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KÖVÉR LÁSZLÓNAK AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK
A ZSITVAY TIBOR EMLÉKKONFERENCIÁN ELMONDOTT ÜNNEPI
KÖSZÖNTŐJE
VISEGRÁD, 2019. JÚLIUS 9.

Tisztelt Polgármester Úr, Főtitkár Úr!

Európa élvonalába emelkedhessen. Egy olyan politikai
nemzedék legjobbjai közé tartozott Zsitvay Tibor, mely
nemzedék tagjai személyes példájukkal, hitvallásukkal és
cselekvésükkel a XX. század második felében, a legmostohább körülmények között is éltették a magyarokban a
reményt, hogy a haza és a nemzet szabadsága nem pusztán halványuló múltbéli emlékkép, hanem a jövő ígérete.

Tisztelt Zsitvay leszármazottak!
Tisztelt Konferencia!
„Ne higyj oly gondolatban, melynek szíved ellentmond.”
A XIX. században élt Eötvös József gondolata nemcsak
egyik kedvenc idézete, hanem életfilozófiája és mély
meggyőződése is volt Zsitvay Tibor egykori házelnöknek,
mely meggyőződése mindvégig vezérelte és segítette őt a
XX. század politikai örvényeiben.

Egy olyan nemzedéket alkottak, amelynek tagjai a XX.
század második felében személyiségük és teljesítményük
révén tettek bizonyosságot arról, hogy a kommunista
igénytelenséggel, silánysággal és értéktelenséggel szemben létezik a minőség, a polgári műveltség és a hazaszeretet kultúrája, amelyet nem tud felszámolni semmiféle
istentelen, embertelen és magyargyűlölő diktatúra.

Zsitvay Tibor szíve mindig ellentmondott az Istentagadó ateizmusnak, a nemzetellenes internacionalizmusnak
és a jogállamot fenyegető bármely diktatúrának vagy
anarchiának. Személyes sorsának néhány fordulópontja
pontosan érzékelteti a XX. század magyar próbatételeit:
1919-ben a megszálló román katonaság foglya, 1944ben a nyilasok és a Gestapo üldözöttje, 1945-ben a kommunisták elítéltje majd – csaknem negyedszázadig –
külföldre kényszerített száműzöttje.

Politikusként - házelnökként és igazságügyminiszterként -, írástudóként és cserkészként, természetjáróként
és visegrádi lokálpatriótaként Zsitvay Tibor mindig
ugyanazt vallotta: „Isten, haza és emberszeretet teszi emberekké az embereket.”

Zsitvay Tibor hívő keresztény, öntudatos magyar és
felelősen demokrata ember volt. Ezen erények bármelyikének őszinte gyakorlása a XX. század első felében
Magyarországon nagy emberi alázatot és bölcsességet
igényelt, a század második felében azonban – a kommunizmus fogságában sínylődő országban – egyenesen egzisztenciális kockázatot rejtett magában.

Zsitvay Tibor szenvedélyesen szerette a magyar tájat
és természetet – a korabeli szóhasználat szerint a turistaságot – a természetjárást, amelyben a honismeret, a
népnevelés, a népegészségügy és végső soron a hazaszeretet legközvetlenebb eszközét látta.
Engedjék meg, hogy felidézzem néhány gondolatát,
amelyeket a természetvédelemről szóló törvényjavaslat
1934-es képviselőházi vitája során fejtett ki, és amelyek
pontosan tükrözik az egykori házelnök szellemiségét:
„(…) a turistaság a hazafiságnak, a hazaszeretetnek, a
hazai föld szeretetének az iskolája is. Ismerem – talán azt
merném mondani – a Kis- és Nagy-Magyarországnak túlnyomórészt minden turistáját és ha végignézek soraikon,
ott látom az egyszerű, kérges tenyerű munkások ezreit, ott
látom felfelé a legmagasabb rétegekig az összes társadalmi osztályok képviselőit és azt tapasztalom, hogy ezek
között a turistaság és a hazai föld szeretetében sohasem
volt és lehet különbség. És mégis engem a legjobban annak a nincstelen munkás-turistának a hazai föld szépsége
iránt való rajongása hat meg, akinek a földből nincs mása,
mint esetleg a szüleinek a sírja, – a mai viszonyok között
azt sem keresheti fel mindegyik – és mégis úgy rajong

A néhai házelnök egy olyan politikai nemzedék kiemelkedő tagja volt, amely az ő meghatározása szerint is
megérdemli a történelmi jelzőt, nem pusztán az időmúlás,
hanem a teljesítmény okán. Meggyőződése szerint ugyanis csak azok minősülnek történelmi nemzedékeknek,
amelyek mindig teljesítették a kötelességüket a hazával
szemben. Zsitvay Tibor életútjában és életművében –
mint cseppben a tenger – ott tükröződik annak a magyar
nemzedéknek a sorsa és teljesítménye, amelyik Trianon
után életképessé tette az ellenségei által életképtelenségre
ítélt magyar államot. Egy olyan nemzedék tagja ő, amely
megteremtette annak a politikai, jogi és gazdasági kereteit, hogy a magyar társadalom életerejének, áldozatának
és munkájának köszönhetően a két világháború között
Magyarország sok tekintetben a közép-európai térség és
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azért a földért, amely neki közvetlenül hasznot nem hoz,
csak gyönyörűséget. (…) Méltóztassék azt is tudomásul
venni, hogy ez egyformán fordul elő a nemzeti alapon
álló munkásságnál, a keresztény munkásságnál és a szociáldemokrata munkásságnál és méltóztassék azt is elhinni, hogy ebben egy nagy nemzeti egynevezőre való törekvés
nyilvánul meg és ez elemeiben már meg is van.”

arculatát és térszerkezetét. A volt házelnök által 1929ben létrehozott Országgyűlési Múzeumot, a kommunisták 1945 után felszámolták. Mi 2014-ben helyreállítottuk ezt a nagyszerű intézményt, amely az Országházat
évente felkereső több mint hétszázezer látogatónak kínál
betekintést a Ház építészettörténetébe valamint a hazai
alkotmányosság ezer esztendős múltjába.

Tisztelt Konferencia!

Zsitvay Tibor volt az, aki hivatali ideje alatt új egyenruhát biztosított annak az Országgyűlési Őrségnek, amelyet a kommunisták 1945 után megszüntettek. Nekünk
adatott meg, hogy 2014-ben a hagyománytisztelet, a
korszerűség és a célszerűség jegyében helyreállítsuk az
Országgyűlési Őrséget, mint az Országgyűlés önálló
rendvédelmi szervét.

A Történelem Ura különösen kegyes velünk, mai magyarokkal, a mi politikai nemzedékünkkel. Nemcsak azt
adta meg nekünk, hogy 1990-ben békésen lezárhassuk a
kommunizmus korszakát Magyarországon, hanem azt
is, hogy 2010-ben demokratikus úton véget vethessünk
a posztkommunizmus korszakának is hazánkban.
Nemcsak azt adta meg nekünk, hogy egy jobb jövő
esélyét alapozzuk meg az utánunk jövő nemzedékek
számára, hogy reményt adjunk nekik, hanem azt is, hogy
politikai és erkölcsi elégtételt nyújtsunk az előttünk járó
történelmi nemzedékeknek, ezáltal - miként ezt most
is tesszük - elégtételt nyújthassunk Zsitvay Tibornak is.
A mai napon az Országgyűlés nevében nemcsak tisztelgek és fejet hajtok elődöm emléke előtt, hanem alázattal
és tisztelettel jelenthetem Önöknek, hogy amit Zsitvay
házelnök úr egykor elkezdett, azt mi befejeztük; amit ő
útjára indított, azt mi továbbvittük; ami lehetőségként
részére már nem adatott meg, azt mi beteljesítettük.
Az 1969-ben elhunyt Zsitvay házelnöknek át kellett élnie
az ezeréves történeti alkotmány összeomlását, és végig
kellett néznie a kommunista törvénytelenség berendezkedését és tobzódását, s - 1956-ot követően - át kellett
élnie az arra vonatkozó remény szétfoszlását, hogy Magyarország a saját szabad akaratából elfogadott alkotmánya szerint élhet.

Az országunkat 1919-ben 133 nap erejéig túszul ejtő
bolsevik terroristák által meggyilkolt korábbi házelnökök, Tisza István és Návay Lajos emléktáblájánál 1925ben az Országház főemeletén a Delegációs terem mellett
Zsitvay Tibor mondott avatóbeszédet.
1945 után a kommunisták eltávolították az emléktáblát,
mint ahogyan a Kossuth tér szomszédságából, a Vértanúk
teréről eltávolították az 1919-es vörös terror áldozatainak
emlékművét is. 2012-ben helyreállítottuk a mártírhalált
halt egykori házelnökök emléktábláját, az idén ősszel
pedig visszaállítjuk a Vértanúk terén az emlékművet is.
Zsitvay Tibornak szívügye volt, hogy a magyar fiatalok
megismerjék a hazájuk természeti rögvalóságát, felismerjék a szülőföld szépségeit és annak megtartó erejét. Nekünk adatott meg, hogy az elmúlt esztendőkben
elindítsuk azt az államilag támogatott kirándulási programot, amelynek célja, hogy tanulmányai időszakában
minden külhoni diák ellátogathasson az anyaországba, és
minden anyaországi diák megismerhesse a Kárpát-medencét és a külhoni magyar világot, mert mi is hiszünk
abban, hogy a hazaszeretet egyik legjobb kovásza a honismeret.

Nekünk, a mi politikai nemzedékünknek a magyar
választópolgárok felhatalmazásából megadatott a lehetőség, hogy az 1949-ben a szovjet megszállók által ránk
erőltetett úgynevezett alkotmánynak a rendszerváltoztatáskor kitoldozott-kifoltozott - ideiglenesnek szánt, de
több mint húsz esztendőt élt - szövegét 2011-ben végre
hatályon kívül helyezhessük, és megalkothassuk Magyarország új, demokratikus jogállami alaptörvényét, amely
nemcsak közjogi, hanem politikai és erkölcsi értékrendi kerete is a magyar állam XXI. századi újjáépítésének
és a határokon átívelő nemzeti összetartozásunk
megerősítésének.

Tisztelt Emlékezők, Tisztelt Honfitársaim!
Zsitvay Tibor tudta, hogy az ország és a nemzet javára
végzett munka legfőbb jutalma, hogy kivehetjük belőle a
részünket, és van, akinek továbbadhatjuk a stafétabotot.
Zsitvay házelnök elvégezte a számára kirendelt munkát
és stafétája nem maradt gazdátlanul.
Mindezért az Ő helytállása és teljesítménye nemcsak
egy huszadik századi példa, hanem a huszonegyedik
században is használható mérce mindenki számára, aki a
magyarság politikai szolgálatára vállalkozik.

Az Országház épületének a korábbi, 1918-19-es rongálások miatt 1927-ben Zsitvay házelnök úr által megkezdett felújítását 2014-ben befejeztük, így az ismét eredeti fényében tündököl a Duna partján. Visszaállítottuk a
Kossuth tér – mint a nemzet főtere – korábbi méltóságát,
a kommunista szoborrombolások előtti képzőművészeti

Mindezek okán is kötelességünk, hogy Zsitvay Tibornak és a kommunizmus illetve a posztkommunista liberalizmus által felejtésre ítélt nemzettársainknak megadjuk a megkésett erkölcsi elégtételt.
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Köszönetemet fejezem ki a konferencia szervezőinek, amiért lehetőséget teremtettek arra, hogy tegyünk egy lépést
efelé. Kérjük a Történelem Urát, adjon számunkra elegendő erőt és bölcsességet, hogy a magunk helyén méltó módon
teljesíthessük kötelességünket a hazánkkal szemben, ahogyan Zsitvay Tibor tette.

Kövér László házelnök koszorút helyez el Zsitvay Tibor visegrádi emléktáblájánál

Tisztelt Visegrádiak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. július 9-től dr. Oláh Imre látja el a jegyzői feladatokat
a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban.
VPH
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VÍZBIOLÓGIA A MOGYORÓ-HEGYEN

A

ki legyőzte félelmét és átsétált a hídon. Az igazán bátrak
ezt csukott szemmel is megtették társuk vezetésével.

z első osztályosok 2019. június 12-én a Griff
Siklóernyős Club jóvoltából a Mogyoró-hegyen
vízbiológia foglalkozáson vettek részt.

Kicsit elfáradva, de élményekkel tele érkeztünk vissza az
iskolába.

Reggel 8 órakor egész napi hideg élelemmel felszerelkezve indultunk el. A napkrémről sem feledkeztünk
meg, hisz hétágra sütött a nap.

Köszönjük szépen a Griff Siklóernyős Klub anyagi
támogatását!

Első pihenőnk a Sibrik-dombon volt. Az emlékmű
megtekintése után elfogyasztottuk tízórainkat és folytattuk a gyaloglást a fák árnyékában. Sajnos a szúnyogok
egyből észrevettek bennünket! A kilométerek legyőzése
után megérkeztünk a Mogyoró-hegyi Művelődési
Házhoz. Pótoltuk elfogyasztott energiánkat az otthonról
hozott finomságokkal, majd kezdődött a várva-várt
foglalkozás!

Az első osztályosok nevében,
Kőmívesné Hoffmann Ildikó

Csaba bácsinak nem nagyon volt hangja, de ez még
izgalmasabbá tette a közös munkát. Elsétáltunk a Nádas-tóhoz, ahol mindenki halászatra alkalmas eszközt
foghatott meg. Hamarosan egy tál telt meg vízben található élőlényekkel: szúnyog lárva, szitakötő elhagyott
bábja, pióca, ebihalak különböző fejlődési stádiumokban…Csaba bácsi hang híján mutogatott és jegyzeteket
készített, így mindjárt a hangos olvasást is gyakorolhatták
a gyerekek. Nagyon sok érdekességet tudhattunk meg.
A foglalkozás után természetesen az uzsonna következett és irány a függőhíd! A bátorságpróbában minden-

SIKERES ODÚTELEP PROGRAMOK A PARKERDŐBEN

A

amelyekben a lábon álló holtfák elegendő természetes
odút kínálnak a fészkeléshez.

Pilisi Parkerdő Zrt. madárvédelmi programja keretében több erdészetének területén, így
a visegrádi Bertényi Miklós Füvészkertben is
létesített odútelepet. A különböző méretű és elhelyezésű
odúk a rágcsálókra vadászó bagolyfélék mellett a szintén
kártékony hernyókat, rovarokat pusztító énekesmadaraknak is otthont nyújtanak. Egyetlen cinkepár csak
a fészkelési időszakban akár 15 ezer hernyót is elpusztíthat, vagyis az odúkba költöző énekesmadarak komoly
szerepet játszanak az erdők védelmében. A biztonságos
lakhatás lehetőségét kisemlősök - mókusok, pelék -, sőt a
poszméhek is igyekeznek kihasználni.

További információ: Pilisi Parkerdő sajto@parkerdo.hu

A Parkerdő a természetes erdőállományokban is sokat
tesz a madarak fészkelésének elősegítése érdekében:
az örökerdő-gazdálkodás módszereit alkalmazva, az
énekesmadarak számára kedvező feltételeket biztosító,
változatos korú és vegyes fajösszetételű erdőket nevelnek,
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PROGRAMOK
Augusztus 31. szombat 18:30, Rendezvénytér

Augusztus 10. szombat 19:00, Rendezvénytér

Iskolaindító koncert gyermekeknek
Fellép az Alma együttes

Etnobeat est
Fellép: Duckshell
és az Aurevoir együttes

$]LVNRODNH]GpVÄERU]DOPDLW´DQpSV]HUĦ$OPDHJ\Wtes
próbálja egy kicsit enyhíteni a gyermekek körében, de
UHPpOMQN D] ĘNHW NtVpUĘ IHOQĘWWHN LV MyO IRJMiN pUH]QL
magukat a koncerten. A PĦVRUW PHJHOĘ]ĘHQ $ 3HWLPL
Társaság 17.30-WyO HJ\ N|]|V YHWpONHGĘUH LQYLWiOja a
J\HUHNHNHWpVV]OĘNHWHJ\DUiQWDMiWpkkal jól ráhangolódhat mindenki a koncertre.

Az Aurevoir zenekar U|YLG LGĘ DODWW meghódította a
budapesti klubok után a hazai nagyfesztiválok színpadaLWLVpVYiOWDILDWDOpVLGĘVHEEetno-beat NHGYHOĘN|]|Q
ség kedvencévé. Zeneileg számos kultúrából merítenek:
az angolszász beat és a Kárpát-medence népzenéje mellett balkáni és ír dallamoktól kezdve a régizenéig sok
PĦIDM PHJIpU HJ\PiV PHOOHWW Színpadi jelenlétük és
NRQFHUWMHLN HQHUJLiMD SHGLJ PLQGHQNLW EL]WRVtW DIHOĘO
hogy feledhetetlen élmény maradjon utánuk.

Augusztus 31. szombat 19:00, Királyi palota

1\iUE~FV~]WDWyPĦVRUIHOQĘWWHNQHN
Carlos de Pepa
spanyol flamenco gitáros-énekes koncertje

Augusztus 17. szombat 20.30, Rendezvénytér

Carlos de Pepa andalúz flamenco zenész családban
született, így születése óta a flamenco zene világában él.
Az HOP~OW LGĘV]DNEDQ W|EE spanyol tehetségkutatóvalamint egyéb más zenei versenyt nyert meg hazájában, melyek révén HJ\UH QDJ\REE QpSV]HUĦVpJnek örvend immár országosan. Fiatalos lendület és jókedv
MHOOHP]L NRQFHUWMHLW PHO\HNHQ D WUDGLFLRQiOLV PĦYHN
mellett saját szerzeményei is elhangoznak. Koncertje az
idei nyár egyik érdekes színfoltja lesz városunkban.

HAIR
musical

$6]LJHW6]tQKi]WHFKQLNDLpVEHOVĘV]HUYH]pVLRNRNUD
hivatkozva a fellépést lemondta,
tJ\D]HOĘDGiVHOPDUDG
Megértésüket kérjük, és köszönjük!

Államalapító Szent István királyunk ünnepén
szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát az alábbi programokra:
2019. augusztus 19. KpWIĘ 20 óra, Rendezvénytér:

A Budafok Big Band ünnepi gálakoncertje

21.15 óra:

7ĥ=,-È7e.$'81$)(/(77
Nagymaros és Visegrád közös rendezésében

21.30 óra, Rendezvénytér

Utcabál
a MADARAK Házibuli zenekarral
2019. augusztus 20. kedd 9 óra, római katolikus plébániatemplom:

hQQHSLV]HQWPLVHPDMGNHQ\pUV]HQWHOpVpVQQHSLPĦVRU
.|]UHPĦN|GLNKertész József és a szentendrei Filibili népdalkör
Mindenkit szeretettel várunk!
$PĦVRUYiOWR]WDWiVMRJiWIHQQWDUWMXN$]HVHPpQ\HNGtMPHQWHVHN
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AUGUSZTUSI MOZIMŰSOR
Belépőjegy: 1.000,- Ft, Kedvezményes jegy: 700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas)
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át.
Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Augusztus 1. csütörtök, 19:00

Augusztus 8. csütörtök, 19:00

FEHÉR ÉJSZAKÁK

KETTŐS ÉLETEK

amerikai horror-dráma, misztikus film, 140’, 2019
Rendező: Ari Aster
Főszereplők: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter
Dani és Christian régóta együtt vannak, ám a fiú úgy érzi,
ideje lezárni kapcsolatukat. Egy váratlan tragédia miatt mégis úgy dönt, nem ez a legjobb alkalom, és meghívja a lányt is
a nyári napforduló alkalmából rendezett fesztiválra, melynek
különös közössége tárt örömmel fogadja őket, de hamar
kiderül, hogy a bizarr rituálékból ők sem maradhatnak ki.

feliratos, francia romantikus vígjáték , dráma, 108’, 2018
Rendező: Olivier Assayas
Főszereplők: Juliette Binoche, Guillaume Canet

Augusztus 2. péntek, 18:00

TOY STORY 4.
magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 90’, 2019
Rendező: Josh Cooley
Woody magabiztosan töltötte be helyét a világban, s jól
tudta, első számú feladata vigyázni gazdájára, legyen az akár
Andy, akár Bonnie. Ám miután Bonnie egy új játékot hoz
szobájába, egy nagy kaland barátai oldalán rádöbbenti Woodyt, milyen nagy hely is lehet a világ egy játék számára.

A kifinomult Alain egy nagy múltú kiadóház feje, aki a
digitális forradalommal van elfoglalva, felesége Selena, egy
tévésorozat sztárja – mindketten más ágyában keresnek
vigaszt gondjaikra. Alain, cége fiatal és csinos digitális vezetőjével jön össze, Selenának pedig férje egyik barátjával
van évek óta tartó viszonya. A félrelépések pedig egyre csak
bonyolítják a munkahelyi és magánéleti zűrzavart.
Augusztus 9. péntek, 18:00

HERCEGNŐ CSODAORSZÁGBAN
magyarul beszélő, orosz animációs családi film, 75’, 2018
Rendező: Marina Nefyodova

Augusztus 2. péntek, 20:00

Barbara hercegnő rábukkan a kastélyban egy bűvös könyvre,
mely Csodaországba repíti őt, ahol mindenféle mulatságos
lények fogadják. Megtudja, hogy a kastélyukban rejlő tükör
segítségével újra találkozhat anyjával, aki nem sokkal születése után távozott az udvarból. Egy sárkány társaságában int
búcsút Csodaországnak, aki segíti a kislányt a keresésben.

YESTERDAY

Augusztus 9. péntek, 20:00

magyarul beszélő, angol zenés vígjáték, 112’, 2019
Rendező: Danny Boyle
Főszereplők: Lily James, Himesh Patel, Ana de Armas
Mi lenne, ha az egész világ elfelejtené minden idők legzseniálisabb zenekarát, a Beatlest? Mi lenne, ha csak te emlékeznél a felejthetetlen slágerekre? Mi lenne, ha elkezdenéd
játszani dalaikat, és hirtelen világsztár válna belőled?
Augusztus 4. vasárnap, 18:00

A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE 2.
magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 86’, 2019
Rendező: Chris Renaud
A 2016-os első rész hatalmas közönségsikert aratott világszerte, így végre itt a folytatás, amelyben ismét bepillanthatunk házi kedvenceink rejtett életébe, azaz abba, hogy mit is
csinálnak pontosan, amikor a gazdáik nincsenek otthon.
Augusztus 4. vasárnap, 20:00

ÜBERGÁZ
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 95’, 2019
Rendező: Michael Dowse
Főszereplők: Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Karen Gillan
A visszafogott Über-sofőr mit sem sejtve felvesz egy sokat
látott zsarut, aki forró nyomon jár egy gyilkos nyomában.
Nem kell sok idő, hogy rájöjjön: ez a megpróbáltatásokkal
teli éjszaka kockára teszi az épelméjűségét, az életét és az
ötcsillagos értékelését is. Egy friss humorú akció-vígjáték
két ellentétes jellemű fickóról, akik teljesen képtelen helyzetben találkoznak – és csak egymásra számíthatnak.
Augusztus 7. szerda, 19:00

ÜBERGÁZ
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 95’, 2019
Rendező: Michael Dowse

POMPON KLUB
magyarul beszélő, angol-amerikai vígjáték, 91’, 2019
Rendező: Zara Hayes
Főszereplők: Diane Keaton, Pam Grier, Jacki Weaver
Martha New York-ból egy csinos nyugdíjas otthonba költözik, ahol a lakosok puccos golfautóval közlekednek és klubfoglalkozásokra járnak. Martha eleinte mindenkit lenéz, még
az életvidám szomszédját, Sherylt is. Egy nap Sheryl rátalál
Martha középiskolai pomponlány ruhájára, és hatalmába
kerítik őket a szurkolások régi emlékképei. A két asszony
nyugdíjas pompon klubot alapít. Sorra jelentkeznek a lelkes
tagok, akik önfeledten szórakoznak és újraélik fiatalságukat.
Augusztus 11. vasárnap, 18:00

HERCEGNŐ CSODAORSZÁGBAN
magyarul beszélő, orosz animációs családi film, 75’, 2018
Augusztus 11. vasárnap, 20:00

POMPON KLUB
magyarul beszélő, angol-amerikai vígjáték, 91’, 2019
Augusztus 14. szerda, 19:00

KETTŐS ÉLETEK
feliratos, francia romantikus vígjáték , dráma, 108’, 2018
Augusztus 15. csütörtök, 19:00

HALÁLOS IRAMBAN: HOBBS ÉS SHAW
magyarul beszélő, brit-amerikai akció-vígjáték, 134’, 2019
Rendező: David Leitch
Főszereplők: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
Amióta Hobbs és Shaw először összecsaptak, sorra osztogatják egymásnak a beszólásokat és pofonokat. Ám amikor egy
kibergenetikusan felturbózott anarchista megkaparint egy
biofegyvert és legyőz egy MI6 ügynököt, össze kell állniuk,
hogy elkapják a fickót, aki talán még náluk is vagányabb.

Augusztus 16. péntek, 18:00

NORM, AZ ÉSZAKI 2 – A KIRÁLYSÁG KULCSAI
magyarul beszélő, amerikai-indiai animációs film, 91’, 2018
Rendező: Richard Finn, Tim Maltby

Amikor Normot olyan bűncselekménnyel vádolják meg,
melyet nem követett el, és otthona biztonságát egy gonosz
vállalat fenyegeti, barátaira kell támaszkodnia, hogy tisztára
mossa a nevét és megmentse hőn szeretett királyságát.
Augusztus 16. péntek, 20:00

VELENCE VÁR
magyarul beszélő, francia vígjáték dráma, 95’, 2019
Rendező: Ivan Calbérac
Főszereplők: Valérie Bonneton, Gigi Ledron

Emile csöppet bolond apjával, és szőkére festett hajú anyjával él. Mikor a lány, aki a legjobban tetszik neki, meghívja
Velencébe nyaralni, nem is lehetne boldogabb. Az egyetlen
probléma, hogy a szülők is csatlakozni akarnak.
Augusztus 18. vasárnap, 18:00

Philippe és Carole, mindketten elváltak és épp csak találkoztak. A szerelemtől fűtve a férfi bármit megtenne, hogy a nő
fiainak a kedvében járjon. Ajánlatot tesz az idősebb fiúnak:
ha leérettségizik, ő választhatja ki, hol nyaraljanak. A választás Ibizára esik, és Philippe-et, aki a békés Somme-öböli
nyaralásokhoz van szokva, ez valóságos sokkhatásként éri.
Augusztus 25. vasárnap, 18:00

ANGRY BIRDS 2. – A FILM
magyarul beszélő, finn-amerikai animációs film, 96’, 2019
Augusztus 25. vasárnap, 20:00

CSALÁDI VAKÁCIÓ – IRÁNY IBIZA!
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték , 94’, 2018
Augusztus 28. szerda, 19:00

VITA&VIRGINIA -SZERELMÜNK TÖRTÉNETE

magyarul beszélő, brit-amerikai akció-vígjáték, 134’, 2019

feliratos, ír-angol romantikus életrajzifilm, 110’, 2018
Rendező: Chanya Button
Főszereplők: Gemma Arterton, Elizabeth Debicki
Egy szenvedélyes kapcsolat igaz története, mely az író Virginia Woolf, és a költő, Vita Sackville-West között bontakozott ki az 1920-as években, egy olyan korban, ahol a nemek
közti egyenlőség szinte elképzelhetetlen, két nő szerelme
pedig teljesen elfogadhatatlan volt a társadalom szemében.

Augusztus 21. szerda, 19:00

Augusztus 29. csütörtök, 17:00

NORM, AZ ÉSZAKI 2 – A KIRÁLYSÁG KULCSAI
magyarul beszélő, amerikai-indiai animációs film, 91’, 2018

Augusztus 18. vasárnap, 20:00

HALÁLOS IRAMBAN: HOBBS ÉS SHAW
ESKÜVŐ A TOPON
feliratos, ausztrál vígjáték, dráma, 113’, 2019
Rendező: Wayne Blair
Főszereplők: Kerry Fox, Huw Higginson, Gwilym Lee

A sydney-i szerelmesek, Lauren és Ned eljegyzik egymást,
ám a lagzi előtt pár nappal kiderül, hogy Lauren édesanyja
eltűnt. A fiatalok az asszony keresésére indulnak. Kalandos
nyomozásuk a vadregényes északi területre vezeti őket, ahol
a lélegzetelállító táj mellett különleges találkozások várnak
rájuk, és számos múltbéli titokra is fény derül.
Augusztus 22. csütörtök, 17:00

ERDEI BOSZORKÁNY - TŰZPRÓBA
magyarul beszélő, dán-norvég-magyar családi film, 90’, 2018
Rendező: Kaspar Munk
Főszereplők: Gerda Lie Kaas, Sonja Richter, Henrik Mestad

Clara egy átlagos lány egészen addig, míg egy rejtélyes
macska meg nem karmolja és hirtelen képes lesz kommunikálni az állatokkal, és rájön, hogy egy vadboszorkány család
tagja. Míg új képességeivel ismerkedik, két vadboszorkány
ördögi tervet sző, így barátai támogatásával Clarának azért
kell harcolnia, hogy megmentse önmagát és a vadvilágot.
Augusztus 22. csütörtök, 19:00

ESKÜVŐ A TOPON

BEÉPÍTETT CICÓ
magyarul beszélő, német-belga animációs film, 96’, 2018
Rendező: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein
Marnie egy dagi cica, akit mindenki hercegnőként kezel és megkap mindent. Amikor viszont magára marad a világban, rájön,
hogy ő valójában egy magányos cica, aki barátokra vágyik.
Augusztus 29. csütörtök, 19:00

VOLT EGYSZER EGY HOLLYWOOD
magyarul beszélő, amerikai-angol krimi, thriller, 159’, 2019
Rendező: Quentin Tarantino
Főszereplők: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
1969, Los Angeles. Egy western tévésorozatból kikerült
munkanélküli színész és kaszkadőre együtt próbálnak boldogulni Hollywoodban, egy kegyetlen világban. Rick és
Cliff eddig kiismerte magát a showbizniszben, de most bármerre járnak, arra kell rácsodálkozniuk, hogy minden megváltozott: a szabályok, a főnökök és a nők is.
Augusztus 30. péntek, 18:00

VITA&VIRGINIA -SZERELMÜNK TÖRTÉNETE
feliratos, ír-angol romantikus életrajzi film, 110’, 2018

feliratos, ausztrál vígjáték, dráma, 113’, 2019

Augusztus 30. péntek, 20:00
VOLT EGYSZER EGY HOLLYWOOD

Augusztus 23. péntek, 18:00

magyarul beszélő, amerikai-angol krimi, thriller, 159’, 2019

ANGRY BIRDS 2. – A FILM
magyarul beszélő, finn-amerikai animációs film, 96’, 2019
Rendező: Thurop Van Orman, John Rice

Madársziget lakói mindig jó kedvre vágynak, de valami
folyton közbejön. Csakhogy ezúttal nem szokásos ellenfeleik miatt feszülnek a csúzligumik: egy másik szigeten fészkel
valaki, aki legalább olyan nagy bombákat dob, és olyan jól
céloz, mint bármelyik malacharcos: és bár nem érzik emiatt
túl jól magát, malacok és madarak kénytelenek összefogni.
Augusztus 23. péntek, 20:00

CSALÁDI VAKÁCIÓ – IRÁNY IBIZA!
magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték , 94’, 2018
Rendező: Arnaud Lemort
Főszereplők: Christian Clavier, Mathilde Seigner

Szeptember 1. vasárnap, 18:00
BEÉPÍTETT CICÓ
magyarul beszélő, német-belga animációs film, 96’, 2018
Szeptember 1. vasárnap, 20:00

ANNA
magyarul beszélő, francia akcióthriller, 119’, 2019
Rendező: Luc Besson
Főszereplők: Sasha Luss, Helen Mirren, Cillian Murphy
Anna hihetetlenül szexi, szuperintelligens, de kíméletlen
harcos is. A profi bérgyilkosnő az ujja köré csavarja a bűnözőket, politikusokat, hogy aztán szemrebbenés nélkül végezzen velük. A kérdés csak az, mi motiválhat egy ilyen titokzatos nőt, aki halálosan veszélyes játszmát űz mindenkivel.
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VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOR 2019
PROGRAMOK
Augusztus 11-én ismét fiatal építészek érkeznek
Visegrádra, hogy kéthetes ittlétük alatt egy újabb építménnyel, az Apátkúti-patak partjára tervezett pavilonnal
gazdagítsák a várost.
Április elején Visegrádon, helyi érdeklődőkkel közösen
választottuk ki a legjobb terveket, amelyeket a hallgatók
később továbbdolgoztak. A visegrádi Városfejlesztési
Bizottság végül Geönczeöl Anna építész hallgató terve
mellett döntött, így ez kerül megvalósításra a következő
hetekben. Bár a tábor fő célja idén a pince előtti tér lefedése, igyekszünk a visegrádi lakosok kéréseinek megfelelően felújítani az Apátkúti Sárkányt, illetve néhány padot,
asztalt is elhelyezni a területen. A közös tervértékelésen
kiválasztott vizesblokkot a következő évben szeretnénk
megépíteni, a hozzá tartozó elemekkel együtt (ivókút, pelenkázó).

•

augusztus 16-án, pénteken 19:30-tól élőzenés moldvai táncházat tartunk a Rendezvénytéren

•

augusztus 18-án, vasárnap családi napra várjuk
az érdeklődőket az építés helyszínén, az Apátkúti Sárkánynál. 14-17 óráig gyermekprogramokkal
készülünk, a szülők ezalatt betekintést nyerhetnek
az építésztábor életébe, az éppen folyó munkákba

•

a tábor ideje alatt, augusztus 11. és 24. között esténként 19:30-tól meghívott előadóink beszélnek
majd a Mátyás Király Művelődési Ház könyvtárában
többek között környezetbarát építésről, erdélyi
kalákás építésről, tájépítészetről, belsőépítészetről.
A részletes programot a visegrad.hu honlapon a
Programok fül alatt tekinthetik meg.

Az építésztáborral kapcsolatos további információkat a
városi honlapon is közzé fogjuk tenni. Kérdéseikkel forduljanak Szabados Ákoshoz, vagy keressenek minket a
visegraditabor@gmail.com e-mail címen.

Az építésztábor első hetében, augusztus 12-16-ig gyermektábort is szervezünk helyi pedagógusok segítségével.
Szeretnénk megismertetni az általános iskolás gyerekeket
is a közös építés, alkotás örömével, ezért a kézműves
foglalkozások mellett egy általuk tervezett képet fognak
elkészíteni kavicsból a patakparti zöld területen.

KÖZÉPISKOLÁSOK FIGYELEM!
Az augusztusi Építésztáborban lehetőség nyílik arra,
hogy az 50 órás közösségi szolgálatot itt helyben Visegrádon, fiatalok társaságban, a tábori építési munkálatokba
bekapcsolódva teljesítsd.

Hogy az itt felsorolt munkálatok ténylegesen befejeződhessenek, az Önök segítségére is számítunk. Várjuk
azokat a helyi fiatalokat, családokat, a cselekvő közösség
tagjait, akik szívesen részt vennének az építésztábor vagy
a gyermektábor munkáiban, programjain.

Ha szeretnél élni a lehetőséggel, írj a visegraditabor@
gmail.com e-mail címre.
A tábor ideje alatt, augusztus 11-24. között, előzetes
egyeztetés után, bármikor csatlakozhatsz hozzánk.

A közös építésen kívül idén is számos egyéb programmal készülünk, ahová nagy szeretettel várjuk Önöket:

A táborszervezők

KÖNYVTÁRI HÍREK

SZABÓ LŐRINC:

Új könyveink:
Felnőtteknek:
Al Ghaoui Hesna: Félj bátran (újságírás)
Coelho, Paulo: Az Ötödik Hegy (szépirodalom)
Fejben dől el? : ami rajtunk múlik és ami nem
(pszichológia, lélektan)
Kondor Vilmos: Budapest noir (bestseller)
Picoult, Jodi: A nővérem húga (bestseller)
Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek
(pszichológia, lélektan)
Gyerekeknek:
Darvasi László: Trapiti
Leiner Laura: Valahol (Bexi 5.)

Tóparton
Rigós erdőben bujdosó nap,
itt a tó, fekszem csöndesen,
a part ring, mintha vinne csónak,
a kék vizet nézegetem,
és most közelről még a fű is,
bármily kicsi és egyszerű is,
éppoly gyönyörű, mint a tónak
vizéből visszakacagó nap.

11

2019. AUGUSZTUS

FÉLEGYHÁZI ANDRÁS

A

„András!

bban a kitüntetésben részesültem, hogy Félegyházi András nekem is megküldte a „Zárszó”
című írását. Annak elkészülte után rövidesen.
Így történhet meg, hogy a Zárszó és az arra szerkesztett
mondandóm egy lapszámban jelenik meg.

Csak nagy formátumú emberek tudnak ilyen elköszönést
írni. Ugyanis ennek két feltétele van:
A kisebbik: Legyen hozzá írói vénája.
A nagyobbik, a nagyságrendileg nagyobbik: Legyen olyan
életteljesítménye, amely alapján jogosítványa van mindezt
írni.

Nem titkolom, hogy a lelkem erősen háborog. Sírok és
nevetek egyszerre. Nevetek, mert örömmel tölt el, hogy
nem folytatja tovább család- és öngyilkos közigazgatási
ámokfutását. Én hét-gyermekes családból származom.
Jobban érzem a nyolc gyermek minden vonatkozású,
a szülőket terhelő feladat-sorát, mint például az egyke.
Pokoli feladat lehetett az örökös döntés: Kit „szeressek”?
A munkám, vagy a családom? Ennek valamilyen szintű
megoldása egy módon volt lehetséges: Este hazamenni. Vacsora a családdal. A gyermekek mosdatása, ágybadugása, ima, mese. Majd visszaülni az íróasztalhoz,
és két-három órácskát tovább dolgozni a Közért. Most
végre többet fog kapni a család is Andrásból – ugye
nem haragszol, hogy a továbbiakban néha az András
megszólítást is használom –, és nem terheli majd magát
minden nap életveszélyesen. Mert ez az életmód életveszélyes volt.

Meghatottan köszönök Neked mindent.
Létezik egy könyörtelen amerikai szólás: Az élet megy
tovább.
Sok-sok sebed, amelyet a Köztől kaptál a sok-sok
munkádért, mind begyógyul. De a helyük ott marad.
Örökre.
Kívánom Néked, hogy életterheid csökkenjenek, örömeid
gyarapodjanak!
Ölel
Laci bátyád”
Félegyházi András polgármester minősítését a következőkben röviden és tömören imígyen teszem:

Ugyanakkor felteszem a kérdést: Mi lesz Veled Visegrád? Ekkor már megfagyott a mosoly az arcomon. Ekkor
már sírok.

Amikor az Abonyi kabinet megbukott, akkor többen
megkerestek engem is, hogy jelöltessem magam polgármesternek. Kitűnő néhai barátom – munkakapcsolatból lett barátság, a Főpolgármesteri Hivatal egyik szürke
eminenciása volt – az esetleges rajtolásomra így vélekedett: Ha jelölteted magad és megválasztanak, akkor hat
hónap múlva te leszel a település legszemetebb embere
úgy, hogy közben semmit sem változtál.

Nehogy azt higgye bárki, hogy polgármesterünket félistennek tartom. Ő is ember. Errare humanum est. Tévedni
emberi dolog. – Mondja a római. Ő is tévedhet. Semmilyen meggyőző érvet nem tudott például nekem közölni
ahhoz, hogy meggyőzzön a Polgármesteri Hivatal udvarán álló Görgei műalkotás értékéről.

András!

Aki azonban polgármesterünk minősítését ezen
műalkotás alapján végzi, akkor ezen minősítés mellett
még a saját szegénységi bizonyítványát is saját maga állítja ki…

Te ezt a szintet még hat év után sem érted el!
Személyes, összehasonlító véleményem: Arra a munkára
és teljesítményre, amelyet Félegyházi András végzett, illetve elért, én nem lettem volna képes.

Most már minden jó lesz. Polgármesterünk elmegy. E
ténynek bizonyára sokan örülnek Visegrádon. Például
azon napelemes levelet író barátunk, aki azt írta: „Reméljük, hogy szavazataikkal kiseprik véglegesen a városból a
mindentudású, a városnak ártó jelenlegi, sem a szakmájához, sem a városvezetéshez nem értő vezetést.”

Kedves jó András!
Egy Babits Mihály nevű meteorológus mondja: "A felhők felett mindig kék az ég."

Én a fent jelzett csapattól eltérően ítélem meg a helyzetet. Ezért elnézést kérek tőlük.

Segítsen Téged a Jóisten!

Úgy érzem, illő, hogy a Zárszóra írt levelem másolatát
közzé tegyem:

Bánó László
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KETTŐ AZ EGYBEN

I

mmár másodszor fordul elő, hogy Abonyi Géza
cikkével szinte teljesen egyet tudok érteni - bár
nekem kicsit hosszú és teoretikus -, csak a vége
nem stimmel valahogy teljesen. Mert az igazi az lenne
véleményem szerint, ha arra a kérdésre: „Kinek az érdeke?”, nem az lenne a válasz, hogy az én érdekem, az
én képviselőm, hanem az, hogy a mi érdekünk, a mi
képviselőnk. Én úgy gondolom, ez egy sokkal fejlettebb közgondolkodást tükrözne, valamint egy sokkal
előremutatóbb társadalmi elkötelezettséget feltételezne.
Nyilván a sok-sok enyémből is összeállhat egy közösség,
egy csoport, de ez sokkal önösebb gondolkozásra vall,
mint az, ha úgy gondolkozunk, hogy közösen, egymást
segítve kell előre jutnunk.

személyes haszon szépen megfér egymás mellett, ahogy
erre évszázados tapasztalat van, ami elég biztos támpontot ad. Nekünk magyaroknak elég csak a Széchényiekre
gondolnunk, vagy itt Visegrádon arra a Zsitvay Tiborra emlékeznünk, akinek éppen most emlékeztünk meg
halálának 50. évfordulójáról. Fel kellene nőnünk ezekhez
az emberekhez. Az egy más kérdés, hogy az „aktuálpolitikai inga” éppen mennyire leng ki jobbra, vagy balra, és
hogy hogyan változik ez meg akár teljesen egy emberöltő
alatt. Zárójel bezárva.
De lépjünk tovább.
Kiss Károly cikkének azt a részét olvasva, mely a
településképi rendeletről szól, az a kérdés fogalmazódott
meg bennem, hogy „Ezt hol olvasta?” De aztán rögtön
eszembe jutott a válasz is, amit Ő maga mondott el a
2019. június 12-i lakossági fórumon, mármint hogy nem
olvasta a rendeletet. (Az egy más kérdés, hogy ez nem
akadályozta meg abban, hogy véleményt mondjon arról,
továbbá az előkészítés módjáról.) Mire is gondolok? Ezt
olvasom többek között a cikkben: „ha szükségét érzem,
hogy váltsak a napenergiára, ezt én akkor tehetem, ha a
várból, vagy hasonló helyről az nem látható…” Csakhogy
ilyen nincs a rendeletben. (Amúgy logikátlan is lenne,
mert a vár minden visegrádi lakóingatlantól északra helyezkedik el!) Tehát ez a mondat pusztán csak hangulatkeltésre alkalmas, mert nincs alapja. Milyen jó lenne, ha
valóban úgy lehetne közéleti vitát folytatni – mert vitázni
kell, és lehet –, hogy egyrészről a vitázó felek tudják, hogy
miről beszélnek, másrészt erről olyan tájékoztatást adnak, ami megfelel a valóságnak.

Én nagyon örülök annak, hogy ez az önkormányzat
ki merte mondani, és felmerte vállalni – bár lekommunikálni nem tudta jól -, hogy igenis vannak olyan alkalmak és helyzetek, amikor a köz érdeke erősebb az egyéni
érdeknél, a köz haszna erősebb az egyéni haszonnál.
Azok az erők, akik most az önkormányzatot erősen támadják, éppen arra az emberi természetre alapoznak,
hogy az én képviselőm, az én érdekemet képviselje,
szemben a mienkkel, akkor jó. És ha ezt a közhangulatot
el tudjuk érni ilyen-olyan kommunikációs eszközökkel,
akkor azt is el tudjuk érni, hogy a mi kis saját érdekünk is
elférjen a közösben. Erre a „száguldó vonatra” ahogy látjuk és tapasztaljuk most is sokan fel szeretnének szállni.
Azonban ha ennek enged a közösség, akkor köz érdeke
előbb-utóbb kezd egyre tarthatatlanabbá válni, a város
irányítása pedig tiszta káosz lesz.
Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy érdekes módon
azok között, akik ma a magántulajdon és a magánérdek
szentségét és sérthetetlenségét oly lelkesen és hangosan
képviselik, néhányan ezelőtt kicsivel több, mint három
évtizeddel még épp a kollektivizálás – a magántulajdonban álló javaknak és jogoknak állami tulajdonba vételének
– lelkes támogatói voltak. De nyilván, akik az elmúlt
minimum 30-35 évet felnőtt fejjel élték meg, mindezt
magukban már többször helyre tették, és tudják a helyén
kezelni. Amúgy a közérdek és magánérdek, a közjó és a

És miért citálom ezt ide?
Pusztán csak azért, mert kicsit lejjebb azt olvasom,
mennyire fontos – főleg így választások közeledtével –, hogy mindenki elmondja a terveit, elképzeléseit.
Véleményt alkosson, és tájékoztatást nyújtson. És ez így
is van. De senki se felejtse el József Attila sorait: „az igazat
mondd ne csak a valódit”.
Mikesy Tamás

NYÍLT LEVÉL A VISEGRÁDI TURISZTIKAI
ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET VEZETŐSÉGÉNEK
Tisztelt Vezetőség!
A Visegrádi Hírek 2019. júliusi számában egy beszámolót
tettek közzé ’A TURISZTIKAI EGYESÜLET SORAI’ cím-

mel, amelyben név nélkül személyemet („korábbi főépítész”)
érintő állítást fogalmaztak meg. A 2014. február-márciusban
történt levélváltásunkra utalnak, az alábbit állapítják meg:
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2019. AUGUSZTUS
A magánépítkezéseket Visegrád Város Önkormányzata
az idén is kiírt utcai homlokzat és kerítés felújítási pályázatokon keresztül támogatja. Ez a támogatási forma első
sorban a védett területeken történő felújításokat hivatott
segíteni, mivel az említett területen az engedélyeztetés
nagyobb költséggel jár, mint más utcákban. Úgy gondolom,
hogy a védett (műemléki jelentőségű és önálló karakterű)
területeken élők támogatása ezen az úton biztosítható
megfelelőképpen. A többi területen az említett kisebb de
ugyanúgy fontos és jó közérzetet biztosító beavatkozások
(kapu-, kerítés- és faljavítás, járdatisztítás, gyomtalanítás)
elvárhatók a tulajdonostól, de ha szociális körülményei
nem teszik lehetővé a felújítás finanszírozását, indokolt
esetben támogatásért fordulhat az Önkormányzathoz.

„A korábbi főépítésznek a hivatalba lépését követően
jeleztük, hogy szívesen együttműködünk a közterületek
szépítése területén, de kitért az ajánlatunk elől.”
Úgy gondolom ez erős csúsztatás, mivel a 2014. március
7-én megfogalmazott levelemben még arra is javaslatot
tettem, hogy mely területen és milyen módon tudnák
hatékonyan segíteni a városfejlesztő munkát. Emlékeztetőnek álljon itt válaszlevelem teljes terjedelmében, változatlan formában:
„Visegrádi Turisztikai és Városszépítő Egyesület
Abonyi Géza elnök
Tisztelt Elnök Úr!
Örömömre szolgál, hogy Visegrád közterületeinek és
közterületre néző magánterületeinek megújításáért végzett munkába egyre többen kapcsolódnak be tevőlegesen.
A Visegrádi Turisztikai és Városszépítő Egyesülettel is
örömmel működünk együtt, ezért is szeretném Önt beavatni az idei önkormányzati városépítő tervekbe.

Ezen a ponton viszont valóban segítségül hívandó a civil
szféra, és a Visegrádi Turisztikai és Városszépítő Egyesület
aktív közreműködése is üdvözlendő. A rászoruló tulajdonos
az előzetesen megszerzett és az adott felújításra vonatkozó
településképi bejelentési igazolás birtokában kérhetné az
Egyesület aktivistáinak kétkezi segítségét. Ezt akár programszerűen is meg lehetne hirdetni. A szükséges építőanyagok beszerzéséhez támogatókat is szerezhetnénk a vállalkozói szféra soraiból. Az ilyen célú kezdeményezésekhez
szívesen nyújtok szakmai segítséget.

Folyamatban van a Településrendezési Terv felülvizsgálata és módosítása, amelynek előfeltétele, hogy a Hosszú
Távú Településfejlesztési Koncepció és annak középtávú
részletezése az Integrált Településfejlesztési Stratégia újrafogalmazása is megtörténjen. Ezen terveknek társadalmi
egyeztetési folyamatában számítunk Egyesületük aktív
részvételére is. Ennek a tervezési munkának részeként idén
szaktervező segítségével elkészítjük Visegrád közterületi
és zöldfelületi koncepcióját, amely az átfogóbb közterületfejlesztésekhez (pl.: Fő utca, Széchenyi utca, Széchenyi tér
komplex felújítása) vezérfonalként fog szolgálni. A korábbi
közterületi vizsgálati anyagok („látványtervek”) felhasználhatók a részletes környezetrendezési tervek elkészítéséhez.
Ideális esetben a felsorolt koncepciók és tervek alapján jutunk el a tényleges kivitelezésig.

(Erre a konstrukcióra – Istennek hála – sok jó példát
tudunk felsorolni. Például a visegrádi református templom építését, ahol visegrádi érdekeltségű vállalkozó munkaerővel és építőanyaggal is segíti a kivitelezést. Hasonló
jó példa a Millenniumi Kápolna körüli burkolat-felújítás,
melynek esetében egy esztergomi vállalkozás ajánlott fel
építőanyagot az Önkormányzat számára. Magánszemélyek felajánlásából újult meg a közelmúltban a Mátyás
Király Művelődési Ház utcai kapuja, a Széchenyi utca híd
burkolata, a Mátyás király utca aszfaltburkolatának és a
Temető járdájának egy része. A sort még lehetne folytatni
régebbre visszatekintve a Szentháromság térrel és mással
is.)

Vannak természetesen olyan tervek, amelyeknek már
megvalósítása elkezdődött. A legnagyobb beruházás a
Városközpont fejlesztésének befejezése. Ilyen feladat még a
Schulek utca út- és járdaburkolatának építése, a Fő utca
járdaburkolatának javítása a Nagy Lajos utcától a Millenniumi Kápolnáig. Szintén az átfogó koncepciók elkészülése
előtt kell megvalósítani a 2013. nyári árvíz okozta károk
helyreállítását a Nagy Parkolónál és a Deltánál, valamint
az eső okozta károkat a Salamontorony utcánál és a Pázmány Péter utcában. Engedélyezés alatt van a Fellegvár
Óvoda utcai homlokzatának felújítási terve és a Sziget
utca 11. című önkormányzati társasház felújításának
engedélyköteles része. Ezeket a munkákat szintén idén
tervezzük megvalósítani.

Közös sajtóközlemény jegyzését a Polgármesteri Hivatal
alkalmazottjaként nem látom sem célravezetőnek, sem
az egyébként tiszteletreméltó kezdeményezés megfelelő
támogatási formájának, azonban amennyiben a VTVE
megfogalmazza segítségnyújtó programjának működési
rendjét (a kérelmezési feltételektől indulva, az egyesületi
aktivisták részvételén keresztül a szponzorok kereséséig)
szívesen véleményezem azt, elkészítéséhez szívesen nyújtok
szakmai segítséget.
Visegrád, 2014. március 7.

A szűkebb területre korlátozódó fejlesztések esetében a
VKG csoport munkájára folyamatosan számítunk. Idén a
Nagy Lajos utca és Mátyás király utca egy részén a járda felújításában működnek közre, valamint a korábban
említett és folyamatban lévő Fő utcai járdafelújítás és a
Bányatelepnél létesülő járda kivitelezése lesz a városgondnokság közvetlen feladata. A felsorolt fejlesztések szerepelnek Visegrád idei elfogadott költségvetésében.

Üdvözlettel:
Rüll Tamás
városi főépítész”
Budapest, 2019. július 7.
Rüll Tamás, Visegrád Város korábbi főépítésze
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OKOS VÁROS (SMART CITY)

A

z ember annyi mindent összeolvas az interneten,
hogy sokszor nem is olyan könnyű kihámozni
belőle valami tényleg értelmes és hasznos dolgot. Amikor nemrégiben belebotlottam ebbe a kifejezésbe, hogy „okos város” (amely nem pontos, de a lényeget
kifejező fordítása az angol „smart city” elnevezésnek)
első gondolatom az volt, hogy na, már megint valaki
feltalálta a meleg vizet és a neten próbálkozik feltűnést
kelteni világmegváltó gondolatával. Azután, ahogy jobban belemélyedtem a témába láttam, hogy ez a kifejezés
bizony komoly dolgot takar. Az „okos város” fogalmat és
rendszert nem is olyan régen, néhány évtizede kezdték el
kidolgozni szakértő emberek és lényege az, hogy élhető
környezetet, emberi körülményeket és megfelelő fejlődési lehetőségeket biztosítson a mai és jövőbeni városi ember számára. Tették ezt azért, mert az előrejelzések
szerint 2050-re a világ össznépességének 70 %-a városokban él majd. Azt is kimutatták, hogy a városok jelentik
a gazdasági és társadalmi fejlődés motorjait, ugyanakkor itt jelentkeznek legkoncentráltabban a társadalmi és
környezeti problémák.

hogy felmérik a lakosság egészségi állapotát. Az egészet
számítógépre vitték. A rendszer a szükséges időben figyelmeztetést küld az illető telefonjára, hogy mikor milyen szűrővizsgálatra, vérvételre, szakvizsgálatra ajánlatos
elmennie, sőt még időt is foglal neki a megfelelő helyre.
Nincs kapkodás, nincs sorban állás, nincs elfelejtve semmi. Ehhez persze kell az illető beleegyezése az ilyen jellegű adatai kezeléséhez. Váratlan betegség közbejöttével
a rendszer képes korrigálni magát és alkalmazkodik az
új állapothoz.
Az „okos város” szisztéma harmadik alapgondolata „a
természeti erőforrások bölcs kezeléséről”, a természet- és
környezetvédelem, a takarékos energia és vízfelhasználás,
az ésszerű hulladék gazdálkodás témaköreit öleli fel.
Maga a teljes „okos város” rendszer eléggé bonyolult és
szerteágazó, hiszen átfogja egy nagyobb emberi település
életének összes ágazatát, azok egymásra való kölcsönhatásával és a külvilági behatások kezelésével együtt.
Mégis napjainkra már szerte a világon igen sok városban
bevezették és sikerrel alkalmazzák a módszer több elemét
és megoldását.

A modell alapgondolata, hogy egy várost akkor
nevezhetünk „okosnak”, ha maximálisan felhasználja a
lakói által rendelkezésére álló szellemi tőkét, és minél
szélesebb kőrben bevezeti a modern információs és kommunikációs lehetőségeket. Ezzel eléri a fenntartható gazdasági fejlődést és növeli még tovább az életszínvonalat
– miközben a természeti erőforrásokat bölcsen kezeli.

Ezek a módszerek elsősorban százezres és milliós
városok életének jobb és hatékonyabb megszervezésére
vonatkoznak, de azért bőven vannak benne olyan gondolatok, amelyet egy olyan kisváros, mint Visegrád is
hasznosítani tudna. Melyek lehetnének ezek?
Legelőször is el kellene szakadnunk több évtizedes rossz
beidegződésektől. Meg kellene értetnünk, hogy nem
külső erőktől kell várni helyzetünk javítását, hanem helyi
összefogással, előrelátással kell megvalósítani a közösen
megfogalmazott célokat. Lehet és kell kívánságlistákat
megfogalmazni és összeállítani a „felsőbb szerveknek”, de
ez nem helyettesítheti az önerőből való cselekvést, amelyet a helyi erők összefogásával és mozgósításával lehet és
kell megszervezni.

Arról van tehát szó, hogy egy mai városvezetésnek
elsősorban a város lakosságát kell a középpontba helyezni, és partnernek tekintve minden lehetséges módon
a város fejlődésének szolgálatába állítani egyéni tudásukat
és tapasztalatukat. Mindazt a szaktudást, legyen az
környezetvédelem, informatika, építészet, közgazdaság,
stb. amelynek szakemberei ott élnek a város lakói között
hasznosítanunk kellene a város javára és érdekében. Ez
jelentené az „emberi tőkét”. Ennek a megszervezése,
hasznosítása, növelése a város vezetésének elsőrendű feladata.

Az „okos város” rendszer megalkotói szerint olyan
városvezetésre van szükség, amely a városlakókat helyezi a középpontba, nem pedig a szolgáltatásokat.
Legelsősorban az emberek, a lakosság jó életminősége
számít és minden más terv, elképzelés, jövőkép csak azután jöhet szóba.

A második igen fontos feladat, hogy a mára már
általánossá és elérhetővé vált digitális világ és technikai
eljárás minden lehetőségét megragadjuk és kihasználjuk
a jobb szervezettség, a jobb életminőség érdekében. Ide
is szakemberek kellenek és megismerve más városokban már működő rendszereket, szinte hihetetlen, hogy
a napi életben milyen hasznos tud lenni az internet.
Rögtön itt egy példa: Egy külföldi városban bevezették,

Itt szeretnék utalni arra a „városkép rendelettel” kapcsolatos vitára, amely itt Visegrádon borzolta a kedélyeket,
és amely során a város lakóinak érdekei bizony jelentősen
sérülnek a rendelet megalkotóinak városkép elképzelése
miatt.
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További jellemzői az „okos város” rendszernek a
környezetbarát villamos energia előállítás, a takarékosabb vízgazdálkodás, a hatékonyabb szelektív hulladékgazdálkodás, a középületek takarékos működtetése és
nagy általánosságban a környezet és a természet fokozott
védelme. Visegrádon a környezetbarát villamos energia
előállítás lakossági részről indult el, de teljesen szembemenve minden pozitív hatásával, a város vezetése
gyakorlatilag megállította ezt a folyamatot a városkép
rombolására való hivatkozással. Remélhetőleg csak
időlegesen.

san lehetünk büszkék a Palotára, a Fellegvárra, a Salamon-toronyra, a római kor visegrádi emlékeire és emellett még jó néhány szép épületre az elmúlt századokból.
Ugyanúgy a csodálatos természeti környezetünkre, nagy
királyainkra és más híres emberekre, akiket Visegrádhoz
köt a történelem.
De mindez nem arra szolgál, hogy megkösse a kezünket
a jelen életünk és városunk jövője tervezésekor. Éppen
ellenkezőleg! A múltunk, a környezetünk, a híres embereink szinte köteleznek minket arra, hogy ez a város
előre menjen, hogy Visegrád az olyan városok között
legyen, amelyek befogadják az újat, amelyek a legjobbat
igyekeznek elérni és felmutatni a világnak, de elsősorban
saját lakóinak.

Viszonylag új fogalom az „okos város” rendszerben
az üzleti életben jól bevált IKT, azaz az Információs és
Kommunikációs Technológiák minél szélesebb körű
hasznosítása. Az előző példa után most következzen
egy másik: Velence. Az olasz városban elviselhetetlen
méreteket öltött a turistaforgalom. Azt találták ki, hogy
ingyenes internetelérést biztosítanak az okos telefon
használóknak és egy olyan alkalmazást kínálnak, amelynek segítségével a látványosságokra kíváncsi turistákat
célirányosan, érdekes és hasznos információkat közölve
meghatározott irányokat tartva terelik a céljukhoz ezzel
elvonva őket a felesleges mellékutaktól, amelyekkel csak
zavarták a helyiek napi életét. A rendszer figyeli az aktuális turista forgalmat és túlterheltség esetén rugalmasan
alakítja az útvonalakat. Az ehhez hasonló technikák
bevezetése természetesen nem megy máról holnapra, de
egy város mai gondolkodása tervezése, jövőképe ilyen
irányba kell mutasson. Nekünk itt Visegrádon meg kell
őriznünk és óvnunk városi múltunk valódi értékeit. Jogo-

Az „okos város” gondolat egy más, az eddigitől merőben eltérő gondolkodásmódot követel meg elsősorban Visegrád vezetésétől. Meggyőződésem, hogy nincs
választásunk, mert előbb vagy utóbb minket is el fog érni
ez a fajta városi fejlődés, ha akarjuk, ha nem. Azt gondolom, hogy minél előbb válunk rá nyitottá, annál előbb
élvezzük előnyeit, annál biztosabban kerüljük ki a zsákutcákat és kerüljük el a lemaradást azoktól a településektől, ahol bátran tekintenek az új megoldásokra és nem
riadnak vissza bevezetésüktől.
Tehát a két alapgondolat még egyszer: Az eddiginél
jóval nagyobb mértékben be kell vonni a lakosságot a
város ügyeibe és széles körben alkalmazni kell az internet adta lehetőségeket! Mert ez a jövőnk, ez az érdekünk!
Abonyi Géza

VISEGRÁDIAK VAGYUNK
ezelőtti választási ígéret teljesülni fog. Vagyis a patika
épülete és aztán – később – a vele szemben lévő „Zöld
ház” is tatarozásra kerül. Megújul mindkettő, városunk,
magunk szépségére, a turisták (különösen a visszatérők)
ámulatára.

1. Lesz folytatás, ugye?
Az ötlet gyorsan jött a patikaház tetőcseréjéhez, a
megvalósítás nem volt gyors, de megtörtént. Ugyan az
állványzatot most elbontották, de a fecskék után majd
újra felépítik és folytatják a tatarozást, felújítást – ezt
értettem én a sejtetésből… (Nem titkolom, nekem rögtön
az ugrott be, hogy „mennyi pénzpocséklás a mi pénzünkből” kétszer megépíteni egy állványzatot!). Na, most
már nem fog beázni a patika. Én ugyan eddig sem tudtam, hogy beázott volna, pedig (sajnos) elég sokat járok,
jártam - nem csak magam miatt – oda.

Hét évvel ezelőtt ez állt egy választási szórólapon, amelyet a „Visegrádi Patrióták” (vagyis, az azóta is regnáló
városvezetés) ígért meg. És, ha ez most teljesülhet, csak
örülhetünk.
Szükséges a rendbetétel, mert az épületek, valóban igen
forgalmas helyen vannak. Állapotát tekintve a „Zöld ház”
van rosszabb helyzetben, de elfogadható a patikával való
kezdés is, hiszen kicsit olcsóbb is talán.

De most beázott! Ezt saját szememmel láttam a patika plafonján. Nekem persze elmondható, hogy ez a
tetőjavítók miatt történt, meg mindenféle „indokot” is,
de ez engem nem igen érdekel. A patika beázott és sajnálom a patikusékat! Is! De, örülök, hogy folytatódik
a tatarozás. Ami számomra azt jelenti, hogy a hét évvel

Azért néhány kérdés felvetődik itt. Ez a ház egy egység,
benne az önkormányzati résszel, tehát egységben kell a
felújítást is végrehajtani, vagy van olyan, hogy minden
lakó, vagy bérlő úgy tataroz, ahogy akar? Városképi-
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leg mi a „megengedett”? Lehet e az, hogy én is más
cserepet rakok fel, meg a többi ott lakó, vagy tulajdonos
is mind más-más cserepet rak fel? Lehet, az utca frontját is más-másképpen alakíthatjuk? De akkor meg hol
az a (egyébként a lakosok számára csak fölösleges szigorításokat tartalmazó) városképi rendelet?

oda szállítani, munkába kell menni, stb., stb. - parkolási
helyzete rosszabb az előzőekben leírtakhoz képest. Itt az
a „hátsó parkolási lehetőség” nincs meg, ami az iskolánál
meg van.
Igaz, a Fő utca jobb oldalán meg lehet állni autóval, de
itt több az ott lakók autója is.

Lehet, hogy az önkormányzat a maga tulajdonát úgy
csinálja meg, ahogy akarja és azt követően – ha valamely ott lakó is akar a sajátjával valamit kezdeni – a többi tulajdonosnak követni kell és „igazodnia kell” a már
meglévőhöz?

Esős, fagyos időben gondot jelent az úttesten való
„átkelés”, különösen, ha ez több kisgyerekkel együtt
történik. A bal oldalán az úttestnek nem lehet megállni,
megállni tilos tábla tiltja. Ugyan akadályt nem jelentene,
mert a köztes közlekedést ez sem akadályozná – és nem
is akadályozza, hiszen a tiltás ellenére van, aki ott parkol.
Mások – hogy ne kelljen száz métereket gyalogolni
óvodás gyerekükkel esőben és hóban - föl állnak kocsijukkal az úttest és a járda közötti füves területre. Így aztán tönkre megy az ázott, füves terület is, viszont ezt nem
tudják büntetni.

Az biztos, a két ház külső tatarozása (esetleg padlás és
tetőfelújítása is) nagyon fontos!
2. Parkolni pedig a lakosoknak is kell.
Jó, hogy – most már – a Szent Háromság terén nem
állnak majd össze-vissza parkoló kocsik. Kialakított,
vagy kijelölt parkolóhelyek hiányában egy kis összevisszaság alakult ki. Egy tér parkolóhelyek nélkül (tehát
autók nélkül) a legszebb. De, ez esetben – az új járda lerakásakor - lehetett volna (illetve a lehetőség most is fenn
áll) parkolóhelyeket is ezen a téren kialakítani. A szobor,
a „diszkút”, a padok felőli oldal autómentes megtartása
mellet, szemben az út másik oldalán négy parkolóhelyet
minden további nélkül ki lehetne alakítani. Ez is – mindenekelőtt – a helyi lakosság érdekeit szolgálná, de az
összevissza parkolás csökkentéséhez is hozzájárulhatna.

Senki sem jár jól!
Javasolnám (mert különben itt is marad a parkolási összevisszaság), hogy tegyük lehetővé, az óvoda
környékén – meghatározott területen -, hogy az óvodás
korú gyerekek érkezése és távozása időszakaiban mindkét oldalon lehessen parkolni. Kivételes, kiegészítő táblákkal jelezzük a parkolási időtartalmakat, illetve azt,
hogy ez csak az „óvodás szülőkre” vonatkozik. (Pl.: 07.00
– 09.00-ig, majd 11.30 – 13.30-ig, illetve 15.00 – 17.00
óráig.) Persze, a nagyobb biztonság érdekében csökkenteni kellene a kijelölt szakaszon a füves zöldterületet, vagyis keskenyíteni mindkét oldalon, így a kétoldali
parkolás mellett is jól, biztonságosan lehetne közlekedni.
Ezzel együtt adott időszakra sebességkorlátozást is kellene érvényesíteni. Szükséges lenne még a gyermekintézményre figyelmeztető táblákat elhelyezni a templomtól
kezdődően az óvodáig. Utóbbi annál is inkább fontos,
mert az összes ebédes iskolás is itt vonul az óvodába
ebédelni.

Nagyon fontos városunk oktatási, nevelési intézményeink előtti parkolási lehetőség biztosítása. A most, vagy
jövőben épülő ilyen intézményeknél parkolási helyek
kialakítása kötelező, ha korábban ez nem volt. Városunkban az általános iskolánál a parkolás mindig is lehetséges
volt, de nem volt mindig elegendő a parkolóhely. A Rév
utcai parkolás biztonság-technikai szempontból is jó,
hiszen az iskolába autóval érkező gyerekek közvetlenül az
iskola előtti járdára szállhatnak ki és nem kell az úttesten
átkelniük. Várhatóan így lesz ez (egyszer majd) az új
iskola felépülte után is. Illetve, annyival most már jobb
is a helyzet, hogy a 11-es útról bekanyarodva is el lehet
jutni az új iskolához is. Az óvodába gyereküket kocsival
szállító szülők - mert esik az eső, több gyereket kell ide-

Ez nem nagy dolog, de nagy mértékben javítaná a jelen
időre kialakult helyzetet. Továbbá az emberek hangulatát,
közérzetét is jelentősen befolyásolná – pozitívan.
Kiss Károly

A TURISZTIKAI EGYESÜLET SORAI
Iskola-ügy

szervezet vezetőjének az iskolával kapcsolatos dokumentumok közzétételére vonatkozó kérésünket, de választ
onnan még nem kapott. Hadházy képviselő úrtól sem
érkezett még válasz.

A visegrádi civil szervezeteknek elküldött felkérésünkre két civil szervezet reagált. Az egyik nem kívánt csatlakozni az iskolaépítkezést sürgető levelünkhöz, a másik
csatlakozott, mint támogató. A levelet elküldtük a BMSK
Zrt vezérigazgatójának, eddig még válasz nem érkezett.

Második lakossági gyűlés
A gyűlés június 20.-án este 6 órakor kezdődött amikorra úgy 20-22 fő gyűlt össze a Városháza Tanácstermében
a Turisztikai Egyesület meghívására.

A Polgármester úr válaszolt a hozzá küldött levelünkre,
amely szerint ő továbbította az iskola beruházást végző
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2019. AUGUSZTUS
Az oldottabb és kötetlenebb beszélgetés, hozzászólások
érdekében a gyűlésen nem volt filmfelvétel, csak írásos
emlékeztető készült.

Az e mailben elküldött kérdésünkre a CBA tulajdonosa
Halmschláger Antal úr a következő tájékoztatást adta a
későbbiekben: Az idei évben térkövezést és tetőfelújítást
tervez, valamint az üzlet belső berendezését kívánja felújítani korszerű pultokkal és berendezési tárgyakkal. Ami
az üzlet külső felújítását, vagy alapterületének bővítését
illeti, nyitott az önkormányzattal való tárgyalásokra,
amelyek mindkét fél érdekeit figyelembe veszik. Ő továbbra is szeretné a CBA üzletet üzemeltetni Visegrádon,
valamint fejleszteni, modernizálni, amennyiben ennek
feltételei a tárgyalások révén létrejönnek.

A meghirdetett témák a CBA, az Egészségház és a
központi régi épületeink voltak.
Rövid üdvözlés és bevezető után a jelenlévők tájékoztatást kaptak arról, hogy az elmúlt gyűlésen az iskolával
és tornacsarnokkal kapcsolatban feltett kérdésekre és
kérelmekre még nem érkeztek válaszok. ( Csak másnap
derült ki, hogy a válasz megérkezett, de egy már nem
használt címre. Az újból elküldött válaszában a Polgármester úr egyrészt az előbb közölteket írta az iskolával
kapcsolatosan, másrészt a Tornacsarnok felújítására
vonatkozó kérdésre azt a választ adta, hogy a felújítás
csak a jelenlegivel azonos kivitelben lehetséges.)

A témában az önkormányzathoz elküldött kérdéseinkre
lapzártáig még nem érkezett válasz.)
EGÉSZSÉGHÁZ
Tájékoztatásként elhangzott, hogy a pár éve felújított
egészségház szerkezetében könnyező gomba szaporodott
el és ennek következtében az épületet csaknem teljesen le
kell bontani.

A második gyűlés témái:
CBA

Felszólalói kérdésként elhangzott, hogy miért nem a
felújítás előtt vizsgálták át az épületet, illetve a szomszédos épületeket is átvizsgálták-e már.

Tájékoztatásként elhangzott, hogy ez a jelenlegi
üzlet nem felel meg szinte semmilyen formában a mai
igényeknek. A város érdeke egy modern, tetszetős, jól
ellátott élelmiszer áruház lenne. Ugyanakkor tudvalevő,
hogy egy független magánvállalkozásról van szó, amelyet
elsősorban üzleti érdekek vezetnek. A tárgyalások a tulajdonos és az önkormányzat között sikertelenek voltak.
Jelenleg az önkormányzat újabb eljárást indított a CBA
területének kisajátítása végett. A tulajdonos jelenleg
kisebb javításokat eszközöl az épületen és a területén:
térkövezés, tetőjavítás, klíma felújítás, stb.) Nagyobb
beruházásra a jelen helyzetben nem gondol.

Egy elhangzott javaslat szerint egy független szakértővel
kellene felméretni, hogy valóban szükség van-e a teljes
lebontásra és nem lehetne-e minél nagyobb részt megmenteni az épületből.
A jelenlévők közös álláspontja szerint az egészségházat
a lebontást követően a régi formájában ugyanott kellene
felépíteni, legfeljebb a belső beosztást kellene célszerűbben kialakítani.
RÉGI KÖZPONTI ÉPÜLETEINK

Az első hozzászóló felvetette, hogy más vállalkozókat
kellene bevonni egy új élelmiszer áruház megépítése és
üzemeltetése érdekében. Így lehetne nyomást gyakorolni
a jelenlegi CBA tulajdonosra.

Elsősorban a „Patika ház” és a „Hentes ház” külső állapotát tartják szégyenletesnek a jelenlévők. Mivel mindkét épület több tulajdonos birtokában van, így mindeddig
nem sikerült megtalálni a módját a teljes felújításnak.Egy
felszólaló elmondta, hogy Szentendrén egy hasonló helyzetben az önkormányzat segített a lakóknak pályázni a
felújításra és így sikerült felújítani a központi épületet.
További felszólalás szerint legalább a külső homlokzat legyen felújítva, hiszen a város közepén nagyon lehangoló
ennek a két épületnek a látványa.

Más felszólaló úgy vélte, hogy a jelen helyzetben nem
tudunk mit tenni, mivel kis lélekszámú a település ahhoz,
hogy egy nagyobb üzletlánc üzletet létesítsen.
A következő hozzászólás szerint jó lenne a lakosságnak
pontosan tudni, hogy pontosan mit szeretne az önkormányzat és mit szeretne a jelenlegi tulajdonos, azaz mi
az oka a kialakult patthelyzetnek. Többen kifogásolták a
CBA előtti járdaszakasz lepusztult állapotát és sürgették
a felújítását. Ezzel kapcsolatban a Hivatal képviselőjétől
elhangzott, hogy a járdaszakasz önkormányzati tulajdonban van, de a felújításához szükség van a közútkezelő
hozzájárulására.

További felszólalók megemlítették a Műemlék felügyelőség lepusztult lakatlan épületét, a Mozi
épületének állapotát, illetve az önkormányzati tulajdonú
„Csekő ház” leromlott állapotát is, amelyek felújítását
szintén minél előbb napirendre kellene venni. A jelenlévők közös álláspontja szerint fel kell kérni az önkormányzatot, hogy kezdjen a tulajdonosokkal egyeztetni a
felújítási pályázat koordinálását illetően.

A hozzászólásokat követően a jelenlévők a témával
kapcsolatban az alábbi javaslatokat tették:
Kérdezzük meg az önkormányzatot, hogy mivel vinné
előbbre a CBA ügyet, ha kisajátítanánk az üzlet jelenlegi
területét?

Kérdezzük meg a CBA jelenlegi tulajdonosát, hogy neki
milyen további tervei vannak az üzletével kapcsolatosan?

A gyűlés végén elhangzott, hogy a résztvevők hasznosnak ítélik meg a lakossági gyűlés megrendezését, hiszen
ebben a formában nyugodt és tárgyilagos hangnemben
bárki a lakosok közül elmondhatja véleményét a közös
városi ügyekről, illetve jobbító szándékú javaslatokat
tehet a jövőt illetően. A közösen elfogadott javaslatok,
kérdések és kérések az ülést követően továbbításra kerülnek a döntéshozók felé.

Kérjük fel az önkormányzatot, hogy a CBA előtt járdaszakaszt minél előbb hozassa rendbe és újítsa fel.

A lakossági gyűlés az előre tervezett szerint este 8 óra
után nem sokkal befejeződött.

Kérdezzük meg az önkormányzatot, hogy milyen terve
van a jövőre nézve ebben a témában?
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HIRDETÉSEK
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
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