő felnőtt és gyermekruhákat valahol gyűjtsék össze, és jelképes 100.-Ft-ért le-
hessen megvásárolni, s az így befolyt összeggel támogassanak egy civil szervezetet. Az ötlet a KÁOSZ üzlet 
vezetőinek megtetszett, rövid időn belül megteremtették a vásárlás feltételeit. Az igen népszerű „fi lléres” 
részleg bevételét a Fellegvár Óvoda Alapítvány közvetítésével a visegrádi ovisok kapták. Támogatni tudtuk 
néhány színházi előadás megszervezését, részvételt a gyermek színház előadásán, kerti játékok megvásárlását 
és a karácsonyi valamint Mikulás napi meglepetések beszerzését. Támogattuk az ovisok Márton napi fel-
vonulását és a kerti játszóházikó is a Káosz adományok segítségével készült el.  Köszönjük a lehetőséget, 
hogy a használt ruhák értékesítéséből befolyó összeget alapítványunk használhatta fel.  
Ebben az évben a támogatást egy másik visegrádi civil szervezet kapja, reméljük ők is eredményesen használ-
ják fel az adományokat.

Dobó Istvánné
Fellegvár Óvoda Alapítvány kuratóriuma nevében
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2019. május 18-án megrendezés-
re került az Áprily Lajos 
Általános Iskola és AMI, az 

iskola szülői szervezete és az Áprily Iskoláért Alapítvány 
szervezésében hagyo mányteremtő szándékkal az Áprily 
Iskola első családi napja a Telgárthy-réten. A rendezvény 
célja az volt, hogy az Áprilys diákok és szüleik, testvéreik 
együtt jöjjenek az eseményre, s ott, a nevelőtestület tag-
jaival együtt érezzék jól magunkat. A tősgyökeres Viseg-
rádiak biztosan emlékeznek még a Telgárthy-réten meg-
rendezett régi majálisok hangulatára. Ezeknek a csúcs 
szuper majálisoknak a programelemeiből merítettünk 
néhányat és pótoltuk ki a saját ötleteinkkel, hogy gazdag 
kínálattal várjuk a hozzánk érkezőket. A rendezvényt 
rengeteg prog ram színesítette, felsorolni is nehéz őket. 
Elnézést kérek, ha a bőség zavarában, minden igyekeze-
tem ellenére ez nem sikerül. 

A kézműves asztalok számos tevékenységgel várták az 
érkezőket. A bábkészítést, ahol szebbnél szebb bábok 
készültek, Pauluszné Tóth Anna irányította, a hatalmas 
sikerű nemezelést pedig Csitneki Szilvia. A vizes festés 
művészetébe Ispán Márti vezette be a jelentkezőket. Há-
belné Márkus Mónika szív alakú, mintás szövet anyagok-
ból kulcstartókat készített a gyerekekkel. Králik Liza 
agyagozni tanította a csemetéket, s az agyagfi gurákat 
később ki is égette a gyerekeknek. Szamosfalvi Anna a 
rendezvény elejétől a végéig, hét órán keresztül készítette 
az arcfestéseket és a csillám tetkókat. Az én arcomra is 
festett egy Mike Tyson tetkót, a gyerekeimnek nagyon 
bejött. A sakk szakosztályt Gróh Dánielék képviselték, s 
Dani nagy örömére kiderült, hogy sok gyerek tud már 
sakkozni. A következő tanévre egy terv is vázolódott az 
intézményvezető előtt. A lovas szakosztálytól Eőry Zsolt 
és Sarolta hozott nekünk két lovat, amelyekről alig le-
hetett a gyerekeket levarázsolni, hiszen minden gyerek 
imádott lovagolni. A kerékpár szakosztálytól Müller 
Anti vezényelte le a bringás és  bringóhintós ügyességi 
versenyeket. A futball szakosztály fáradhatatlan vezetője, 
Szendrey Lajos, foci ügyességi versenyekkel színesítette a 
programokat és délutánra egy mini családi foci kupát is 
hirdetett. Az íjászatért Német János és Réti Gábor voltak 
a felelősök, s láthatták, nagyon ügyesen íjászkodnak a 
gyerekek. A légvár dr. Nagy Dániel jóvoltából üzemelt 
reggeltől kifulladásig, s két segédjével, Simon Tibor-
ral és Horváth Péterrel ügyeltek a gyerekek biztonságos 
játékára mindvégig. Péter ezen kívül nagyon szép nyár-
sakat faragott nekünk a sütögetéshez. A kötélhúzásnál 5 
fős csapatokat vártunk, így is kezdődött, de mire vége lett 

egy-egy csatának, 20-25 ember csüngött a kötél mindkét 
végén, természetesen teljesen szabályosan. Szabó Zsuzsi 
volt a bíró a kötélhúzásnál, aki lojális, pártatlan bíróként, 
mindig a gyengébb csapathoz állt be menet közbe húzni a 
kötelet. A zsákbafutó verseny céljánál általában minden-
ki felborult, s a látványtól mi is kifeküdtünk. A lepényevő 
verseny nagy csatát hozott, de végül döntetlen eredményt 
hozott a lány és a fi ú csapat között. Bozóki Marianna a 
pingpongasztalnál és a tollaslabdánál teljesített szolgála-
tot, eközben kapott hideget és meleget is. Az ügyességi 
versenyek után a gyerekek édességeket és érmeket kaptak 
díjazásként. Jó… a felnőttek is.

Nokedli bohóc a lufi hajtogatásban remekelt, a gyerekek 
vidáman vitték magukkal a lufi ból készült állatot, virágot. 

És ha már a nokedlinél tartunk… 

Több, mint 600 darab palacsintát hoztak a szülők, 
fi  nomabbnál fi nomabb töltelékekkel, és ez a hatal-
mas mennyiség gyakorlatilag már tízóraira elfogyott. 
A palacsinta kenéséért, töltéséért, osztásáért Fodor Gab-
riella, Kovács Márti, Eőryné Mezei Orsolya, Hoff manné 
Kőmíves Ildikó, Zeller Ildikó és Dobó Judit voltak a fe-
lelősek, nagyon profi  munkát végeztek. A kedvencem az 
Otello szőlőlekváros palacsinta volt (ezért biztosan ka-
pok), s bevallom hármat is betoltam belőle az arcomba. 
Mások persze más fi nomságokra esküsznek.

És hogy az ebédünk se forogjon veszélyben, Rózsavölgyi 
Noémi reggel nyolc órától főzte három óriási bográcsban 
a gulyáslevest és a paprikás krumplit. Király Zsófi a, Kan-
gas Kinga és Mukstadtné András Enikő szakácssegédek 
segítségével pillanatok alatt kitálalták a közel 300 adag 
ételt. Isteni fi nom volt az ebéd, néhányan a hatalmas 
adagok elfogyasztása után lefeküdtek sziesztázni. A nap 
során a házi sütik is mind egy szálig elfogytak, erre a 
rendezvényre senki sem fogyókúrázni jött. Az ebéd 
utáni desszertként a sütik mellé még becsatlakozott a 
fagyi is, amelyet Friedrich Ivett hozott és gombócozott 
is rendületlenülmindenkinek. Hartegen Vera az italos 
standot birtokolta, állítása szerint a házi bodzaszörpnek 
volt a legnagyobb sikere.  Persze, minden ital Visegrádi 
ásványvíz alapon.

A zenét és a hangosítást Dj Szecsei biztosította, jobbnál 
jobb slágerekkel intézte a jó hangulatot nekünk. 

A rendezvény előtt reggel nyolc órától és a rendezvény 
végén délután öt órától nagyon sok teendőt adott a ki-
pakolás és a visszarámolás. Apukák létszáma egyébként 
is magas volt a rendezvényen, s természetesen vala-

ÉS KÉZEN FOGTÁK SZÜLEIKET...
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mennyien az első szóra jöttek segíteni is, az élen dr. 
Müller Tibor, ifj . Schüszter Károly, Zeller Balázs, Szalai 
Gábor, Petőcz László, Kálmán Miklós, Eőry Dénes, Kala-
uz Béla, Takács Márkó, Viszti Márk, Herr Levente és még 
sokan mások. 

Minden résztvevő nevében köszönöm minden kinek a 
segítségét és önzetlen munkáját. Nagyon szépen köszön-
jük az önkormányzattól nyert pályázati pénzt és az 
Áprily Iskoláért Alapítvány támogatását. Köszönjük a 
főzéshez szükséges tűzifát, gondolom, tudjátok kinek. 
Eőry Dénesnek köszönjük a Visegrádi ásványvizet. Hálás 
köszönet az előkészítő munkákban való segítségéért 

Bozóki Mariannának, Pauluszné Annának és Sarkadi 
Katának. Köszönöm minden gyereknek, szülőnek, peda-
gógusnak, akik eljöttek a rendezvényre, együtt mozgott 
és örült velünk, aki rászánta a közösségünkre ezt a nap-
fényes, derűs szombatot. Az én családomnak ez egy 
tökéletes nap volt! 

És akik ott voltunk, megfogadtuk: jövőre ugyanitt 
találkozunk! 

Hajrá Áprily! Hajrá Visegrád!

Visnyovszky András, SZMK elnök

CSALÁDI NAP A TELGÁRTHY-RÉTEN

Zaklatott világot élünk, és úgy tűnik, minden ki-
csit szétesik. Ha van fekete, akkor óhatatlanul 
kell lennie fehérnek is, ha van vélemény, akkor 

biztosan ott az ellenvélemény is. Ha van valami, amit sze-
retnek, biztosan ott toporognak már a fújolók is.

Talán éppen ezért simogat szíven az a tény, hogy a mi 
iskolánknak és szülői munkaközösségének sikerült ismét 
egy olyan rendhagyó és egyben közösségformálóan 
összetartó rendezvényt szerveznie, amelyre a jelenlévők 
biztosan még sokáig emlékezni fognak.

Idén álmodtunk egy merészet, és megpróbáltuk bevon-
ni az apukákat és anyukákat is, így a gyereknap új formát 
öltött és ez által új helyszínre is talált: a visegrádi Ápri-
ly Családi Nap a Telgárthy-réten okozott feledhetetlen 
élményt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Mondanom sem kell, hogy idén is minden a gyerekek 
körül forgott.  Volt póni lovaglás a Gizella Major Lovar-
da jóvoltából, légvár Dr. Nagy Dánielnek köszönhetően, 
bohóc, csillámtetkó, arcfestés, sportversenyek, bicik-
li- és ügyességi versenyek Szendrey Lajos és Müller An-
tal vezetésével, kézműves foglalkozások Hábelné Már-
kus Mónika (kulcstratóvarrás), Pauluszné Tóth Anna 
(bábkészítés) , Bene Éva - Csitneki Szilvia (nemezelés) 
és vizes festés (Ispán Márta) közreműködésével. Az 
érdeklődők óriás sakkozhattak Gróh Dániel segítségével, 
a jó hangulatért Dj Szecsey volt az egész napos felelős, 
kicsit betekinthettünk az íjászat világába Németh János 
felügyelete alatt.  A pocakja sem maradt üresen senkinek, 
erről Rózsavölgyi Noémi és Visnyovszky András gon-
doskodott a szuper bográcsos ételeikkel. Nem lehetünk 
elég hálásak, hiszen az idei szülői összefogás ered-
ményeként elfogyhatatlan mennyiségű(nek hitt) pala-

csinta felajánlás érkezett, amit szorgos kezek mindenféle 
földi jóval bőségesen megkentek, hogy aztán a gyerekek 
villámgyorsan elpusztítsák azokat! S ha valaki túlontúl 
felhevült a mókázások közben, fi nom bodzaszörppel 
olthatta szomját (köszönjük, Visegrádi Ásványvíz Kft  a 
szíves hozzájárulást) és fagyival zárhatta a napot Fried-
rich Ivett jóvoltából. A szülők vezényletével és rész-
vételével zsákban futás, kötélhúzás, lepényevő verseny 
és asztalitenisz is volt. Egész napos élmény kavalkád a 
javából, minden gyereknek, felnőttnek egyaránt.

A Családi napon helyet kaptak iskolánk negyedikes ka-
tolikus diákjai is, ők Bene Éva, Szabóné Mayer Katalin és 
Dr. Györök Tibor közreműködésével apróbb vetélkedők-
kel múlatták az időt. 

És hogy mitől volt valóban családi ez a nap? A Tel-
gárthy-réten azon a napon nem osztotta meg semmi a 
közösséget, és bár voltak szülők, akik nagyon sokat dol-
goztak a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében, 
mégis sikerült elérni azt, ami manapság egyre ritkább, 
hogy mindenki, közösen, jól érezte magát.

Valóban felemelő volt részt venni – a szervezésben 
(mert szülői csapatunk vezére jól tud feladatokat kiosz-
tani) – és a megvalósításban is. Kilépve viharos kis iskolai 
életünk mindennapjaiból, a Telgárthy-réten a ránk– min-
dannyiunkra ugyanúgy ragyogó napsugarak melegében 
fürdőzve, csak arra tudtam gondolni, hogy köszönöm! 
Köszönöm, hogy annyi vita, vélt vagy valós sérelem 
megélése és hurcolása sem tudta ezt a napot lehúzni, ha-
nem felemelt minket a közösség megmutatkozó ereje.

Fodor Gabriella
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AZ ÁPRILY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
A 2018-AS ESZTENDŐRŐL

Az alapítvány eleget téve a törvényi kötelezettségének a 
2018-as évre vonatkozóan a közhasznúsági jelentését az 
alábbiak szerint teszi közzé. 

Az alapítvány bevétele 2018-ban 2.038 ezer Ft volt, 
ebből a közhasznú tevékenység bevétele: 1.991 ezer Ft. 
Összes ráfordítás: 2.661 ezer Ft, ebből a közhasznú te-
vékenységre fordított összeg: 2.479 ezer Ft, eredmény: 
-623 ezer Ft. 

(A ráfordításokból közel 513 ezer Ft még a 2017-ben 
átutalt önkormányzati támogatásokból származott.)

Bevételek: 
2018-ban az alapítvány a helyi civil szervezetek 

támogatására kiírt Civil Alap pályázaton 410 000 Ft-ot 
nyert Visegrád Város Önkormányzatától. Képviselői 
tiszteletdíjak célzott felajánlásából a tárgyévben 228 600 
Ft-ot, egyéb önkormányzati támogatásból – gyermekek 
táboroztatásához - 216 000, Ft-ot kapott az alapítvány. 
A felajánlott adó 1%-ból 201 000 Ft, valamint adományok-
ból és céltámogatásokból további 950 000,- Ft folyt be. 

Ezúton is köszönjük a támogatásokat és adományokat!
Támogatások: 
A megbízható működés feltételeinek fenntartása mellett 

az ÁIA 2018. évi tevékenységével eredményesen valósí-
totta meg alapítói szándékát, a város általános iskolá-
jának támogatását. Az alapítvány fi gyelemmel kísérte 
és támogatta azokat az eseményeket, rendezvényeket, 
melyek az év során az iskola pedagógiai programjának 
megvalósítását, valamint közösségépítő tevékenységét 
segítették, illetve olyan más programokat is, melyek 
gazdagították Visegrád kulturális életét. 

1. Az Áprily Lajos Általános Iskola oktató-nevelő 
munkájához, szabadidős programokhoz, rendezvények-
hez nyújtott főbb támogatások:

- Irodai fogyóeszközök, kézműves alapanyagok, 
fejlesztő játékok, zeneiskolai eszközök, hangszertarto-
zékok, kották beszerzése, hangszerjavítás

- Rendezvények támogatása: iskolai program-
napok (Érzékenyítő nap, Állatok világnapja), Gyermek-
nap, Pedagógus nap, Áprily-hét 

- VI-PA tábor, kézműves és néptánc tábor, tanév 
végi jutalomtábor támogatása

- Osztálykirándulások támogatása 
2. Tehetséggondozás, példamutatás elismerése ösztön-

zés céljából:
- Zoller-díjhoz hozzájárulás 
-  Tanév végi jutalmazás
3. Egyéb kulturális és közösségi tevékenységek, prog-

ramok:
- „Ének a Küküllőhöz” címmel Költészet napi est 

megrendezése
- Hozzájárulás a XXXIV. Visegrádi Nemzetkö-

zi Palotajátékok gyermek- és ifj úsági programjainak 
megszervezéséhez szponzori támogatásból

- Az Áprily-hét keretében a Hazajáró Egyesület 
által szervezett Áprily-emléktúra támogatása

- A civil szervezetek által szervezett adventi 
vendéglátás támogatása

Külön köszönettel tartozunk Visegrád Város Önkor-
mányzatának, az ÁLÁI Szülői Szervezetének, az Ápri-
ly-Jékely családnak, a városi intézményeknek, továbbá a 
civil szervezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyek-
nek, akik támogatják és segítik munkánkat!

Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS KEMENCÉRE

A 4. osztállyal június 4-én indultunk el a 
három napos kirándulásunkra, Kemencére. 
Utazásunkról a Héda Tours Kft . munkatársai 

gondoskodtak. Megérkezésünk után el is foglalhattuk 
a szállásunkat. Délután az Ipoly Erdő Zrt. Kemencei 
Erdészetének köszönhetően erdei túrára indultunk egy 
nagyon kedves erdész vezetésével és ajándékot is kaptunk 
tőle az erdészet vezetőségének nevében. Másnap tartal-
mas programokban volt részünk. A reggeli után Kis-
vasútra szálltunk. Három múzeumot is megtekintettünk: 
a tájházat, a helytörténeti múzeumot és a Kemencei Erdei 
Múzeumvasutat.  Az ebéd után strandolni mentünk, 
majd este a gyerekek a táborunkban található színpa-

don előadtak csoportonként egy-egy jelenetet, amit ők 
találtak ki. Az estét tábortűzzel és közös énekléssel zár-
tuk. Az utolsó napon tábort bontottunk, egy kis játék és 
az ebéd után már utaztunk is haza. Nagyon jól sikerült a 
kirándulásunk, az időjárás is kegyes volt hozzánk. Sokan 
még szívesen maradtak volna tovább. Köszönetet sze-
retnék mondani Scheili Éva kolleganőm nevében is min-
den szülőnek, akik bármilyen formában hozzájárultak a 
kirándulásunkhoz (pl. az erdei túra megszervezésében, 
osztálypénz beszedésében, stb.) és legfőképpen azért, 
hogy elengedték gyermekeiket az osztálykirándulásra.

Lángné Budai Zsuzsanna, osztályfőnök-helyettes
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“VÍZCSEPPEK A DUNA-PARTON”

Iskolánk negyedikesei ELSŐ HELYEZÉST értek el 
a „Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!” pályázaton, 
mely a 2019. évi Fenntarthatósági Témahét kereté-

ben került meghirdetésre. Az országos pályázat célja egy 
vizes élőhely terepi felmérése és vele kapcsolatban egy 
cselekvési terv készítése volt. Negyedikeseink a két an-
golos csoport összefogásával nyújtottak be pályázatot, és 
…. NYERTEK! A Dunának az iskola közelében található 
partszakaszát fogadták örökbe. Gratulálunk nekik és 
nagyon büszkék vagyunk rájuk!

A fenntartható fejlődés érdekében megfogalmazott 
globális célok (Global Goals) megismerése egész tanév-
ben zajlott. Játékos formában és nagy örömünkre, sokszor 
ANGOLUL!  Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő 
energiakészlet, klímaváltozás. Fontos, hogy már iskolás 
korban megismerjék a gyerekek ezeket a problémákat 
és tudatosodjon személyes érintettségük, hiszen Mi ma-
gunk is sokat tehetünk a Föld védelméért. Aszfaltrajzokat 
és plakátokat készítettünk, megmértük a világ különböző 
pontjain lakó gyerekek, majd a saját ökológiai lábnyo-
munkat. A Te „vizes” lábnyomod hány liter?  Részt vet-
tünk Duna-parti, sőt Duna-meder alatti kiránduláson, 
énekszóval, közös játékkal igyekeztünk felhívni a fi gyel-
met élőhelyeink védelmére. A Duna-nap terve is helyet 
kapott a pályázatra készült cselekvési tervben. 

A pályázaton elért ELSŐ hellyel természetvédelmi-
szabad idős élményprogramot nyertünk! Ígérjük, a MI 
Duna-partunk többé nem lesz magányos. Igyekszünk 

élővilágát megfi gyelni, védeni, megőrizni, hogy sokáig 
dobálhassák itt a visegrádi és az ide kiránduló gyerekek 
a kavicsot a tiszta vízbe. A „vízcseppek” a Duna-parton a 
víz (élet) körforgásához így járulnak hozzá ...

Idegen nyelvi munkaközösség angoltanárai:

Kákai-Szabó Szilvia, Kálmánné Dénes Viktória, 
Szilvássy Éva

Május 21-én iskolánk 11 alsó tagozatos tanulója 
úszóversenyen vett részt Dunabogdányban, 
ahol rajtuk kívül még Dunabogdányból, 

Kisorosziból és Tahitótfaluból voltak indulók. 

Az elsősök gyors- és hátúszásban, a 2., 3. és 4. évfolya-
m o  s ok gyors-, hát- és mellúszásban mérhették össze gyor-
saságukat. 

Az 1. osztályos Heim Péter gyorsban, Némedy Gergely 
gyors- és hátúszásban; 

a 2.osztályos Kovács Panna és Nagy Boldizsár gyorsban, 
osztálytársuk Polgár Anna mellúszásban;

a 3. osztályos Draxler Maxim gyors- és mellúszásban, 
Futó Bence gyorsúszásban, Eőry Attila gyors-, mell- és 
hátúszásban;

a 4. osztályos Bene Zsuzsanna gyors- és mellúszásban, 
Csepregi Dóra mellúszásban, Nagy Lujza gyorsúszásban 
állt rajthoz.

Kiélezett küzdelemben a következő dobogós ered-
ményeket értük el:

1. osztály: Heim Péter gyorsúszás 3. helyezett,
2. osztály: Polgár Anna mellúszás 3. helyezett,
3. osztály: Eőry Attila gyorsúszás 2., mellúszás 3., 

hátúszás 3. helyezett,
4. osztály: Csepregi Dóra mellúszás 3. helyezett lett.

Hurta Veronikának köszönjük a szervezést és hogy a 
dunabogdányi busz térítésmentesen szállított minket. 
Az ellenfeleknek a sportszerű küzdelmet, Eőryné Siskó 
Katalinnak pedig a biztonságot nyújtó, buzdító kíséretet 
köszönjük.

Szurkolástól hangos délelőttöt töltöttünk együtt az 
uszodában. Kőmívesné Hoff mann Ildikó, 

szervező, alsós munkaközösség-vezető

ÚSZÓVERSENY DUNABOGDÁNYBAN
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AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI, 2019
VISEGRÁDI ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

Az idegen nyelvi mérés iskolánkban angol nyel-
vi mérésből, és azon belül 6. évfolyamos és 8. 
évfolyamos mérésekből állt. (Megj.: A német 

nyelvet tanulóink nemzetiségi nyelvként tanulják. Idegen 
nyelvként, heti három órában a negyedik osztálytól angol 
nyelvet oktatunk.) 

A 6. évfolyamon a tanulók A1-es szintű, a 8. évfolya-
mon A2-es szintű feladatlapokat töltöttek ki. Annak a 
tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER (Közös 
Európai Referenciakeret) szerinti szintnek, aki a fela-
datlapon elérhető maximális pontszám 60%-át elérte. 
A mérés két alapkészség (hallott szöveg értése és olvasott 
szöveg értése) tekintetében mérte a nyelvtudást, ennek 
megfelelően a feladatlapok két részből álltak. Mindkét 
rész csak zárt feladatokat tartalmazott. Az A1-es és A2-
es szintű feladatlapoknak megegyezett a szerkezete és 
ugyan olyan feladattípusokat tartalmaztak. 

Az osztályátlag a 6. évfolyamon 88,6%, a 8. évfo lyamon 
83,5% volt. A hallott szöveg értésénél, az előző évi 
országos átlagoknak megfelelően, iskolánkban is maga-
sabb átlagpontszámok születtek, mint az olvasott szöveg 
értésénél. A megfelelt szintet jelentő 60%-ot a 6. évfolya-
mon (18 pontot) mindenki teljesítette, a 8. évfolyamon is 
mindössze egy tanuló nem érte el ezt a szintet (24 pon-
tot), két ponttal maradt el a minimumtól. 

90% és afölötti eredményt ért el a 6. évfolyamon 11, a 8. 
évfolyamon 8 tanuló. Közülük hatodikban 2, nyolcadik-
ban 5 hibátlan teszt született!

80-89% között mindkét évfolyamon 2-2 tanuló tel-
jesített. 

60-79% közé a 6. évfolyamon 4, a 8. évfolyamon 6 ta-
nuló teljesítménye esett. 

A 2019-es mérés iskolai eredményeit az alábbi ábrák 
foglalják össze.

A részletes elemzést a munkaközösség a tanév végén fogja elvégezni. Mindenképpen ki kell fejeznünk azonban örömün-
ket, hiszen a tavalyi év végén megfogalmazott céljainkat elértük, tanulóink teljesítménye kimutathatóan javult.

Gratulálunk a sikeres eredményt elérőknek!

Nyelvi munkaközösség
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XXXV. VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK
2019. JÚLIUS 12-14.

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 1985 óta 
állít emléket a középkor egyik legjelesebb ese-
ményének, az 1335-ös Visegrádi Kongresszusnak. 

A közép-európai térség három meghatározó uralkodója, 
János cseh, Kázmér lengyel és I. Károly magyar király, 
valamint a német lovagrend találkozóján született megál-
lapodások a mai napig éreztetik hatásukat. Nem véletlen, 
hogy 1991-ben a visegrádi királyi palota falai között írták 
alá a Visegrádi Egyezményt, mely jelenleg V4 elnevezés-
sel segíti a közép-európai országok együttműködését. 

Rendezvényünk Magyarország legrégebbi történelmi 
fesztiválja, mely Európa tíz országából fogad hagyomány-
őrző csoportokat. Közel ezer kosztümös szereplő érkezik 
minden év július második hétvégéjén Visegrádra, hogy 
méltóképpen idézhessük fel az egykori királyi székváros 
legfényesebb történelmi eseményét. 

2019-ben is három napon keresztül várjuk látogatóinkat 
programjainkra, melyek öt helyszínen, a Lovagi torna 
pályán, a Királyi palotában, a Királyi borudvarban, a 
Parkszínpadon és a Salamon-toronyban reggeltől a késő 
esti órákig zajlanak. A fő attrakciónak számító látványos 
lovagi tornák mellett idén is megannyi színes program 
közül választhatnak vendégeink. A MNM Mátyás Király 
Múzeuma szervezésében a történelmi hagyományőrző 
kézműves vásár mellett többek között kosztümös tár-
latvezetés, középkori harcművészeti és orvostörténeti 
bemutató, életmód és mesterségek bemutatója is várja 
vendégeinket a palota impozáns épületében és kertjében, 
és természetesen idén is megtelik élettel és íny csiklan-
dozó illatokkal a Mátyás-kori konyha is. 

A magyar és külföldi együttesekkel és előadókkal több 
helyszínen is találkozhatnak majd a régizene és tánc sze-
relmesei. A régi, jól ismert arcok mellett nagy örömünk-
re új fellépők is érkeznek, köztük a csehországi Bakchus 
zenekar és a Zespół Muzyki Dawnej “Huskarl” együttes 
Lengyelországból. Természetesen nem maradnak el a 
bábszínházi előadások sem és kedvenc komédiásaink is 
újra látogatóba jönnek, hogy megnevettessenek bennün-
ket. A legkisebbeket középkori játszóházzal és kézműves 
foglalkozásokkal is várjuk a Parkszínpad kertjében, 
ahol próbára tehetik ügyességüket és kitartásukat. Igazi 
különlegességnek ígérkezik a V4 Dudafesztivál, melyet 
megálmodói idén először rendeznek meg a Palotajátékok 
keretében! 

A fesztiválról és a helyszínek programjairól bővebb 
információt és érdekességeket a www.palotajatekok.hu 
honlapon, és a rendezvény Facebook oldalán találnak.

NAPI BELÉPŐJEGY:
• 14 éves kortól: 1.500.-Ft
• 14 év alatt: ingyenes
• 3 napra szóló: 3.000.-Ft (újdonság!)

A napijeggyel a vásáron kívül a palota és programjai, a 
Királyi Borudvar és az ott zajló koncertek, a Parkszínpad 
zenés és gyermek előadásai, a Salamon-torony kiállításai 
és a toronynál lévő küzdőtér programjai tekinthetők meg.

A visegrádi állandó lakosoknak, valamint a bérletet, 
elővételi vagy csoportos jegyet vásárlóknak a napi jegyet 
(karszalagot) díjtalanul biztosítjuk!

BELÉPŐJEGY ÁRAK A LOVAGI TORNÁKRA:
Kázmér lengyel király lovagi tornája
• nyitott lelátó: felnőtt: 2.000 Ft
• gyermek (6-14 év): 500 Ft       
• fedett lelátó: felnőtt: 3.000 Ft
• gyermek (6-14 év): 1.000 Ft
I. Károly magyar király lovagi tornája
• nyitott lelátó: felnőtt: 2.500 Ft
• gyermek (6-14 év): 500 Ft 
• fedett lelátó: felnőtt: 3.500 Ft
• gyermek (6-14 év): 1.000 Ft
János cseh király lovagi tornája
• felnőtt: 2.000 Ft
• gyermek (6-14 év): 500 Ft
• Bérlet*
• családi (2 felnőtt és max. 4 gyerek): 19.000 Ft
• felnőtt: 6.500 Ft
• gyermek: 3.500 Ft
* Érvényes a rendezvény mindhárom napján, egy alka-

lommal I. Károly magyar király lovagi tornájára (kivéve a 
szombat 14 órai előadást), és három alkalommal bármely 
más lovagi tornára a fedett lelátóra. 

A visegrádi állandó lakosok a 3 napra szóló ingyenes 
napi jegyet (karszalagot) a Fő utca és a nagyparkoló 
sarkán lévő információs pavilonnál vehetik át a ren-
dezvény ideje alatt, valamint ugyanitt pénteken vagy 
vasárnap 1 tetszőleges lovagi tornára a belépőjegyet 
kedvezményes 1.000,- Ft-os áron vásárolhatják meg! 

14 év alatti visegrádi gyermekeknek a kiválasztott lovagi 
torna megtekintése ingyenes!  Felügyeletet igénylő gyer-
mek csak kísérővel látogat-hatja a rendezvényt!

Várunk mindenkit szeretettel 2019-ben is! 
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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Július 20. szombat 19:00, Rendezvénytér
SVÁB EST

A visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében

Fellép: a Bőrnadrágos Banda,
a kismarosi Marus Hagyományőrző Tánccsoport,

a nagymarosi Wildenrosen Tánccsoport,
és a Schorokscharer Burschen zenekar

A jó hangulatról a kiváló tánccsoportok és a vidám, 
dal-lamos, gyors sramlit játszó együttesek gon-

doskodnak.

Július 27. szombat 19:00, Rendezvénytér

III. ETNOGRÁD FESZTIVÁL
NÉP- ÉS VILÁGZENEI NAP

DALIÁS IDŐK
Tóbisz Tinelli Tamás és zenei együttesének lemezbe-
mutató koncertje. A dupla, könyves CD-t Arany 
János életműve ihlette. A lemez koncertváltozatának 
középpontjában a „Toldi szerelme” című műből 
született dalok állnak, de elhangzik a Zách Klára bal-
ladája is, illetve más kötők - többek között - Dsida 
Jenő, József Atti-la és Tompa Mihály költeményei is.
Utána

HEJ, BARÁTOM…
címmel

Szörényi Levente és a Vujicsics együttes koncertje
Élmény gazdag szórakozást ígér a nyár egyik rend-
kívül érdekes eseménye. Újra színpadra áll, és 
vendégünk lesz a magyar könnyűzene ikonikus 
alakja Szörényi Levente, aki ez alkalommal a hazai 
délszláv zene legismertebb zenekarával, a Vujicsics 
együttessel lép fel. A koncerten a számtalan ismert 
és népszerű délszláv dallam mellett az Illés együttes 
legnagyobb slágerei is hallhatók lesznek. Felcsendül 
többek között „A Kugli”, a „Sárga rózsa”, vagy az 
„Amikor én még kissrác voltam”, és természetesen 
hallható lesz a címadó dal is.

Augusztus 3. szombat 19:00, Királyi palota

ZENÉS NYÁRI ESTÉK

DANIEL SPEER BRASS ZENEKAR KONCERTJE

Az együttes tagjai tanulmányaikat valamennyien a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozatán 
végezték. A zenekar repertoárja öt évszázad muzsiká-
jából merít. Ezen az estén reneszánsz rézfúvós 
műveket hallhatunk a kor angol, francia, magyar, 
olasz és német nagy és kismestereinek csodálatos ze-
néit. Felcsendülnek a Holborne, a Praetorius, vagy a 
Vietorisz kódex darabjai trombitán, kürtön, tubán és 
harsonán ütős kísérettel.
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Jubileumi emlékkonferencia
Zsitvay Tibor halálának 50. évfordulója alkalmából

Fővédnök: Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
Védnökök: Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára,

Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
VISEGRÁD, KIRÁLYI PALOTA, NAGYTEREM

2019. JÚLIUS 9.

Tervezett program:

10.00 Megnyitó

Kucsera Tamás Gergely, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Károli Gáspár Református Egyetem 
docense, Visegrád alpolgármestere, a konferencia kezdeményezője és levezető elnöke

Fővédnöki és védnöki köszöntő

10.20 Zsitvay Tibor, a jogalkotó

Kocsis Miklós alkotmányjogász, a Pécsi Tudományegyetem habilitált docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
tudományos főmunkatársa, a konferencia társszervezője

10.40 Zsitvay Tibor, a politikus 

Kovács Dávid történész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense

11.00 Zsitvay Tibor és az Országgyűlési Múzeum alapítása

Kedves Gyula ezredes, az Országgyűlési Múzeum kurátora

11.20 Visegrádi mecénása – Zsitvay Tibor visegrádi tevékenysége

Gróf Péter régész, a MNM – Mátyás Király Múzeumának főmuzeológusa, a konferencia társszervezője

11.40 Zsitvay Tibor, a turista

Vuray György, Magyar Turista Egyesület

12.00 Zsitvay Tibor – a közszereplő, az alkotó és a magánember családi emlékezete

Bugár-Mészáros Károly, Rados Jenő emlékéremmel kitüntetett építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem oktatója, a Magyar Építészeti Múzeum egykori igazgatója

12.20 Zárszó

Félegyházi András, Visegrád polgármestere 

A Zsitvay Tibor halálának 50. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi emlékkonferencia egyben megem-
lékezés a visegrádi Mátyás emlékmű és a IV. Béla szobor (dunai torony) avatásának 80. évfordulójára is, ezért a 
konferencia után a Mátyás emlékműnél, valamint a dunai toronynál levő országzászlónál – a tervek szerint 13 
órakor – rövid ünnepséggel zárul az esemény első napszaka, amelynek keretében újra felkerül a magyar zászló az 
országzászló rúdjára; az eseményen beszédet mond Moys Zoltán, a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet elnöke 
és Papp Sándor, a Pro Kalondiensis Polgári Társulás elnöke.

Délután öt órakor ugyaninnen indul a Zsitvay emléktúra a Görgey-bérc - Zsitvay-kilátó - Zsitvay villa útvonalon 
(közelítőleg 5,5 km, 2 óra); az emléktúrát Vuray György és Moys Zoltán vezeti, s a Hazajáró Honismereti és Turista 
Egylet támogatásával valósul meg.

A konferenciára és a délutáni emléktúrára 
minden visegrádi Polgárt és kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

A szervezők: Gróf Péter, Kocsis Miklós, Kucsera Tamás Gergely
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VÉGRE MEGOLDÓDOTT, KÖSZÖNET ÉRTE!

10 évvel ezelőtt, Visegrád ezeréves fennállásának évében a Fő utca egy kis terén Szentháromság szobrot avattunk 
a lakosság nagylelkű adományából. A teret a város szépen térkővel leburkolta, padokat helyezett el. Nagyon 
kellemes pihenő hely alakult ki itt a nagy diófa árnyékában. Sok kiránduló, megfáradt erre lakó, kismama 

szívesen ücsörgött ezeken a padokon. Az utóbbi időben tapasztalható volt, hogy autó parkolt be a szobor és a padok közé 
rá a szép térkőre, elfoglalva a teret, elcsúfítva a környezetet.

Ez most megoldódott!!! Az önkormányzat virágtartókat helyezett el úgy, hogy az autók ne tudjanak odaparkolni. 

A virágok látványa még kellemesebbé teszi az ott pihenést.

Köszönjük szépen a hathatós intézkedést!!!

Egy hálás visegrádi lakos

A TURISZTIKAI EGYESÜLET SORAI

Iskolai aláírásgyűjtés 

Megérkezett a válasz az Egyesület sürgető levelére, ame-
lyet az iskolaépítés beruházójának küldött. Kovács Nor-
bert főigazgató úr tájékoztatta egyesületün-ket, hogy a 
kiviteli tervek aktualizálása folyik és az új közbeszerzési 
kiírást és a kivitelező kiválasztását egy másik állami szer-
vezet a BMSK Zrt fogja kiírni. A Turisztikai Egyesület az 
eljárások gyorsítása céljából, a lakossági gyűlésen meg-
fogalmazottak szerint folytatni kívánja a civil tiltakozás 
szervezését. Elküldtük a többi visegrádi civil szervezet-
nek, valamint a szülői munkaközösségnek a csatlakozás-
ra felkérő e-mail üzenetünket. Csatlakozásuk esetén 
közösen lépünk fel az iskola építkezés mielőbbi folytatása 
érdekében.

Lakossági gyűlés

Május 28.-án este 6 órai kezdettel megtartottuk első 
lakossági gyűlésünket, amelyre úgy 25-30 fő gyűlt össze a 
Turisztikai Egyesület meghívására. Az oldottabb és kötet-
lenebb beszélgetés, hozzászólások érdekében a gyűlésen 
nem volt fi lmfelvétel, csak írásos emlékeztető készült. 
A meghirdetett témák a Tornacsarnok, az Iskola, a CBA, 
az Egészségház és a központi régi épületeink voltak.

Rövid üdvözlés és bevezető után a Tornacsarnok 
tervezett felújításával kapcsolatosan kezdődtek meg a 
hozzászólások.
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Az első hozzászóló a város helyzetét pozitívan jelle-
mezte, ami elmondása szerint jól látható az utóbbi évek-
ben megnövekedett vendégéjszakák számából és a turisz-
tikai bevételek növekedéséből.

Ezt követően a Tornacsarnokkal kapcsolatban rövid 
tájékoztatást kaptak a jelenlévők arról, hogy a felújításra 
kapott állami támogatás összege nem elegendő a tervek 
szerinti munkákra, így a tervben több helyen olcsóbb 
megoldást kell alkalmazni, hogy találjunk olyan kivi-
telezőt, aki hajlandó elvégezni a munkát. Jelenleg ez az 
áttervezés folyik.

A következő hozzászóló feltette a kérdést, hogy a jelenle-
gi épületet kell-e felújítani, vagy nem lenne-e előnyösebb 
a városnak ezt lebontani és a helyére egy korszerű, újat 
emelni. 

Elhangzott, hogy a jelenlévők szavazzanak ebben a 
kérdésben.

Ez megtörtént és a jelenlévők többsége a régi épület 
megtartása és ujjá építése mellett voksolt.

A további felszólalások egy része a jelen helyzet pozitív 
vonatkozásait emelte ki (állami támogatás), másik részük 
az épület előnytelen és célszerűtlen beosztásának meg-
változtatását javasolta.(öltöző, mosdók, eszközök rak-
tára, stb.)

Felmerült továbbá a kérdés, hogy van-e elképzelés arról, 
hogy a Tornacsarnok felújítási munkálatai idején (egy-
két év) hol lesznek megtartva a gyerekek tornaórái. Erre 
a jelenlévők nem rendelkeztek információval.

A téma lezárásaként a közös álláspont szerint meg kell 
gyorsítani a Tornacsarnok jelenlegi formában történő 
felújításának folyamatát.

A jelenlévők továbbá választ várnak a felmerült 
kérdések re, nevezetesen: 

- A felújítás folyamán át lehet-e alakítani a célszerűség 
és korszerűség jegyében a belső beosztást?

- Hol és milyen formában lesznek megtartva a gye-
rekek tornaórái a felújítás ideje alatt?

A gyűlés következő témája az iskola építkezés leál-
lásának kérdése volt. 

A hozzászólások két oldalról közelítették meg a kérdést. 
Több hozzászóló szerint nincs, és nem lehet semmilyen 
befolyásunk az eseményekre, hiszen állami beruházásról 
van szó. Elhangzott továbbá, hogy a majdan elkészülő 
épület igen korszerű és megfelelő lesz a gyerekek számára. 
A helyettesítő konténerek addig is megfelelően ellát-
ják a feladatukat. Nincs a gyerekek elhelyezésének más 
működő alternatívája. Ki kell várnunk amíg, elkészül az 
új épület.

Más szempontból egy felszólalásban felmerült a kérdés, 
hogy az önkormányzat bejárt-e minden utat az építkezés 
elhúzódásának megakadályozása érdekében? 

Újabb felszólaló elmondta, hogy a Turisztikai Egye-
sület aláírásgyűjtésére nem érkezett válasz, ezért tovább 
kellene lépni, demonstrációt szervezni.

További javaslat szerint Hadházy Sándor országgyűlési 
képviselőhöz forduljunk a helyzet megoldása érdekében.

A következő felszólaló két javaslatot tett. Az egyik sze-
rint a Hivatal tegye közzé a honlapon az iskolaépület 
terveit lakossági véleményezésre, a másik javaslata szerint 
mielőbb megoldást kell találni a konténerek kiváltására.

A kiváltás érdekében két javaslat is érkezett a jelen-
lévők közül: az Erdei iskola épülete, illetve az üresen álló 
dömösi iskola épülete.  

További felszólaló javasolta, hogy a Hivatal tegye közzé 
a város honlapján az iskola felújítással kapcsolatos 
döntéseket és főbb eseményeket időrendi sorrendben, 
hogy a lakosság tisztán lásson ebben az ügyben.

A téma lezárásaként a közös álláspont szerint:

- folytassuk a civil kezdeményezésű tiltakozó akciónkat

- írjunk támogatást kérő levelet Hadházy Sándor ország-
gyűlési képviselőnek

- kérjük a városi honlapra feltenni az iskola terveit, va-
lamint az építkezés eddigi történetének főbb állomásait 
időrendi sorrendben. 

A jelenlevők a további témákat már nem kívánták 
megtárgyalni, így a lakossági gyűlés este 8 óra után nem 
sokkal befejeződött.

A jelenlévők megegyeztek abban, hogy az elmaradt 
témák megtárgyalására egy későbbi időpontban kerül sor 
ugyancsak a Városháza tanácstermében. 

Egyesületünk vezetősége elküldte Hadházy Sándor 
országgyűlési képviselő és Félegyházi András polgár-
mester részére a gyűlésen megfogalmazott kérelmeket.

Városszépítés

Köztéri padjaink felújító festését befejeztük. Kérelmet 
juttatunk el a Polgármester úrhoz, mely szerint a kihe-
lyezett szemetesek felújításával folytatná az egyesület a 
városszépítési munkát.

Bocsánatkérés

A Tavaszváró ünnepségünkről szóló tájékoztatónkban 
közzétettük a műsorban fellépők névsorát. Sajnálatos 
módon a Visegrádi Férfi  dalkör esetében a szintén fellépő 
Visnyovszki András dalkör tag véletlenül kimaradt a fel-
sorolásból. Nevezettől ezúton kérünk elnézést.     
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VISEGRÁDIAK VAGYUNK
1. Fórumok …

-  A 2019. áprilisira  -  az önkormányzat 2017. decemberi 
„…településkép  rendelet „ úgy nevezett felülvizsgálatára 
- sokan voltak kíváncsiak a visegrádi lakosok részéről. 
Sok hozzászólás, javaslat segítette egy megújítandó ren-
delet létrehozását! 

Szerintem sokan gondolták így a jelenlévők közül. Sokan 
várták, hogy olyan rendelet szülessen, amely lényegesen 
jobban szolgálja a lakosságot és nem ró felesleges anya-
gi terheket indokolatlanul a lakosságra. (Lehetett volna 
ilyet készítetni már első nekifutásra is, de ahhoz az kel-
lett volna, hogy a  polgármester, az önkormányzat ilyen 
szempontokat nevezzen meg a készítők számára – a be-
kerülése költség akkor is azonos lett volna. Persze most 
már még egyszer ki kell fi zetni a  - gondolom - nem kevés 
összeget – remélem utoljára.)

-  Aztán elkészült az új  városképi rendelettervezet. En-
nek megtárgyalását a 2019. június 12-i fórumra tűzte ki 
az önkormányzat, amelyre  – nem számítva a néhány hi-
vatalból érintettet -  12 visegrádi lakos jött el. (Ez azért 
már több, mint a polgármester által említett, 2017. de-
cemberi fórum 4 fős visegrádi érdeklődője.)

Sajnos arra a kérdésemre nem válaszolt a polgármester 
úr, hogy miért csak interneten ( és ott sem mindenki, - én 
például véletlenül tudtam meg az egész eseményt) került 
meghirdetésre egy ilyen nagyon fontos fórum – és miért 
nem kapott erre írásos meghívót minden visegrádi lakos, 
mint régen! Én azt hiszem a városvezetés nem is akarta, 
hogy sokan vegyenek részt a megbeszélésen. De hát így 
megint nem fog megfelelően a lakosok érdeke - vagyis, 
hogy ne ő fi zesse már meg a valakik által elvárt városké-
pet - a rendeletbe bekerülni!

Válasz további képviselői érdeklődésre

Egyesületünk tevékenységének leghűségesebb követője 
Mikesy Tamás képviselő úr azt fi rtatta, hogy hol volt a 
Turisztikai Egyesület az elmúlt hét évben. Szeretnénk tá-
jékoztatni a Képviselő urat, hogy egyesületünk az elmúlt 7 
év folyamán több alkalommal is felajánlotta városszépíté-
si tevékenységét a város vezetőinek. Megkereséseinkre 
általában azt a választ kaptuk, hogy a Gamesz dolgozói is 
el tudják végezni az általunk felvállalni kívánt feladatot, 
nincs szükség a mi munkánkra. A korábbi főépítésznek a 
hivatalba lépését követően jeleztük, hogy szívesen együtt-
működünk a közterületek szépítése területén, de kitért 
az ajánlatunk elől. A korábbi jegyzőnek, mint a Gamesz 
akkori irányítójának rendszeresen felhívtuk a fi gyelmét 
a városi közterületekkel kapcsolatos gondokra. A jelen-
legi padfestési kérelmünk azért lett pont ebben az évben 
aktuális, mert a padok, amelyek nemrégen lettek vásárol-
va tavaly még nem igényelték a felújítást, idénre viszont 
már nagyon rájuk fért az újra festés.  Reméljük, hogy a 
Képviselő úr számára sikerült kellően megvilágítani a 
városszépítési tevékenységünk szünetelésének hátterét.

Ami az egyéb közéleti tevékenységeinket illeti, tájékoz-
tatjuk a Képviselő urat, hogy a Turisztikai Egyesület több 
mint egymillió forintos pályázattal járult hozzá a Ren-
dezvénytér avatóünnepségéhez.

Egyéb, a város életét érintő ügyekben az elmúlt hét év 
valóban bőven adott volna alkalmat arra, hogy a Tu-
risztikai Egyesület, mint civil szervezet megfogalmazza 
véleményét a város közterületeinek, ingatlanainak ál-
lapotára, a turizmussal kapcsolatba hozható fejleszté-

sekre, beruházásokra vonatkozóan. Hogy nem tettük, 
ez az egyesületünk belső döntésén alapult, mint ahogy 
az is, hogy az idei, azaz a helyhatósági választás évében 
aktívabb közéleti szerepet vállal az egyesület vezetősége 
és tagsága. Jóllehet ezek a dolgok kizárólag az egyesület 
tagságára tartoznak, de azért megnyugtatólag vesszük 
tudomásul, hogy ebben a Képviselő úr „semmi rosszat” 
nem lát.

A Visegrádi Hírek legutóbbi számában a Képviselő úr 
különösen nehezményezte, a vezetőség részéről a Face-
book-csoportunk tagjaihoz intézett, és a város idei díja-
zottjaira vonatkozó kérdésünket. Az egyesület vezetősége 
szeretné leszögezni, hogy az a mód, ahogyan igyekez-
tünk a lehető legtöbb embert elérni és úgy kialakítani az 
egyesületi javaslatot az kizárólag a Turisztikai Egyesület 
tagjaira és a Facebook-csoportunk tagjaira tartozik. 
A vezetőség ezt a formát a 21. században nem tartja ide-
gennek és nem gondolja, hogy ez a legcsekélyebb mérték-
ben is sértené bárkinek a méltóságát. Természetesen a 
Képviselő úrnak ettől még lehet más a véleménye, ame-
lyet tiszteletben tartunk. Azt a kijelentését azonban, hogy 
a Képviselő úr ennek az egyesületi csoportbeli Facebook 
kérdésnek hatására javasolja az idei díjazások elhagyását, 
azaz az egyesületet állítja be felelősnek ebben az ügyben, 
egyesületünk vezetősége komolytalannak, egy városi 
képviselőhöz méltatlannak és a Turisztikai Egyesület el-
leni lejárató hangulatkeltésnek értékeli és határozottan 
visszautasítja. 

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesüle
vezetősége
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A jelenlévők persze nagyon aktívak voltakés alapvetően 
csak kritikai észrevételek voltak, de sajnos úgy tűnt, a 
„megalkotott” tervezeten már nem akar a városvezetés 
változtatni. Hogy csak néhány dologról véleményt 
alkothassanak az eljönni nem tudók is: - ha én az utcai 
fronton lévő homlokzatomon semmi változtatást nem 
kívánok tenni és a festés, a mesze-lés is a régi szerinti 
lenne, de most éppen, sok év után szeretném felújítani 
(festeni, meszelni) nekem akkor is mérnöki tervet kell 
készíttetnem ehhez (50, vagy 100 ezer forint), - vagy ha 
szükségét érzem, hogy váltsak a napenergiára, ezt én ak-
kor tehetem, ha a várból, vagy hasonló helyről az nem 
látható és továbbá az alsó, a felső, stb. utcákon sem zavar-
ja a járókelőket, de csak egyféle (a táblás) napelem alkal-
mazható, ez is úgy, hogy az utcafrontfelőli tető-részen a 
széltől számítva 5 m után rakom le az első táblát (ja, van 
még egy lehetőségem: a tetőcserepeket kicserélem Terrán 
Generon tetőcserepekre, mert az maga lehet a napener-
gia termelő ), - vagy nem én döntöm el, hogy nekem mi-
lyen kerítésem legyen, - illetve el kell fogadjam, hogy ha 
a rendelethez képest valamit rosszul csinálok, akkor fél-, 
vagy akár egy- millió forint büntetést fi zetek……….

Szóval, nekem nem tetszik, azért sem mert (bár ennyi 
pénze még a visegrádi önkormányzatnak nem volt soha) 
a villany (és általában) vezetékek földbe helyezéséről 
(mint ahogy sokkal korábban az önkormányzat ezt a Rév 
utcában, illetve a Nagy Lajos király útján már megtette) 
csak elutasítóan beszélt a polgármester. És persze lehetne 
folytatni, de érzékeltetésre talán ez is elég.

2.  Hű-ha, jönnek a választások …

-  Ezt onnan tudom, hogy Mikesy Tamás szerint Abonyi 
Géza az utóbbi hónapokban nagyon aktív lett és szerinte 
ez azért van, mert jönnek az önkormányzati választások.

Én meg azt mondom, hogy egy természetes demok-
ráciában teljesen érthető, hogy a választások közeledtével 
az emberek egy része, aki a helyi politika alakításában, 
akár mint képviselő, akár, mint polgármester jelölt 
szívesen vállalna feladatokat a közösségért.  Igen, akiknek 
van ilyen elképzelése az adjon hangot annak, hogy mit 
tart fontosnak a helyi közösségnek és azt hogyan képzeli 
el megvalósítani, vagy képviselni.  Ez ugye maga a politi-
ka – a választott képviselő képviseli a választók érdekeit 
a döntéseiben, vagy egyéb gyakorlati ügyekben – min-
denek előtt – és példát mutat munkában, jellemben, el-
vitisztaságban.

Én szívesen venném, ha most - hogy jönnek a válasz-
tások - és azok a visegrádiak, akik vállalni szeretnék a 
közösség képviseletét, szolgálatát egy új önkormányzat-
ban, azok tájékoztatást adnának el-képzeléseikről akár itt 
az újságban, akár más (pl.: az előzőekben már említett, 
vagy más) fórumokon, megbeszéléseken. Ez segítséget 

jelentene a választóknak, de előnyére válhatna a válasz-
táson indulni akarónak is. 

Igen, ez számonkérési lehetőség is lehet évek múlva, 
de ha valaki szorgalmas és nem téved el, akkor az ered-
mény is jelentkezik. Különösen jó lenne, ha fi atalok 
nagyobb érdeklődéssel és tettrekészebben fordulnának a 
közügyek, illetve a közélet felé itt Visegrádon is.

-  Persze a jelenlegi közösség képviselőinek is el kellene, 
hogy mondják miként sikerült a helyi lakosságot képvisel-
ni, a város fejlődését segíteni. Ők már konkrét dolgokról 
tudnak beszélni, amit persze mindenki értékelhetne is, 
mert a tényeket a lakosság is ismeri. Ez is hozzátartozik a 
közélethez és a demokráciához.

3. Sajnálatos …

-  Az ember úgy van, ha nem választják újra meg 
képviselőnek, akkor hátérbe vonul, ha dolgozik is 
közösségért, nem tolakodóan. Inkább a véleményét is 
megtartja – egy ideig.  Én így voltam az óvoda bővítésé-
vel, hiszen ez hét évvel ezelőtt már majdnem megtörtént. 
Az új vezetés az egészet leállította, mondván sokkal 
jobbat csinálnak: egyszerűen megszerzik a szomszédos 
„rendőrségi üdülőt” az óvoda mellet és a két épület össze-
építéséből lesz egy szuper óvoda.  Nem emeletes, mint 
amilyenre a pályázati pénz hét évvel ezelőtt még meg 
volt. Megjegyzem: az emeleten a tornaterem, az irodák, 
a logopédia, terem kiscsoportos foglalkozásokhoz, illetve 
a tároló raktárak lettek volna, tehát a gyerekeknek alig 
jelentett volna „megterhelést”.

Viszont nem egy koedukált WC, hanem három állt vol-
na gyerekek rendelkezésére és az öltözők is szeparáltab-
bak, nagyobbak lettek volna a földszint bővítésével.

Az eltelt hét évben még terveket is láttam a bővítésre. 
A tervek nem voltak szerények.  Jelenleg – hét- és fél év 
után - sincs új óvoda.

-  Szerencsére nem mindennapi óvónénik és dajkák 
vannak és voltak Visegrádon. A zsúfoltság ellenére min-
den fontosat megtesznek ilyen körülmények közepette 
is a gyerekekért – és sikerrel. Csak köszönet jár a 
hozzáállásukért, sokszínű munkájukért. De sajnálom is 
őket, hogy mindig új és újabb hitegetést kaphatnak csak 
bővítésről.

Kiss Károly
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A KÉPVISELŐ

Remélem, mind többen forgatják a fejükben azt 
a gondolatot, hogy indulnak az októberi hely-
hatósági választáson és vállalnának szívesen 

képviselői tisztséget.

Nekik szólna ez a néhány gondolat. 

Már maga a „KÉPVISELŐ” elnevezés is több értelmezés-
re adhat lehetőséget. Mi az, hogy képviselő? Kit, vagy mit 
képvisel? Ideológiát? Települést? Saját érdeket? Csoport 
érdeket? Anyagi érdeket? Vagy ez előbbiek kombinációit. 
Azt gondolom, hogy mindenkinek elsősorban ezt kell 
eldöntenie magában, mielőtt elindulna, hogy miért is 
szeretne képviselő lenni?

Természetesen mivel települési önkormányzatról és 
települési képviselőről beszélünk, az ember rögtön azt 
vágná rá, hogy a település érdekeit akarom képviselni. De 
ez így túl általános és megfoghatatlan. Ráadásul sokszor 
igen nehéz eldönteni, hogy mi is a település valódi érde-
ke. Mert mi van akkor, ha mondjuk jönne egy nagy cég, 
hogy szeretne egy vegyi üzemet építeni a település határá-
ba. Sok-sok helyi embernek adna munkalehetőséget és 
adóbefi zetése nagymértékben megnövelné az önkor-
mányzati bevételeket . Az ajánlat igen kecsegtető, hiszen 
mindkettő vitán felül álló települési érdek. Ugyanakkor a 
vegyi anyag előállítás esetleg veszélyt hordozhat magában, 
az üzem kéményeinek füstje szennyezi a település levegő-
jét és megnövekszik a településen átmenő teherforgalom. 
Ezek megakadályozása települési érdek? Egyértelműen 
az. Akkor most mit mondjon a képviselő?

Szóval a „települési érdek” egy olyan ködös fogalom, 
mint volt régebben az „államérdek”. Sok esetben min-
denki úgy és olyan formában hivatkozik rá, ahogyan azt 
a saját, vagy csoport, vagy párt érdekei megkívánták.    

Menjünk hát akkor tovább a „Miért szeretnék képviselő 
lenni?” kérdés körüljárásában. Vannak egyértelmű, vagy 
annak tűnő helyzetek. Ilyen az ideológiai, illetve párt 
megközelítés. Ha egy ideológia, vagy egy párt nevében 
indul egy képviselő, aki felvállalja, vagy elfogadja annak 
nyílt támogatását, akkor az ő ügyében nincs értelme más 
indokot keresni. Az indokot megleljük a felvállalt ideoló-
gia, vagy pártprogram tanulmányozásakor. Ez ugyanúgy 
működik nagyban és kicsiben, azaz országos és település 
szinten egyaránt. Ha az adott település nagy többséggel 
felsorakozik egy párt mellett, vagy egy ideológia mellett, 
akkor nagy valószínűséggel a többség politikai akaratát 
és támogatását élvező képviselő befutó lesz.

Nem ennyire egyértelmű, de azért túl sok fantázia nem 
kell hozzá rájönni, amikor bizony közvetlen önös, azaz 
egyéni érdek húzódik meg a képviselőség mögött. Nem is 
inkább az anyagiakra kellene gondolni, bár a nagyváro-
si képviselők tiszteletdíja lényegében megegyezik egy 
komoly fi zetéssel. Kisebb településeken sokkal inkább a 
helyben betöltött egyéb fontos és jövedelmező hivatali 
pozíció, vagy az ott működő saját vállalkozás biztosítá-
sa, védelme az indoka az illetőnek a képviselőség „poli-
tikai befolyásának” megszerzésére. Ha készülne statisz-
tika i  lyen téren, akkor valószínűleg erre lehetne találni a 
legtöbb példát kishazánkban. Akad még az indulók között 
ezen kívül messianisztikus, azaz valamilyen küldetés tu-
dattal megáldott ember is. Ő úgy gondolja, hogy a cél, 
amelyet megálmodott magának, az mindenki számára 
elhozza a Kánaánt a településen. Ha akarják az ott lakók, 
ha nem. Ő, ha oda kerül, akkor is „át fogja kísérni a nénit 
az utcán a másik oldalra, ha annak esze ágába sincs át-
menni”. Az ő képviselősége e cél mentén formálódik 
és megfelelő támogató háttér esetén még működhet is. 
Mindezen kívül még különböző irányultságú és célú civil 
egyesületek is indíthatnak képviselő jelölteket az érdekeik 
képviseletére. Ez talán nálunk, Magyar országon annyira 
nem jellemző, de a környezetvédők, a helyi értékvédők, 
esetleg a jól megszervezett kissebségi csoportok elérhe-
tik, hogy az ő jelöltjük is mandátumot kapjon, amely 
birtokában a megválasztott képviselő sokkal hatéko-
nyabban tudja képviselni a csoport érdekeit. Vannak 
még más, üzleti, hatalmi motivációk is, de sze rencsére 
a kisebb településeken, ahol kisebb a haszonszer zési és 
terjeszkedési lehetőség nem annyira jellemző az előfor-
dulásuk. A végére maradt a legősibb, a legfontosabb, a 
leglényegesebb képviselői késztetés: a településen élők, 
a lakótársak, az emberek érdekeinek, vágyainak, közös 
sorsának képviselete. Védelme és szolgálata. Önzetlenül, 
minden egyéni érdek és hátsó szándék nélkül. Ma napság 
talán ebből a képviselői fajtából van a legkevesebb. 
A lakosságnak a reklámokat és a szép szavakat a háttér-
be szorítva az ösztöneire és a megérzéseire hagyatkozva 
kellene tudni döntenie a képviselő személyéről. Igazából 
nem is számíthat másra, mint azokra a jelöltekre, akiknél, 
ha felteszi magában azt a kérdést, hogy „Cui Prodest? 
Kinek az érdeke?”, nem talál rá más feleletet az illető-
vel kapcsolatban, mint azt, hogy az enyém, az én érde-
kem, az én képviselőm! Ekkor minden egyszerűvé és 
egyértelművé válik. A képviselő munkába állhat és teheti 
a dolgát. Képvisel, véd és szolgál. Mert ezért választották 
meg!

Abonyi Géza



2019. JÚLIUS

18

Baleset,  segélyhívás,  bejelentés esetén  ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105
Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-23/427-536
Herdics Antal megb.őrsparancsnok.........06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körz. megbízott....06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal................ 06-26/398-255 

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

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

Fogorvos.................................................06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Reh. Szakkórh.  06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06-26/398-312
Fellegvár Óvoda............................................06-26/398-130
Városi Konyha................................................06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház...................06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda....06-26/397-188
Visegrádi Révátkelő.......................................06-26/398-344
Plébániahivatal..............................................06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolg. Kft . ............06-26/390-813
Postahivatal (1. számú).............................. .06-26/398-099         

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

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

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

22 DENEVÉRFAJ ÉL A PILISI PARKERDŐ TERÜLETÉN

A denevérek az erdő természetességének indikáto-
rai, emblematikus jelölő fajok. Rejtett életmódjuk 
miatt szinte csak alkonyatkor, vadászat közben 

csodálhatjuk meg ezeket a kivételes repülő emlősöket. 
Megmaradásuk feltétele az erdőterületen lévő odvas, álló 
holtfa jelenléte, valamint táplálkozó- és telelő helyeik is-
merete. Az utóbbi két évtized során erdőlakó denevéreink 
egyre kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek. Megmaradt ál-
lományaik rendkívül sérülékennyé váltak, melynek egyik 
fő oka, hogy szaporodó kolóniáikról, azok helyzetéről nem 
áll elegendő információ a rendelkezésre.

A Pilis és a Visegrádi-hegység denevérfaunájára irányuló 
kutatások 2010 tavaszától a Dunazugi Denevérkutató 
Prog ram keretében folynak. A kuta-tómunka kiterjed a 
térségben előforduló összes denevérfajra, amely az állatok 
aktív időszakában az erdei élőhelyeken és a nászbarlangok-
nál végzett monitoringot jelenti. A nyugalmi időszakban 
a barlangokban és bányavágatokban telelő denevérek el-

lenőrzése, fajok és egyedek számolása történik. Ezen kívül, 
a Magyar Denevérgyűrűzési Központ által jóváhagyott ku-
tatási tervek alapján néhány cél-faj gyűrűzésével a kolóniák 
szálláshelyeit és kapcsolatrendszerét is feltárják.
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                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 
 

KOZMETIKA! 
 

Smink esküvőre menyasszonyoknak, 
koszorúslányoknak! 

 

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

 

Feltöltő ránctalanító kezelés 
natúr kozmetikumokkal, 

szempillafestés, 
szemöldökfestés és formázás, stb. 

 

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

 

Bejelentkezés: +36302057850 
 

Honlap ahol a munkáimat 
és árlistámat megtekintheti: 

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

Rovó Adrienne 
mesterkozmetikus, sminkmester 

 

 
 

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

kiadó 
Érdeklődni lehet: 06-30/265-4679 

 

MAGYAR LÁSZLÓ:
A SZÉP

Az éj mély. 
A mély sűrű homály.
S mégis, mint a kéj,

csillog az abszurd zománc.
A valóság rezdül,

mint a tér,
mint a levegő.

Ám e rezdülésből mi bújik elő...?
– konkrétuma válogatja.

Egy csillag csillog,
s a ragyogása fény. 

De megjegyzés nélkül fényrészlet, 
részlettöredék.

Az éj mélyi gyémánt csillogni látszik.
S a csillag?

Valóban az, aminek látszik?
Nem ráérzés,
nem észlelés,

maga a valóság?
Mert működés, 

funkció,
szükség és megnyilvánulás,

együtt egymást sokszorozzák.

A visszatetszhetőség, ha már nem fokozható,
reálisan széppé teszi a valóságot.

HIRDETÉSEK
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