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V

fontosabb cél: a település tartós fennmaradása eléréséhez.
Céljaink elérésében segítséget nyújtottak mindazok, akik
maguk is elvégezték a szükséges beruházásaikat, figyelemmel nem csak a saját, hanem a közösség érdekeire is.

isegrád versenyhelyzetben van: egy olyan
versengésben, ahol hosszabb távon – ha a ma
ismert és előre jelezhető keretrendszer érdemben nem módosul – a település fennmaradása, a lakosság
megtartása, a település működőképességének fenntartása vagy ezek ellenkezője is kimenetel lehet. Ebben
a versengésben már nem csak a közelebbi települések,
a közeli nagyobb városok, hanem európai települések,
nagyvárosok a versenytársaink. Helyzetünket értékelve
elmondhatjuk, hogy a közszolgáltatások versenymedencéjében a környező, és összehasonlításra alkalmas
települések 2012-ben a medence felénél jártak, míg
Visegrád a startkőtől kissé távolabb próbálta leráncigálni magáról a csizmáját, kabátra húzott pulóverét… Az
elmúlt hét év után ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy
versenyben vagyunk, és közben jelentősen „ráúsztunk” a
korábban messze előttünk haladókra.

Pénzügyeink
Azt, hogy egyáltalán leltárt készíthetünk, az önkormányzati költségvetés stabilitásának megteremtése teszi lehetővé, amit az időszak egyik legfontosabb eredményének
tartunk. Néhányan úgy vélik, ez a stabilitás kizárólag
annak köszönhető, hogy az adósságkonszolidációban
Visegrád közel 250 millió forintos adósságát átvállalta
az Állam. Ez valóban nagy segítség volt, azonban 2012.
év végére, amikor az adósságkonszolidáció megtörtént,
a település folyó pénzügyeinek helyzete stabillá vált,
megszűnt a folyószámlahitelekből hónapról hónapra
történő „túl-élés”. Azt is hangsúlyozni kell, hogy egy közel
120 millió forintos kereskedelmi banki kölcsönt nem vállalt át az állam, ezt az önkormányzat rendben visszafizette
2017-ig, azóta nem terheli törlesztő részlet a költségvetést. Mások úgy látják, hogy az iskola támogatásának
átvállalása hozta el a pénzügyi lehetőségek javulását, de ez
aránytévesztés: egyrészt nem az iskola költségei, hanem a
bevételekkel nem jól kalkuláló, túlköltekező költségvetési
politika volt a gond, amely nem vett tudomást a 2008-as
válság hatására csökkenő adókról, támogatásokról, romló fizetési hajlandóságról. Másrészről az állam nem csak
költségeket vitt el, hanem olyan bevételi forrásokat (pl.
a személyi jövedelemadó településre jutó része, vagy az
idegenforgalmi adó kiegészítése). Valójában a gondos és
felelős gazdálkodásunk – következetesen szigorú adó- és
adósságbehajtási gyakorlattal – eredményezte azt, hogy
jelenleg Visegrád Város költségvetése kiegyensúlyozott,
sőt, bevételi többlettel rendelkezik, amely alapján mind
az elmúlt időben, mind a jövőben már saját erős fejlesztésekben is gondolkodhat a település. Azt is hangsúlyozni
kell, hogy a költségvetésünk 2016-ig meglehetősen szűk
szabad mozgástérrel rendelkezett, a pénzügyi lehetőségek
növekedése csak ettől az évtől indult meg – ez azonban
egybeesik az építőipar fellendülésével és az építőanyagok,
a munka nem szokványos drágulásának kezdetével is.

Elértük mindezt úgy, hogy a csak papíron vezetett –
valójában szétesett – Hivatalt, és a „városfalakon belül
és kívül” egyaránt tekintélyét veszített Önkormányzat „dolgait” rendbe kellett hoznunk, méghozzá olyan
időszakban, amikor bő két évtized után az új jogi keretek
közötti működés – elég itt mások mellett az önkormányzatok működését szabályozó, vagy éppen a közoktatás-köznevelés ügyének új kereteket adó törvényekre
gondolni –, illetve az ezekből fakadó önigazgatási-újraszabályozási többletterhek is megoldandó feladatként
tornyosultak elénk.
A közszolgáltatások köre mára már nem elvi vita
kérdése. A 1403/2019. (VII. 5.) Kormányhatározat
mellékleteként megjelent a közszolgáltatások listája – ha
nem is teljes körűen, de települési sajátosságoknak megfelelően kiegészítve – az a rendszer, amit követtünk és
követnünk kell, akár a jövőbeli tervek összeállításánál
is. Való igaz: ezek a közszolgáltatások nem egy hatalmas dísztérrel és szökőkúttal, vagy csíkos napernyőkkel
kezdődnek, de sok megelőző kötelezettség teljesítése
után akár eljuthatunk oda is.
Amikor Visegrád fejlesztéséről beszélünk, akkor a
„hosszú Visegrád” lebeg a szemünk előtt: Szentgyörgypusztától Felső-Diósig. Ezen a „hosszú Visegrádon” végigtekintve, illetve az egyes közszolgáltatásokra figyelemmel megkíséreljük leltárszerűen számba venni mindazt,
amivel előrébb kerültünk és eredményeket értünk el a leg-

Mozgásterünket az is nagyban befolyásolta, hogy az
Európai Unió költségvetéséből kapott források a 20072013 közötti időszakban még viszonylag nagy számban
és jó támogatási aránnyal álltak rendelkezésre, 2014
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Bölcsődének alkalmas épülettel rendelkezünk, de mint
minden hasonló esetben, elsősorban nem a bölcsőde
kialakítása, hanem működtetése jelenti a kihívást annak
minden személyi és anyagi oldalával együtt. Annak ellenére, hogy jelen pillanatig az ellátás biztosítása Visegrádon nem kötelező, a szomszédos Dunabogdányban
működő bölcsődével együttműködve biztosítottunk
bölcsődei ellátási lehetőséget.

és 2020 között azonban gyakorlatilag Visegrádnak a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP) keretében esélye sem volt érdemi pályázatra,
emellett a hazai források is szűkösen jelentek meg. Visegrád ma azzal kell, hogy együtt éljen, hogy viszonylagos
fejlettsége, illetve földrajzi helyzete miatt az operatív
programok jelentős részéből ki van zárva (az úgynevezett
regionális támogatási térkép alapján a vállalkozások
itt nem támogathatóak költségvetési forrásból), a budapesti agglomeráció településeként a vidékfejlesztési támogatásokból nem részesülhet és aránylag magas
adóerő képessége miatt az egyéb, a központi költségvetési forrásokból is ki van zárva, vagy azokban hátránnyal indul. Tekintettel arra, hogy 2021-től érdemi változás
várható Pest megye és Budapest elkülönülésével, így a
jövőben talán szélesednek az ez irányú lehetőségek.

A köznevelés első lépcsőjét az óvoda jelenti. Az óvoda azon közintézményeink közé tartozik, amelynek
műszaki állapota és adottságai nem felelnek meg a modern követelményeknek. A 2006-2010 között működő
Képviselő testület beadott ugyan egy pályázatot az óvoda
megújítására, de a tervek idő hiányában olyan kényszermegoldást szültek, amely 2012-ben már csak jelentős
többletköltséggel, de kevésbé használhatóan lehetett
volna megvalósítani. 2012-ben azonban erre fordítható
többlet forrásunk nem volt; a 2010 és 2012 közötti időszak
e pályázatot is érintő tanácstalansága miatt Visegrád kifutott abból a határidőből, amiben még megvalósítható
lett volna a fejlesztés, vagy annak egy része. Átgondoltuk
az óvoda helyzetét és az óvodával szomszédos, állami tulajdonú ingatlan megszerzésével és tervek elkészítésével
elkezdtük egy új óvoda létrehozását. A tervek készítése
– bár sokak számára feleslegesnek tűnik – a közberuházások kötelező finanszírozási és műszaki része, nem
kikerülhető eleme. Tervek nélkül lehetetlen megmondani, mi a tényleges forrásszükséglet, miből lehet a beruházást megvalósítani, támogatási lehetőséget feltárni. Az
óvoda első terve egy más megrendelői elvárásnak felelt meg, elsősorban forrásoldalról. Szükségszerűvé vált
a tervek átdolgozása, az első tervben feltárt megoldás
részbeni megtartásával, de részben átértelmezésével, és
főként az ütemezett megvalósíthatóság követelményének
megfelelően.

Lehetőségeinkhez mérten – évtizedes elmaradást orvosolva – folyamatosan fejlesztettük minden
munkaszervezetünkben a béreket; rendszeressé vált intézményeinkben dolgozó munkatársaink jutalmazása is.
Az elmúlt időszak alatt mind jogi, mind pénzügyi
értelemben rendeztük a városi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, illetve a városi alapítású közalapítványok
helyzetét is.
Összegzésképpen kijelenthetjük, hogy ma nagyságrendileg akkora szabad forrással rendelkezünk, mint amekkora adósságot 2012-ben örököltünk; továbbá a korábbi
időszakban a gazdasági értelemben a működőképesség
peremén egyensúlyozó cégeink is stabilak (sőt a pernyertesség, illetve sikeres támogatás elnyerése okán a két
városi tulajdonban lévő cégünkben több tízmillió forint
áll rendelkezésre).
Oktatási-nevelési, kulturális és közösségi intézmények

Az óvoda hosszú távú jövőjének tervezésének munkája
mellett megújult az óvoda épületének homlokzata mintegy 5 millió forint értékben; emellett az óvodai nevelést is
segítettük számos felajánlással, támogatással. Kicseréltük
és biztonságosabbá tettük a fűtési rendszer jelentős részét,
amire mintegy 7,5 millió forintot fordítottunk.

Az alapfokú oktatás-nevelés és kulturális intézmények
megújítása, felújítása kiemelt helyen szerepelt terveink
között. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezen intézmények léte, a bennük folyó nevelő, oktató és kulturális
tevékenység elsősorban nem pénzkérdés: nem szabad engedni, hogy kizárólag pénzügyi szempontok befolyásolják a működésük támogatását és nem lehet ezeket az
intézményeket a Város anyagi gondjaiért felelőssé tenni.
Ezeknek az intézményeknek „nem engedhető el” a keze
akkor sem, ha a Város befolyása nem olyan mértékben
meghatározó, mint az korábban megszokott volt.

Mind az óvodai, mind az iskolai ellátás részeként, de
az egész településen is a szociális étkeztetés biztosítása közszolgáltatás. A Város konyha eszközei a szóban
forgó időszakban sokat fejlődtek, a jelzett igények szerint megvalósultak a beszerzések illetve az új eszközök
építési munkákat, beavatkozásokat is megkívántak,
amelyek szintén megvalósultak; erre mintegy 7 millió

Bölcsődével Városunk nem rendelkezik; az általunk
elvégzett felmérések a működtetését nem indokolták.
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az iskolát kiszolgáló – tálalókonyhával, étkezővel, valamint öltözőkkel, vizesblokkokkal, raktárhelyiségekkel
bővülhet, aminek köszönhetően nem csupán az iskolai
testnevelési feladatoknak lesz valóban teljes és minden
tekintetben kielégítő helyszíne, de a városi közösségi
eseményeknek is méltó befogadójává válhat.

forintot fordítottunk több ütemben. Az iskolát is
kiszolgáló ebédlőbe új székek kerültek, közel 500 000
forint értékben.
Az általános iskola három épületből és a körülöttük
szerveződött kis térségekből áll. Az épületek különböző
korúak, ezért különböző fokú és minőségű beavatkozást
igényeltek. 2013-ban elkészült egy, az iskola helyzetét és
fejlesztésének lehetőségeit elemző tanulmány, amelynek
alapján megindulhatott az iskola épületegyüttesének fejlesztése.

Az oktatás folyamatos fenntartása érdekében megvalósult az iskola környezetében egy ideiglenes – számunkra túlságosan hosszan ideiglenes – épület-együttes,
amely valóban nem településünk dísze. Előzetesen azonban több helyszínt is végigvizsgálva a településen belül
nincs olyan alternatív helyszín, amely megközelítés, oktatástechnika, a gyerekek biztonsága, ellátása szempontjából összességében jobb lenne.

Az Öregépület megújítása, belső és külső felújítása
megtörtént; közel 90 millió forintot fordított erre a célra
az önkormányzat, túlnyomó részben saját erőből. Arra
is lehetőségünk volt, hogy a Mátyás Király Múzeummal
együttműködve a már 300 évvel ezelőtt a német telepesek
által templomként használt épület egyes részeit feltárva
bemutassuk az iskola tanulóinak, az érdeklődőknek.

Ingatlanvásárlással megteremettük annak lehetőségét,
hogy az iskola megközelítése biztonságosabb legyen;
kialakult annak rendszere, hogy az iskolába való bejutás
elkerülhetett a forgalmas Rév utcából, amely így a beruházások befejezte után is fenntartható lesz. Vizsgáltuk
az iskola udvarának, kertjének bővítési lehetőségét, erre
alkalmas területet találtunk, a használat tekintetében
azonban mindezidáig megegyezés nem született. Biztosítottuk a közszolgáltatás részeként értelmezett zeneiskola működéséhez szükséges helyiségeket, nagyobbrészt
önkormányzati tulajdonú épületekben.

A fent említett tanulmányra alapozottan folyamatosan,
minden lehetséges fórumon jeleztük, hogy a visegrádi
általános iskola infrastrukturális körülményei jelentős
fejlesztésre szorulnak. Ennek köszönhetően – a programon belül az egyik legnagyobb értékű fejlesztésként – a
visegrádi általános iskola bekerült a Kormány Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programjába. A
korábbi u.n. „kisépület” helyén a program keretében a
21. századi követelményeket is kielégítő épület épül. Az
épület befejezése ugyan sajnálatos módon eltolódik egy
következő ciklusra, de a közel 600 millió forint értékű
beruházás (ebből közel 21 millió forint önkormányzati hozzájárulás) megtervezése, és elindítása komoly
erőfeszítést kívánt, amelynek elvégzésével ugyanakkor az
önkormányzat operatív feladata véget ért; a kivitelezési
időszakban a beruházói feladatok (közbeszerzés, műszaki menedzsment, stb.) a BMSK, illetve a Beruházási Ügynökség feladatát képezik.

Az iskolai nevelést, a zeneiskolai oktatást, a nyári
táboroztatásokat segítettük pályázati forrással és felajánlással, a szükséges eszközök beszerzésével, az iskola
működéséhez szükséges műszaki beavatkozásokkal.
Kulturális intézmények állapota szintén aggasztó volt az
időszak elején, mind a Mátyás Király Művelődési Ház,
mind pedig a Duna Mozi épülete erősen elhanyagolt,
leromlott állapotú – igaz, 2012-ben a Moziban pont
mozi nem működött, de egy elnyert pályázati forrásnak
köszönhetően a vetítőrendszer és annak elmei, illetve
részlegesen a hangrendszer elemei cserélésével a mozi
újra beindult és a ráfordított több mint 13 millió forint
segítségével megbízhatóan működik. Elkészült a Mozi
épületeinek megújításához szükséges felmérés és a több
ütemre bontható megvalósításhoz szükséges építészeti
terv, így akár a közeli jövőben elkezdődhet a Fő utcában
a megújult házak közül egyedüliként elhanyagolt homlokzat felújításával az épület felújítása, és remélhetőleg
egy sokféle felhasználásra alkalmas közösségi helyszín
jön majd létre.

A Tornacsarnok épülete felújításának megkezdéséhez
vissza kellett ugranunk 30 évet, mivel pontos felmérések
sem álltak rendelkezésre. A felmérési és az előkészítési
munkákat saját erőből elkészíttetve elértük, hogy a Magyar László Tornacsarnok bekerült a Kormány Makovecz
Imre életművének gondozásáról programjába. Ennek
köszönhetően 2020. márciusában elkezdődhet a több,
mint 400 millió forintos összköltségű fejlesztés megvalósítása. A beruházás költségeinek egy jelentős részét,
kb. 80 millió forintot az önkormányzat biztosítja. Emellett
elkészült a Tornacsarnok bővítésének terve is, melynek
forrásigényét jeleztük a kormányzat felé; megfelelő pénzügyi támogatás elnyerése estén a csarnok – elsősorban

A Mátyás Király Művelődési Ház közel negyven éve esett
át nagyobb felújításon. Az utóbbi hét évben intézményi
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további 15 millió forint forrást kellett hozzátennünk); ennek felhasználása során vált ismertté az helyrehozhatatlan mértékű épületkárosodás (könnyező házigombával
történt erős átfertőződés), amely sok évtized alatt alakult
ki, de eddig egyik felújítás során sem derült rá fény, és
ami miatt teljesen új épület megépítése vált szükségessé.
Az új, a maihoz külső megjelenésében teljesen hasonlító,
de korszerűbb belső elrendezésű épület engedélyezési
tervei elkészültek, melyre közel 6 millió forintot kellett
fordítani – reményeink szerint hamarosan megépül, és
közmegelégedésre szolgál majd a végeredmény.

költségvetésből megújultak a belső terek, burkolatok
(évente 1-1,5 millió forint értékben), megvalósult több
ütemben a ház külső felújításához szükséges vízszigetelés,
a pincehelyiség egyes részei, a díszes kiskapu. Nagyobb
beavatkozást igényelt a külső: egy energiahatékonysági pályázat keretében a nyílászárók teljes körű cseréjére
és a hátsó fal szigetelésére került sor első ütemben (22,5
millió forint értékben), majd 2019-ben megvalósult az
épület látható homlokzatainak felújítása, amire 35 millió
forintot fordított az önkormányzat. Folyamatban van a
művelődési házat két oldalról körbevevő támfal egyik
szakaszának teljes újjáépítése, amelyre 12 millió forintot
fordítunk (részben pályázati, részben saját forrásból).

Az orvosi, fogorvosi és védőnői ellátás biztosításához az egészségház balesetveszélyessége miatt új
helyet kellett keresni. Korábban közel 8 millió forintért
felújítottuk az óvodával szemközti, volt bölcsőde (majd
okmányiroda, részben rendőrőrs) épületének teljes
tetőszerkezetét, illetve az energiahatékonysági pályázat
keretében megvalósult a szigetelés, nyílászáró csere, valamint saját erőből a fűtésrendszer korszerűsítése (összesen közel 18 millió forint értékben); így a teljes orvosi-védőnői ellátás befogadására alkalmas épületbe tudtuk
költöztetni a szolgáltatásokat arra az időre, amíg az eredeti Egészségház épülete újra megépül. A „pótépületen” a tereprendezés és parkoló-kialakítás, valamint a
szükséges belsőfelújítások (6 millió forint értékben)
elvégzése szükséges volt, de az alapvető közszolgáltatások
működőképesek maradtak.

Szintén az energiahatékonysági pályázat keretében
került sor az önkormányzati tulajdonú, erősen leromlott
állapotú Sziget utcai közösségi Házat érintő felújításokra.
A hőszigetelés és nyílászáró csere illetve a kapcsolódó
munkák ellenértéke mintegy 20 millió forint volt, a feljutást segítő rámpa közel 2 millió forintból készült el,
és ezek mellett kisebb beavatkozásokat is támogatott az
önkormányzat, a képviselők.
Még az időszak elején sikeresen adtunk be pályázatot
egy energiahatékonysági pályázatra, ahol két közintézmény (Mozi, Egészségház) fűtési rendszerét egészítettük ki, illetve cseréltük le biomasszára épülő kazánokkal illetve – Dunabogdánnyal közösen – nyertünk egy
aprítógépet is. A pályázat teljes költsége 16 millió forint
volt.

Mindezeken túl az orvosi, védőnői ellátást számos eszköz-, berendezés- és bútorvásárlással segítettük; a Szent
Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal, illetve
szakorvosok bevonásával a kötelező, illetve az általánosan
elérhetőnél lényegesen komolyabb szűrővizsgálatok lehetőségét teremtettük meg.

Épület nélküli, de évtizedes hagyományokkal rendelkező „intézményünk”, a Visegrádi Hírek is megújult:
felfrissült grafikával, magasabb nyomdai minőséggel,
színes oldalakkal tájékoztatja Visegrádról – Visegrádot.
Háziorvos és házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői
ellátás

Közösségi élet, közösségi tér, a közösség háza
Az önkormányzat alapvető feladata a közösségi élet, az
önszerveződés segítése és Visegrádon közel tucatnyi civil szervezet, különféle korúakat megcélzó kis társaságok,
egyházi és világi zenei alakulatok, vállalkozói csoportok,
hagyományápoló közösségek működnek. Részükre az
önkormányzat a tulajdonában lévő épületek használatát
biztosítja, illetve támogatási rendszert működtet, amely a
civil szervezeteket, a helyi ifjúsági programokat és a testvérvárosi kapcsolatok fenntartását segítik, évente 4 millió
forint keretösszeggel. Az állandó támogatások mellett a
Visegrádi Sport Egyesület fejlesztési és működési célú
pályázatait is évről évre támogattuk.

2012-ben a háziorvosi szolgáltatás meglehetős fennakadásokkal működött; ez elsősorban nem a szolgáltatáshoz szükséges épület, hanem az egészségügyi szolgáltatást végző háziorvos hozzáállása miatt állt elő.
Aránylag hosszú idő alatt sikerült az ellátást stabilizálni,
a praxisjog helyzetét rendezni és az új háziorvossal biztosítani az ellátást. A korábbi háziorvos az önkormányzat
ellen különböző jogcímeken indított pereket elvesztette.
A városrehabilitációs pályázat keretében megújult az
Egészségház homlokzata, a védőnői rendelő felújítását
saját erőből végeztük el. Az Egészségház teljes belső
megújítására 15 millió forint forrást nyertünk el (melyhez
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A kialakult közösségi téren helyet kapott a sokak
által várt és azóta bájos, időnként tangóharmonikával
kísért helyszínként működő termelői piac, amely vasárnaponként jelent közösségi találkozási helyszínt és egyben egészséges, kézműves élelmiszerek beszerzési forrását illetve közösségi beszerzés keretében zöldség- és
gyümölcsvásárlási lehetőségét is.

Az önkormányzat, illetve képviselői támogatták a
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány egyházi
műemléket fenntartó tevékenységét: így segítséget nyújthattunk a föllelt régi oltárkép restaurálásának, valamint a
Kálvária-kápolna felújításának munkálataihoz.
Visegrádnak történelmi okból nem maradt meg a
középkori városszerkezete, a 300 éve kialakult telepes
falunak pedig faluközpontja jött létre, ezért főtere,
közösségi tere sem volt. A 2006-2010 között működő
Képviselőtestület ezt felismerve pályázatot nyújtott be a
település központjának fejlesztésére, azonban 2012-ig e
pályázat tekintetében még a kész, lezárt elképzelésig sem
jutott el a Város. 2012-ben – az operatív program lezárása
előtt másfél évvel – kellett olyan megoldást találni, amit a
támogató elfogad, és ami biztonsággal megvalósítható az
operatív programra nyitva álló határidőkben. A pályázat
lényegét, vagyis a közösségi tér létrehozását, a városmag
felújítását nem feledve eldöntöttük, hogy az átalakult
világban a település szövetének, építészeti karakterének,
a gazdaságossági és praktikus megfontolásoknak, az
energiahatékonysági, tájképvédelmi, örökségvédelmi
szempontnak, a szűk időkeretnek akkor tudunk megfelelni, ha a városképbe jól illeszthető beruházásokat
valósítunk meg. Az Ezeréves Visegrád városközpontjának fejlesztése pályázat keretében megvalósult egy
közösségi tér az Egészségház előtt illetve Duna irányába,
ahol közösségi teret egy épület (rendezvénypavilon avagy
„Nemzeti Magtár”) zárja, ezzel feloldva a Tornacsarnok
nyílt területen való magányos álldogálását is.

A közösség formálására számtalan kulturális és szabadidős eseményt, rendezvényt, tudományos és emlékkonferenciákat, emlékévet szerveztünk, vagy vettünk ilyen
események szervezésében részt.
Niedermüller Józsefről, Visegrád legendás hírű kántortanítójáról elnevezett díjat alapítottunk, amellyel a
közösség közszolgálatában kiemelkedő munkát végzőket
ismerjük el.
Kiállítással és ünnepséggel emlékeztünk helyi
közösségünk egyik legfontosabb intézményének,
óvodánknak 130 éves működéséről.
Három évre kiterjedő eseménysorozattal – kiállítás,
konferencia, előadások – emlékeztünk meg a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezéréről, Görgei
Artúrról; ezen túl immár két szobor is emlékezik Visegrád egykori híres polgárára.
Társrendezői voltunk ünnepi konferenciáknak, amelyek Visegrádhoz kötődő, országos hírű és jelentőségű
személyiségekre emlékeztek. 2018-ban Grosschmid
Béni, 2019-ben Zsitvay Tibor emlékét és életművét ünnepeltük; ezen alkalmakon a mai magyar tudományos
és politikai élet magas rangú képviselőit is vendégeink,
előadóink között köszönthettük.

A létrejött rendezvénytér betölti a közösségi szerepét:
egész évben programokat kínál, az iskola számára nyílt
helyszínként rendelkezésre áll, a nyári időszakban
pedig változatos eseményeknek ad helyet; az egész éves
működésére közel 6 millió forintot fordítunk.

Mindezek a törekvéseink és tetteink – díjalapítás, emlékév, országos hírértékű események – nem csak a Város
polgárait, hanem – Visegrád történelmi szerepéhez
méltó módon – a szélesen vett nemzeti közösségünket is
megszólították, megerősítve Városunk szerepvállalását a
Kárpát-medencei, illetve a közép-európai kulturális térben.

Létrejött a szándékosan egyszerűre alakított, a jövő
elképzeléseinek megvalósítására nyitott, a Duna felé kijáratot teremtő „városi rét”, megvalósult a Fő utca ezen
szakaszának valamint a Mozi köznek a díszburkolata, és
megépült a Város rangjához méltó új Városháza is, amely
teljesen új irodai berendezést is kapott. A teljes beruházási költség elérte az 550 millió forintot. A megvalósult
elképzelések értékelésére természetesen több szempont
is létezik; az ICOMOS díj és az „Építtető” kategóriában
elnyert Pro Architectura díj mindenképpen mértékadó
visszajelzés. A Városháza informatikai eszközparkja,
informatikai háttere lecserélődött, minőségileg javult,
szoftverek, programok, stb. beszerzésére került sor összességében közel 6 millió forint értékben.

Helyi gazdaságfejlesztés
Testületeken átívelő közös erőfeszítéssel sikerült elérni
azt, hogy a Város tulajdonába és rendelkezésébe visszavettük a lepencei kútból származó termálvizet és monopolhelyzetbe kerültünk a gyógyászati célra lekötött
mennyiség értékesítésével kapcsolatosan. A termálvízzel
való teljes rendelkezésig nem jutottunk el, de azt sikerült
elérni, hogy a teljes kitermelhető éves mennyiségre van
vevőnk, ami a Városnak jelentős hasznot tud hajtani. A
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Nem sikerült előre lépnünk az élelmiszer áruház megújítása tekintetében, bár részt vettünk abban, hogy tervezői
ötletpályázaton kiválasszák egy új épület lehetséges koncepcióját, településrendezési eszközeinek módosításával
megteremtettük a beruházáshoz szükséges helyszínt,
hosszasan egyeztettünk az ingatlanok cseréjében, a
beruházás ütemezésében, megszereztük azt az ingatlant,
amely egy új helyre költöző áruház működtetéséhez,
áruszállításához is szükséges. Mindezek ellenére Visegrád Város közösségi érdekeinek, és a közösségi vagyongazdálkodás szigorú szabályainak is megfelelő megállapodás megkötése elől az áruház tulajdonosa az utolsó
pillanatban mindig kitért.

ma ismert felhasználók közé remélhetőleg hamarosan
belép a lepencei strand, amelynek új tulajdonosával,
előzetes fejlesztési elképzeléseivel megismerkedtünk.
Tekintettel arra, hogy a kút jelenlegi engedélyezett
kapacitásánál nagyobb felhasználói igény mutatkozik, a
kapacitás bővítésének érdekében megtettük a szükséges
előkészítő lépéseket. Mivel jelenleg a termálvíz felhasználása helyben, illetve egy irányban lehetséges, a
következő időszak egyik fontos kérdése lehet a termálvíz
mennyisége, megoszlása és az esetleges felesleg városi felhasználók felé továbbításának lehetősége.
A helyi gazdaságfejlesztés fontos eleme, hogy a Város
megmaradjon a tágabb értelemben vett Dunakanyar
Régió szállodai központjának. Több olyan településrendezési szerződést kötöttünk, amelyek a fejlesztések megvalósításához szükségesek, és remélhetőleg ezek a beruházások Lepence térségében, de akár Szentgyörgypuszta
közelében is megindulhatnak. Kiszámítható és tervezhető
környezet teremtettünk a visegrádi vállalkozásoknak,
csökkentettük az iparűzési adó mértékét, a lehető legtöbb
helyen próbáltuk elérni, hogy a támogatások a Visegrádon megvalósuló beruházásokhoz is biztosítottak legyenek. Úgy gondoljuk, hogy a közelmúltban engedélyezett illetve előkészítés alatt álló legalább három nagy
szállodafejlesztési projekt visszaigazolta azon munkánkat
és hozzáállásunkat, amit a gazdaságfejlesztésbe fektettünk.

Szennyvíz-, csapadékvíz-kezelés, árvízi biztonság,
hulladékkezelés
Visegrád jelenének és közeljövőjének egyik kiemelt
problémája lesz a csapadékvízzel való gazdálkodás,
a villámárvizek káros hatásainak csökkentése, a víz
elvezetése (rövidtávon) és a víz visszatartása (középtávon). Ebben az időszakban már szinte minden állandó és
ideiglenes vízfolyásunkban be kellett avatkozni: medreket
kellett stabilizálni az Áprily-völgyben és az Alsó- és Felső
Dióst elválasztó völgyben, folyamatban van a Csuka patak mentén egy megroppant támfal újjáépítése, többször
kellett tisztítani az Újkert utcai árok és a Bánya patak
úttest alatti átvezetését. A víz okozta károsodások miatt beavatkozásra volt szükség a Salamontorony utca
burkolata alatt és a burkolatban, új támfal épült a Zsitvay-villánál és a Kemping területén is.

Mára nem kérdés, hogy a turizmus és az ahhoz kapcsolódó helyi turisztikai célpontok, kínálati elemek
együttesen a település legfontosabb iparágát, bevételi
forrását jelentik. A turizmus fejlesztésének egyik felelőse az egyesületi formában, jelentős önkormányzati
hozzájárulással (évente 11 millió forint) működő TDM
szervezet, amelynek egyik feladata a turizmus helyi
szintű fejlesztése. A TDM szervezet az önkormányzat támogatásával olyan szervezetfejlesztési pályázatot
nyújtott be sikeresen, ahol mintegy 20 millió forintból
végezhet el különféle feladatokat, megalapozva ezzel a
közeljövő turisztikai kínálati bővítését is.

A vízelfolyást segítettük a Csuka patak Fő utca és 11es főút közötti szakaszának tisztításával, felmérésével;
elkészült a Bánya patak alsó szakaszának rekonstrukciója,
az Apátkúti patakon hosszabb szakaszon mederszélesítést
végeztetünk annak érdekében, hogy az árvizek akadálytalanul tudjanak lefolyni. Ezeket a munkákat jellemzően a
Belügyminisztérium vis maior alapjának támogatásával,
10 %-os önkormányzati saját erő biztosításával valósítottuk és valósítjuk meg, összesen 150 millió forint értékben.

Visegrád – egyben Közép-Európa – legnagyobb középkori kulturális rendezvénye a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok. Az elmúlt időszak alatt működési körülményei
mind személyi, mind anyagi értelemben stabilizálódtak,
eszközparkja (lelátók, kapuk, királyi páholy) megújult; a
Mátyás Király Múzeummal kötött megegyezés nyomán
az immár több mint három évtizedes múltra visszatekintő
rendezvény – amellett, hogy eredeti hagyományait, értékeit
őrzi – programkínálatában kiteljesedett.

Pályázatot nyújtottunk be 2019. februárjában egy
belterületi vízrendezési pályázatra, amelynek célja a
Sziget utca-Rákóczi utca, Fő utca által határolt terültek
vízelfolyásának biztosítása, a szükséges műtárgyak
megépítésével, felújításával- a pályázat eredményére
várunk, a beavatkozás teljes várható költsége 20 millió
forint. Hasonló módon a közeljövő feladata lesz annak
végiggondolása, mely pontokon tudjuk a csapadékvizet
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tal egyeztetve 2019-re felvettek egy teljes szakaszcserét,
közel 200 millió forint értékben. A teljes gerincvezetéki
szakasz cseréje nem valósulhatott meg műszaki és
pénzügyi okokból, de a legrosszabb szakaszokon a csere
megtörtént, az ellátás biztonsága fenntartható. Visegrád a
gördülő fejlesztési tervhez bejelentette azon utcáit, amelyeken a közeljövőben burkolatépítés vagy burkolatcsere
várható, így remélhetőleg ezeken az utcaszakaszokon is
megvalósulnak a közműfejlesztések, felújítások.

a párologtatás, a település belső hőmérséklete hűtése céljára visszatartani, a hirtelen jövő felesleget elvezetni.
2013-ban a Város közössége 15 év alatt harmadszor
szembesült újabb magassági rekordot jelentő dunai
árhullámmal, amit ismét, és már begyakorlott módon
sikerült kezelni, a vészhelyzetet különösebb károsodások
nélkül átvészelni oly módon, hogy – egyes környező
településekkel ellentétben – Visegrádon vízbetörés nem
volt, a víz közvetlen káreseményt nem okozott. A védekezés irányítása az önkormányzat feladata volt, és a közel
egy hónapos védekezés valamint helyreállítási munkák
közel 100 millió forintot igényeltek. Ez az árvíz viszont
alapvetően megváltoztatta az addigra már előkészített,
megtervezett dunai védművet, amelyet így az új, a vízmércén a vizsgált évig bezárólag előfordult legmagasabb vízállásnak megfelelően át kellett tervezni. Később
a beruházást szakaszolni kellett, ami alapvetően nem
tette lehetővé azt, hogy a kiválasztott kivitelező egyben
valósítsa meg a teljes védművet. A második ütem kivitelezésének megkezdésekor derült fény arra, hogy az
ideiglenes depóniaként a kivitelezés helyszínén lévő
földanyag csak további előkészítő munkák nyomán válik alkalmassá a végleges földmű kivitelezésére; ennek
pénzügyi többletét a Kormány döntésével biztosította. A
beruházás értéke így mára már eléri a 2,2 milliárd forintot, amelyből mintegy 700 millió forint felhasználása van
hátra, az elkészült és jóváhagyott terveknek megfelelően.

A települési szilárd hulladék kezelésben két fontos változás is volt. 2013-ban az addigi közszolgáltató felhagyott a
szolgáltatással és új közszolgáltatót kellett kiválasztanunk.
Az új közszolgáltató azonban a korábbiakhoz képest számunkra kedvezőbb feltételekkel, előírásokkal és szigorú
ellenőrzés mellett dolgozik, ami azt eredményezte, hogy
az elszállított települési hulladék mennyisége és költsége
ugyanazon feltételek mellett egy év alatt a hatodával
csökkent. Felszámoltunk egy nagyobb méretű illegális
hulladéklerakót Lepence térségében; létrejöttek, illetve
bővültek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, elindult a
házhoz menő szelektív gyűjtés, valamint a házhoz menő
lomtalanítás is.
Karbantartott úthálózat, úttartozékok és műtárgyak
A település úthálózatának jó állapota a mai közlekedési szokások mellett alapvető kihívást jelent – mind
megtervezése, mind megépítése, szabályszerű kialakítása, mind fenntartása rendkívül sok munkát, forrást
emészt fel. A visegrádi úthálózat a település környezete,
fekvése okán nem tartozik a könnyen kezelhető hálózatok közé és az úthálózat olyan korban jött létre, ahol
a nem számíthattak arra, hogy az utak ilyen forgalmi
terhelésnek lesznek kitéve. A belterületi úthálózatunk
ennek megfelelően szűk, nagy lejtésű, kis kapacitású, a
legtöbb helyen az utcafrontra kiépült házakkal szegélyezett, viszont nagyobbrészt burkolt.

Az alkalmazkodás és a káros hatások csökkentése
együttesen is igénylik a felkészülést, így pályázatot nyújtottunk be és nyertünk el mintegy 8 millió forint összegben a klímastratégia elkészítésére illetve a hozzá kapcsolódó szemléletformálási kampány megvalósítására.
A klímastratégiától azt várjuk, hogy a lakosoknak és a
helyi gazdaság szereplőinek, különösen a turisztikai vállalkozásoknak olyan információkat tud biztosítani, amelyek segítik a közép-és hosszú távú terveik megalapozását,
ideértve a beruházási, fejlesztési szükségletek (akár egy
ingatlan-felújításhoz, kertalakításhoz) meghatározását. A
stratégiában szükséges lesz érinteni a fenntartható turizmushoz kapcsolódó feltételrendszert is.

Az elmúlt időszakban két olyan út burkolatának
megépítésére került sor, amelyek jelentős számú lakóház
kiszolgálásához szükségesek. A Schulek utca és a Tölgyfa
utca a szükséges tervezés és engedélyezést követően 30 illetve 35 millió forintból kaptak szilárd burkolatot, kapubehajtókat, vízelevezetést.

Visegrád közel 40 éve, nagyobbrészt saját erővel, a
lakosok hozzájárulásaiból alakította ki szennyvízelvezető
rendszerét. A 2012. évi törvényi változásoknak megfelelően a vízközmű vagyon az államra szállt teljes egészében,
a rendszert a DMRV üzemelteti. A csatornarendszer rekonstrukciója főként a Fő utcában egyre sürgetőbbé vált,
erre a DMRV többször mozgósított kisebb forrásokat,a
gördülő fejlesztési tervükbe azonban az önkormányzat-

Több másik utcában az aszfaltburkolat javítása, a kereszteződés biztonságosabbá tétele volt az elvégezhető feladat,
amelyhez elkészült egy utcakataszter, olyan részletességű
adatokkal, mint az utcában lakók száma, az ingatlanok
száma, a burkolat állapota, az út jellemzői- ilyen típusú
nyilvántartás korábban nem volt, jelentős mérnöki-föld-
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megállók valósulnak meg; így 2020-ban van lehetőség
arra, hogy az eddig elmaradt megállók megépítésével, felújításával – ideértve a Fellegvárba újraindított autóbuszos
járatok településen belüli megállóit is – szinte valamennyi
megálló egységes és modern kialakítású legyen. Ebből a
buszmegálló-sorozatból kilóg az építésztáborok hallgatói
által megtervezett és a fiatal építészek első megvalósult,
saját kézzel megvalósított buszmegálló-párja Lepencén,
amelyek egyediséget adnak a lepencei völgy bejáratának
is. Amikor idekerült az első, formabontó buszmegálló,
azzal az elképzeléssel is tettük ide, hogy a romjaiba dőlt
strand, a félbehagyott szállodaépület, a némileg gazdátlan Duna menti területek csomópontjában letegyük a
fejlődés első, nyilvánvalóan inkább jelzésértékű nyomát;
nem gondoltuk, hogy az események úgy alakulnak, hogy
ma inkább optimisták lehetünk, és azon tanakodhatunk,
mikor nyithat újra a strand, vagy a közeli szállodák milyen irányba fejlődnek.

mérési segítséget igényelt. Ez teszi lehetővé, hogy a
szükséges beavatkozásokat rangsorolni és a felújításokat
folyamatosan tervezni lehet. Ilyen beavatkozások
történtek a Berkenye utcában, Doboshegyi utcában, a Fő
utca több szakaszán, a Rákóczi utcában, Rigó utcában,
Malomhegy utcában, Mogyoróhegy utcában, Bányatelep
utcában; összességében ezekre a munkákra az önkormányzat 40 millió forintot fordított.
Terv készült a Kilátó utca és a Csukavölgy kereszteződésének átalakítására is. Az ehhez szükséges ingatlanszerzésre sor került, a szükséges támfal kivitelezése
előkészítés alatt van.
A településen a parkolási helyzet javítására újraaszfaltoztuk a Nagyparkoló teljes területét az árvízi helyreállítás
után, itt később elektromos meghajtású járművek
számára töltőpontok is létesültek; a 11-es út mellett Zeller
Tibor, a MAHART és a település összefogásával jelentős
kapacitású parkoló épült a Mátyás-szobor térségében.
Az utak felújításával egyenértékű jelentőséggel bír, hogy
jól járhatóak, babakocsival is használhatóak legyenek a
járdák. A település egy időszakban azt az érzetet keltette, mintha egy építőanyag-kereskedés térkő-bemutató terme lenne, úgy változtak a különféle burkolatok,
néhány tíz méterenként. Megterveztük, hogy milyen
burkolóanyag melyik városi területre jó és ennek megfelelően került új burkolat a Fő utca jelentős szakaszaira (a Mozi köztől a Sziget utcáig), a Mátyás király utcába, korábban és jelenleg a Nagy Lajos király utcában, a
Bányatelepen. Ezekre a beruházásokra az évek során
összességében mintegy 60 millió forintot fordítottunk.
Segítettük azon magánkezdeményezéseket, ahol az általunk javasolt burkolóanyag segítségével magánerőből
végeztek járdafelújítást, ilyenre került sor a Nagyparkoló
környezetében vagy a Széchenyi utcában.

A kerékpározás ismételt terjedésével egyre jelentősebb
kérdés lesz a kerékpáros utak kialakíthatósága is.
Településünk adottságai miatt belső területén már
nem tud érdemben kerékpáros úthálózatot létrehozni,
de hosszas előkészítő munka után elkészültek azok a
tervek, amelyek Dömös és Dunabogdány között a teljes
szakaszon (ideértve a korábban többször elvetett elképzelések miatt soha el nem készülőnek tűnő VároskapuSzentgyörgypuszta szakaszt is) kijelölik a részben új
nyomvonalat. Az Eurovelo hálózat részeként az erről
szóló kormányhatározat a közeli jövőben megépíthetőnek
nyilvánította a terveket és a Város arról is gondoskodni
akar (és erre részben tervet is készítetett), hogy az Apátkúti patak völgyében teremtődjön meg az Eurovelo és a
hegyi kerékpáros utak kapcsolata és ez a kerékpárút tegye
lehetővé a település lakóinak is a biztonságos közlekedést
a forgalmas Mátyás király utcában.

A település jelentős útszakaszai nem a település, hanem a Magyar Közút NZrt. kezelésében vannak. A 11-es
főúton két részletben volt aszfaltcsere, így a benzinkúttól az Újtelepig új aszfaltszőnyegen lehet közlekedni, és
hosszas egyeztetést és tárgyalásokat követően megújult a
Fellegvárba vezető út belterületi szakasza a Templomtól
800 m hosszan.

Az útfejlesztésekhez sok esetben területvásárlások
szükségesek. Ilyenre került sor a Patak sétány első,
a Fő utcától a Széchenyi utcáig tartó szakaszának
megépítéséhez, a Bányatelepi buszmegálló elhelyezéséhez, Szentgyörgypuszta térségében egy lakóházcsoport közterületi kapcsolatának kialakításához, közel 1
millió forint értékben.

A személyszállítási közszolgáltatást közigazgatási
területünkön a Volánbusz biztosítja, azonban a közigazgatási területünkre eső várakozóhelyek megépítése,
üzemeltetése a települési önkormányzat feladata. Programszerűen kicseréltük a buszmegállók közel felét 2018ban, mintegy 9 millió forint összegben, 2019-ben újabb

A Központi címregiszterről és címkezelésről szóló 2014es kormányrendelet értelmében megkezdődött Visegrádon a közterületek elnevezéseinek, az egyes ingatlanok
számozásának felülvizsgálata. Eközben Kacsán György,
Visegrádon élő grafikusművész tervei alapján elkészültek
Visegrád új, egységes utca, közterület és házszám tervei.

9

2019. OKTÓBER
tábor kivitelezésében már egy új, fedett helyszín is várja
a visegrádiakat.

Ahol a közterületek neveinek, valamint a házszámoknak
a felülvizsgálata már megtörtént, ott kikerülhettek az új
utcanév-táblák, illetve az új házszámtáblák. A választási időszak lezárulása után folytatódhat a felülvizsgálati
munka, illetve ennek nyomán Városunk további közterületeire is elkészülhetnek az új, egységes, szép utcatáblák.

Utcabútorok területén jelentős lépést tettünk azzal,
hogy elkezdtük lecserélni a közterületi, nagyobbrészt
már javíthatatlanul tönkrement padokat. Ilyen új pad a
település szinte összes közterületén, de a közintézmények
területén is megjelent; emellett sor került számos új hulladékgyűjtő, kerékpártároló, hirdetőtábla beszerzésére és
kihelyezésére is, amire összesen mintegy 5 millió forintot
költöttünk.

Parkok, terek, közterületek
Visegrád parkjai alapvetően gondozottak, időről időre
azonban felújításra szorulnak. Saját erős kivitelezésben
valósult meg a 1848-as forradalom emlékművét övező
tér, ehhez kapcsolódva Millenniumi Kápolna környezet,
az átvezető sétány, részleges megújításon esett át az Áprily park és a vele szemközt található zöldterület, megújult
a Mátyás szobor környezete. Komoly, több ütemű beavatkozás volt szükséges egy átgondolatlan épületbontás és
erős nyomokat hagyó terepmunka után a gondozhatatlanná vált Széchenyi utcai volt Kemping területén. Első
körben a bontás utáni építési törmelék elszállítására
került sor (1 millió forint), majd megvalósult egy elsődleges tereprendezés lakossági felajánlásból. Ezt követően
elkészült a közpark belépőpontjának rendezése, ami a
kerítésalapok elbontását, a hídra való feljutás kialakítását
jelentette (1 millió forint értékben). Közben gyümölcsfákat telepítettünk és további kisebb tereprendezési
munkák valósultak meg, majd az építésztábor keretében
megépült a Sárkány. Végül a területen a korábban elbontott épületek és építmények, aknák beton talapzatainak
felszedésére és befejező tereprendezésre, földfeltöltésre
került sor, ez mintegy 2 millió forintba került.

Visegrád számára az erdők, a fák természetes jelenségek,
a település szinte nem is látszik a növénytakaró mögött,
ha például a Duna felől nézzük. Ezzel együtt még mindig
van lehetőség az utcák, közterületek fásításra, az elöregedett fasorok, parkfák cseréjére. Ilyen faültetési akcióra
került sor a gyümölcsfa ültetési program keretében (a
Sportpályán, a Kempingben), és az árvízi projekt megvalósítása során kényszerűen kivágott Duna-menti fasor
pótlására a település számos közterületén (mintegy 250
darab fa).
Köztéri alkotások területén Visegrád nem áll túl jól: a
meglévők állapota részben rossz; több olyan is volt, amelyet el kellett távolítani és már nem is állítható fel; más
szobrok, alkotások pedig nincsenek a helyükön, új helyet kellene találni nekik. Méltóképpen emlékeztünk meg
Görgei Artúr születéséről és halálról, a Görgei-lépcsőnél
és a Városháza udvarán is komoly művészeti értékű
alkotások kerültek elhelyezésre.
Főként képviselői felajánlásokból, de önkormányzati
segítséggel majdnem teljes egészében elkészült a Temető
belső úthálózatának burkolatcseréje, az összetöredezett
aszfalt, betonlapok eltávolítására. A Visegrádi temető
gondozott és jól ápolt képéhez sikerült hozzáigazítani az
új burkolatot.

A közpark területe – bár van, aki az itt felsorolt
lépésekről és költségekről tudomást nem véve azonnal játszóteret gondolt ide – mostanra vált arra alkalmassá, hogy egyrészről biztonságosan be tudjon fogadni egy komolyabb játszóteret, másrészről a korábbi
belső úthálózatra támaszkodva ismét megteremtse a
kerékpáros és gyalogos kapcsolatot a Temető térségével. Ez a kapcsolat a Patak sétány Széchenyi utca és
Mátyás köz közötti szakasza, amely a forgalmas Mátyás
király utcát elkerülve juthat el a Temetőig, kihasználva
a házak közötti önkormányzati tulajdonú, az időközben
megvalósított földfeltöltésekkel már erre alkalmas ingatlanokat. A játszótér terve és költségvetése elkészült;
amennyiben Visegrád Város következő Képviselőtestülete is úgy gondolja, a jövő évben megépülhet a
település legnagyobb, a gyerekek számára többféle lehetőséget is kínáló parkja, amely egyben felnőtteknek is
nyújt pihenési lehetőséget, továbbá a 2019. évi építész-

Visegrád szabadidős tevékenységeinek központja a
Sportcentrum: egy tíz éves huzavona, jelentős költséget
(1,6 millió forint) felemésztő földmérés és hivatali eljárások, majd a rendezési terv hatályba lépése után
Visegrád Város 2019-ben tulajdonosává vált a közel 4
hektáros, Duna parti területnek, a Sportcentrumnak. A
Sportcentrum területén elsősorban az üzemeltető végzett fejlesztéseket, részben önkormányzati támogatásból (így pl. kosárpálya aszfaltozása, közel 1 millió forint értékben), megvalósult a TDM szervezésében az
öltözőépület akadálymentesítése 2 millió forint értékben, de az Építésztábor is hozzájárult a Sportcentrum
fejlesztéséhez az új bejárati kapuval és egy fedett tartóz-
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OMF épületegyüttese része a Nemzeti Várprogramnak, a
visegrádi Fellegvár, Alsóvár és a Salamon-torony, királyi
palota turisztikai célú fejlesztésére több, mint 4 milliárd
forint áll rendelkezésre, az OMF épülete várhatóan a fejlesztés megvalósítását segítő telephelyként fog működni
és talán meg is újul a fejlesztés alatt.

kodóhely megépítésével. A Sportcentrum fejlesztésében
fontos szerepe lehetne a Sportegyesület számára nyitva
álló támogatási lehetőségnek, amelynek keretében több
alkalommal saját forrás biztosításával kíséreltünk meg új,
műfüves pályát építeni, de az eddigi próbálkozások nem
jártak sikerrel.
Településkép

Városüzemeltetés

A településképet alapvetően olyan kérdésnek tartjuk,
amelynek megőrzése, szépítése ugyan az önkormányzat
irányából erősen befolyásolt, mégis nagyon sok múlik a
helyben lakók felismerésein, hozzáállásán. Úgy gondoljuk, hogy a településképre vigyázni kell, a településképre
forrásokat kell fordítani, részben azért, mert ez a saját,
évszázados gyakorlatunk és így magunkkal szembeni
elvárás, részben azért, mert a település jelentős részben
a turizmusból él, ahol számít, milyen utcák, terek, házak
fogadják a látogatókat; ezen túl a környező településeknél magasabb ingatlanértékek megőrzésének is egyik
eszköze. Szabályozásunkban ezeket a követelményeket
érvényesítettük, és igyekeztünk ennek érvényt szerezni,
amit nem mindig sikerült megértetni és elfogadtatni.

A visegrádi városüzemeltetés szinte minden fontos
területén (személyi állomány, a személyi állomány díjazása, eszközök-munkagépek, telephely-tárolóhelyek) fejlesztésre szorult és még bőven van lehetőség
a fejlődésre. Az eltelt időszakban a városgazdálkodási
csoport vezetőjével egyeztetve sor került egy könnyen
adapterezhető MERCEDES UNIMOG beszerzésére (15
millió forint), egy többfunkciós gépként használt Antonio Carrera traktor beszerzésére (12 millió forint), egy
nagyobb teljesítményű GIANNI FERRARI fűnyírótraktor beszerzésére (9 millió forint), különböző adapterek,
kisebb gépek, fűnyírók, fűkaszák beszerzésére (évente 1-3
millió forint). A városüzemeltetés, ami magában foglalja
közúthálózat üzemeltetését, a közterek-közparkokközintézmények kertjeinek, a városi zöldfelületeknek a
karbantartását, a települési hulladék gyűjtését és a közintézmények karbantartási szükségleteit, mára jelentős
mértékben megújult eszközparkkal rendelkezik, de a
még szükséges beszerzések segítése érdekében pályázatot nyújtunk be a Magyar Falu Program Eszközfejlesztés
belterületi közterület karbantartására című pályázatára.

A szabályozáson túl a településkép védelme érdekében pályázati rendszereket is működtetünk, mind az
örökségvédelmi területen belül, mind azon kívül, évente
átlagosan 2-3 millió forintot fordítva a magánberuházások támogatására. A homlokzatpályázat néven ismert program keretében számos példamutató felújítás
valósult meg település-szerte – köszönet érte a tulajdonosoknak is. Több olyan magántulajdonos is van, akik az
önkormányzat által működtetett tervtanács véleményére
figyelemmel alakították ki épületeik, szálláshelyeik külső
arculatát, emelve ezzel a környezetük építészeti állapotán.

A Városgazdálkodás jelenleg több kisebb, részben saját
tulajdonú, részben idegen tulajdonban lévő telephelyen
tárol gépeket, eszközöket, anyagokat. E helyzet feloldása érdekében került sor egy ingatlanvásárlásra a Fő
utcában (27 millió forint), így remélhetőleg az új raktár
és VGCS bázis megépültével megoldódnak a tárolási,
anyagmozgatási, gép és tartozék elhelyezési problémák
is. Ameddig az új telephely nem lép be a városgazdálkodásba, addig a rendőrőrsnek és az orvosi szolgáltatásnak
helyet adó épület hátsó udvari részén 22 millió forintból
megvalósuló tárolóépület érdemi segítséget fog nyújtani,
az új telephely belépése után pedig a városi rendezvények
különféle ingatlanokon szétszórva tárolt kellékei kerülhetnek itt együttesen elhelyezésre.

A településkép és a települési kötelező feladatok
elláthatósága érdekében több alkalommal ingatlanokat is
vásároltunk, közel 10 millió forint összegben, és további
terveink is vannak ingatlanok megszerzésére. [Sokszor
elhangzott, leíródott, hogy az önkormányzat megszerezte
az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség épületét, de
ez az állítás nem igaz. 2011-2012-ben megszerezhette volna, ha az akkor hivatalban volt városvezetés érti és teljesíti az állami vagyon ingyenes megszerzéséhez szükséges
feltételeket, de ez későn, csak 2012. májusában sikerült,
amikorra már az épület vagyonkezelője megváltoztatta
az álláspontját. Azóta minden lehetséges alkalommal (legalább három esetben) egyeztettünk az épület átvételéről,
hasznosítási céljainkról, de a vagyonkezelőkkel soha nem
jutottunk el a szükséges megállapodásig. Jelenleg az

A városgazdálkodás területén átmeneti csökkenés után
sikerült stabilizálni, majd növelni a létszámot, ezzel
megnyílt a lehetősége, hogy az állapotfenntartás mellett
a városgazdálkodási csoport saját kivitelezésű munkákkal segítse a Város fejlődését, erre példa többek között
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Miniszterelnöki felkérésére készült 2017. év első felében a „Virágzó Visegrád” elnevezésű fejlesztési program,
amely megkísérelte számba venni azon területeket,
ahol állami beavatkozás szükséges ahhoz, hogy a Város
tovább tudjon fejlődni. A programhoz szükséges volt egy
előzetes megvalósíthatósági tanulmány összeállítására,
amely megkísérelte többek között pénzügyi oldalról is
kijelölni a megvalósíthatóság kereteit. A program egyes
elemeit örömmel üdvözölhettük különböző kormányzati intézkedések között (Dunakanyar Kormányhatározat,
Makovecz Imre életművének gondozásáról rendelkező
Kormányhatározat); egészének elfogadása – miután az
előzetes tárcaközi egyeztetéseken már átesett – a Kormány jóváhagyására vár.

a 2018-2019-ben megvalósított buszmegállók sorozata,
vagy az új, ideiglenes orvosi és védőnői rendelő.
A Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési, településgazdálkodási feladatait valamint a városi rendezvények
megvalósítását segíti az a Dacia típusú, újonnan vásárolt
jármű, amely tisztán önkormányzati forrásból, 3 millió
forint összegben került beszerzésre a célfeladatok
ellátásának segítésére.
Városunk mindennapi üzemeléséhez a megfelelő infrastruktúra és eszközök mellett alapvető, hogy megfelelő
személyi állomány végezze a napi feladatokat, illetve a
beruházások menedzselését. Elmondhatjuk, hogy mára
a Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkatársak, illetve szerződött partnereink – jogi, műszaki, pályázati
szakértők – minden tekintetben alkalmasak Visegrád
működtetési, fejlesztési feladataival kapcsolatos ügyek
megfelelő színvonalon történő kezelésére.

A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség
meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó
egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm.
határozat már a Virágzó Visegrád program és a Nemzeti
Várprogram ismeretében jelölte meg a turisztikai szempontból legjelentősebb fejlesztéseket és rendelet forrást
hozzájuk. Visegrád ebben a programban közel 7 milliárd
forint támogatási összeggel érintett, ebből mintegy 4
milliárd forint fejlesztési összeg esetében elkészült egy
koncepcióterv, ebben az évben pedig az előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat a projektekért felelős
Magyar Turisztikai Ügynökség elfogadta. Készülnek a
tervek a dunai strandfejlesztéshez és ismereteink szerint
halad a maga útján a lepencei strand újranyitásának, valamint a nagyvillámi sípálya fejlesztésének projektje is.

Tervek, programok, stratégiák
Az önkormányzati fejlesztési tevékenység egyik legnehezebben megmutatható része a tervek, programok,
stratégiák, elemzések, feltáró anyagok készítése, az
elkészült dokumentumok megismertetése, véleményeztetése, elfogadtatása, és e körben a lakosság megszólítása, ötleteinek, elvárásainak begyűjtése. Nehéz a végeredményt látványossá tenni, hiszen az „csupán” egy papír,
írásos dokumentum vagy adathalmaz.
Úgy gondoltuk, hogy az elképzeléseinket meg kell
alapoznunk, ahol lehet, alá kell támasztanunk – ezeket tudjuk megmutatni szakembereknek, partnereknek
továbbgondolásra, ezek alapján lehet összehangolni a helyi szintű elképzeléseket, behelyezni a megyei
vagy országos keretrendszerbe. Egyes stratégiákat
kötelezettségünk volt megalkotni, más programok kísérletezésképpen készültek, és több olyan is volt, amely egy
megvalósítandó fejlesztést, beruházást alapozott meg.

A lepencei strandfürdő sok tekintetben jelkép, újranyitása is sok szempontból, de a közösség lelki gyógyulása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Az
önkormányzat tanulmányt készíttetett, mely a strand
megnyitása és működtetése közgazdasági feltételrendszerét, a működtetés várható hasznait, a fenntarthatóságot
vizsgálta; ennek számításai annyira helyesnek és használhatónak bizonyultak, hogy a közben a területet megszerző magántulajdonos is számításainkhoz hasonló eredményre jutott.

Időben talán a legtovább tartó stratégia és program volt
a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), amelynek számos
munkarésze közül a megalapozó vizsgálat, a Helyi
Építési Szabályzat, a településfejlesztési koncepció és a
településszerkezeti terv érdemel kiemelést, de a többi
munkarész sem hagyható el a településrendezési eszközökről szóló szabályok szerint. Ez a munka közel 10
millió forintba került, és közel 250 lakossági és ingatlantulajdonosi kérelem vizsgálatát igényelte, számos szakági
tervező bevonása mellett. Az új HÉSZ 2019-ben lépett
hatályba.

Az önkormányzati kötelezettségek közé tartozik a gazdasági program elkészítése, ez 2002. óta mindig el is
készül. 2002-ben olyan gazdasági program készült, amely a Város valamennyi fejlesztési szükségszerűségét felsorolta, így sem a 2006-ban, sem a 2010-ben munkáját
megkezdő testület nem tett készített új programot. 2014ben a ciklusra elkészülő program jóval rövidebb lett és
csak azokra az elképzelésekre koncentrált, ami várhatóan
5 év alatt megvalósítható.
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történő kisebb beruházások már ennek a koncepciónak
megfelelően történnek, illetve történtek.

Abban az időszakban, amikor lehetővé vált, hogy az
iskola fejlesztésén érdemben is lehetett gondolkodni,
készült egy átfogó elemzés az iskola állapotáról, építészeti
különlegességeiről, de ez az elemzés végigvizsgálta azt is,
hogy a jelenlegi helyszín helyett a település mely pontján
lehetne új iskolát nyitni. Az elemzésben zöldmezős, barnamezős beruházási helyszín is szerepelt és ez az elemzés
hozta azt ki, hogy bár nem tökéletes, de még mindig a
legjobb helyszíne az iskolának az, ahol ma is található.

A Fő utcától a Temetőig tervezett patak menti sétány
megvalósíthatóságát, a szükséges beavatkozásokat,
műszaki elemeket is vizsgáltuk, és több ütemben megvalósítható sétányépítésre, a sétányépítéshez kapcsolódó
kiegészítő fejlesztésekre is készült rövid javaslat, továbbá
az első szakaszra ennek alapján útterv is. Vizsgáltuk azt is
ennek keretében, hogy a Temető követően hol és hogyan
vezethető el a sétány az Apátkúti patak völgyében.

Ruritage néven fut egy EU támogatásban részesült,
nemzetközi kutatási projekt, amelyben Visegrád, mint
jó gyakorlatot megvalósító mintaterület kapott helyet,
Magyarországon egyedüliként. A projektben elsősorban a tapasztalatainkat adjuk át. A projekt célja annak a
módszertannak a kialakítása, amellyel vidéki területek
a kulturális örökségük, természeti adottságaink és hagyományaik segítségével, ezekre építve fejlődhetnek.

Rév-nagyparkoló közötti területre közösségi tervezés
keretében kíséreltünk meg olyan fejlesztési elképzeléseket elhelyezni, amelyek a jelenleg alulhasznosított
területet jobban a település életébe vonják, lehetőséget
és esélyt biztosítanak mind a helyben lakóknak, mind a
közösség tagjainak: mit is álmodnának ide, mindenféle
megkötés nélkül. Aránylag kis lelkesedést váltott ki a
kísérleti tervezési program – nyilván elkerülte a felhívás
a településért aggódók egy részének figyelmét.

Épületmegújítási programot állítottunk össze annak
érdekében, hogy felmérjük, mely önkormányzati ingatlanok alkalmasak közfeladatok ellátására, mely közfeladatok ellátásának van és melyeknek nincs megfelelő
épülete, helyisége. Igyekeztünk minden közfeladat mellé
épületet rendelni és az is kiderült, hogy egyes önkormányzati ingatlanokra alapvetően nincs szükség, illetve
hogy alig van olyan kötelező feladat, amelynek ellátására
ingatlant kellene vásárolni. Az is kiderült, hogy a tulajdonunkban álló épületek közül alig van olyan, amely megfelel a követelményeknek (ez a helyzet azóta változott) és
szinte mindegyik épületen alapos beavatkozás szükséges.
Amikor ingatlanvásárlás vált szükségessé a városüzemeltetési, raktározási problémák megoldására, szintén
rövid elemzést készítettünk a lehetséges irányokról, feladatokról, a szóba vehető lehetőségekről.

A közösségi tervezés azért nem volt teljes kudarc: erre
építve meghatároztuk a közlekedési elemeket, a parkolók
helyét, a Nagyparkoló-Palotaház felé vezető, részben
a parkolást is segítő kapcsolatot. Meghatározta a 11es úthoz való kapcsolódás lehetséges helyszíneit, a Rév
utcára való csatlakozást, a Fő utcára történő kijutás lehetőségét; ugyanakkor számos kérdés nyitott, megoldásra
vár, és ezek olyan „apróságok”, mint az élelmiszer-áruház
helye, vagy ha maradna a helyén, akkor egy elfogadható,
a települési szövetbe simuló megjelenése. A hatályossá
vált rendezési terv ezeket az elképzeléseket már rögzíti,
kijelöli az épületek lehetséges helyét, az egyes fejlesztési
térségeket – így itt a közelben jövőbeli lakóterületként is
használható területet is meg tudtunk határozni.

Zöldfelület megújítási programot készítettünk szakérők
bevonásával annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek fejlesztése az egész települést átfogó koncepciónak megfelelően történhessék.

…
Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt hét és fél esztendőben részvételével, gondolataival, munkájával, vagy
bármilyen más módon segítette Városunk életét, fejlődését.

Részletes koncepciót, tervezési programot és ennek
alapján koncepciótervet készítettünk a Rév utca – Nagy
Lajos utca – Mátyás király utca útrendezéséről annak
érdekében, hogy – az átmenő gépkocsiforgalom kárára
– visszaerezzünk területeket a gyalogosoknak, kerékpároknak. A terveket az országos közutak kezelőjével
is egyeztettük, alapvetően kezelhetetlen nézeteltérés a
programmal kapcsolatban nincs, de arra mindenképp
szükség van, hogy megvalósuljon az a fejlesztés, amely a Mogyoróhegy – Nagyvillám – Fellegvár turisztikai központ elérését nem a település belső úthálózatán
keresztül biztosítja. Az időközben ezen a szakaszon

Bizonyosak vagyunk abban, hogy együtt elvégzett
munkánk eredményeként Visegrád Városa mind szellemi, mind anyagi értelemben nyugodt, gyarapodó, építkező évek elé néz.
Félegyházi András,
Visegrád Város leköszönő polgármestere
összeállította: Félegyházi András, Grósz Gábor, Hintenberger
András, Dr. Kucsera Tamás Gergely

13

2019. OKTÓBER

TISZTELT VISEGRÁDI POLGÁROK!

K

is tompítani szokott, remélem, hölgyeknek is bizalmat
szavaznak.

özel hét és fél esztendő után ezúton köszönöm
meg a bizalmukat, a támogatásukat. Visegrád
Város alpolgármestereként először – és ekképpen utoljára – írok a Visegrádi Hírekben.

Sokan vannak, akik első alkalommal indulnak, kérem,
fordítsanak figyelmet a jelöltek gondolataira, vállalásaira,
és vessék össze azokat a személyes tapasztalataikkal (már
ha vannak velük kapcsolatos tapasztalataik).

Nehezen fogalmazom soraimat egyes szám első személyben, hiszen csapatként működtünk, már 2012-ben
is, amikor még nem együtt kandidáltunk, de az Önök
bölcs döntése, összeállította azt a testületet, amely 2014től már egységben indult és képviselhette ezidáig Visegrádot.

Többen vannak, akik folytatók, vagy éppen
újrakezdők. Itt egyszerűbb a helyzet: mit csinált és hogyan? Fegyelmezetten látta el feladatait, s méltó módon?
Hatékony és személyes érdekei feletti volt-e cselekedeteiben?

2012-től indulóan a múlt programozta a testületi
munkát, azt gondolom, hogy mindent megtettünk: ami
érték volt megmentettük, a károkat enyhítettük, s eközben újjáépítettük a bizalmat, amely egy ekkora település
esetében szükséges mind a városon belül, mind a város és
a nagyvilág viszonyában.

Nem elemzem mélyebben, mert akik támadásaira eddig
sem reagáltam, most már nem teszem, régi cselekedeteik
és jelenbeli írásaik egyaránt magukért beszélnek. Akikkel együtt vállaltam a testületi munkát, s megméretik
magukat, tegyék, ha úgy érzik, hasznára lesznek a jövőben közös ügyeinknek.

2014-től már kezdtek oldódni az öröklött hibák
kötelékei, bár kimondható, ez a helyzet okozhatta azt is,
hogy a csapaton belül kialakultak az értékválasztásokon
és a gyakorlati megvalósítások mentén a törésvonalak; de mindez nem baj, közülünk annak kell folytatni a
városvezetésben a munkát, akit erre – remélhetően eddigi munkája, illetve a Város méltóságát is szem előtt tartó
viselkedése alapján – a választások során Önök felhatalmaznak.

Még egyszer köszönöm Visegrád közösségének a
felém irányuló bizalmát, továbbá a képviselő-testületi
munkában résztvevők – testületi és külsős bizottsági tagok
–, valamint a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati
intézmények és cégek munkatársainak munkáját.
Amit tettem, ismerhetik ha akarják, nyilvános, nem
részletezem, örömmel tettem – ha nem is nappal és a
városban jelenlétet mutató módon, de ha kellett éjjel
és a kevés szabadidőm jelentős részét alpolgármesteri
feladataimra fordítva – azért a közösségért, amelyik feleségemet, s így a három leányomat adta.

Leköszönök, ez a döntésem nem mostani, az előző
választás előtt jeleztem, nem a mandátum hossza miatt
vállalom „csak” öt esztendőre: ennyi időre tudom – és
újra bizonyosan nem indulok –, figyelembe véve életem
– alapvetően családom életének – más vonatkozásait is.

Öröm volt Félegyházi András példaadó munkáját
támogatni, s nagy ajándékként élem meg, hogy Hintenberger Andrást megismerhettem, barátságuk a bajtársias tetteiknél is fontosabb nekem, remélem, csak a
városvezetésben veszíti el őket Visegrád, nem a városért
tenni akarók köréből, bármelyikük nagy veszteség lenne!

Pontosan ezért gondoltam, hogy most írok Önöknek,
én, aki leköszönök; úgy érzem: a hétnél több év a
városvezetés második embereként kötelezővé teszi ezt
számomra.
Örömmel láttam, hogy a demokrácia már győzött Visegrádon: hét polgármester-jelölt, negyedszáz képviselőjelölt indul és a nemzetiségi jelöltek száma is megadja a
választás lehetőségét.

Isten, áldd meg Visegrádot, jókedvvel, bőséggel!
Visegrád, 2019. szeptember. 14.

Hála Isten, hölgyek is vállalták a megmérettetést, eddigi tapasztalataim alapján úgy hiszem, jó lett volna, ha
köztünk is ülnek asszonyok, máshogy látják a dolgokat,
s jelenlétük a férfiak „fiús” egymással játszott „játékain”

Dr. Kucsera Tamás Gergely s.k.
Visegrád Város leköszönő alpolgármestere
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
vár Óvodának karácsonyi program finanszírozására;
50.000,-Ft-nak megfelelő összeg a Visegrádi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek általános működési költségek finanszírozására; 50.000,-Ft-nak megfelelő összeg az
Áprily Alapítványnak zeneiskolai célok támogatására;
50.000,-Ft-nak megfelelő összeg a Visegrádi Nyugdíjas
Kör évzáró rendezvényének támogatására, 1.007.931,-Ftnak megfelelő összeg a Visegrád Sport- és Kulturális
Létesítményeiért Közalapítvány működési és cél szerinti
forrásigényeinek biztosítására.

A 2019. augusztus 26-án megtartott rendkívüli
testületi ülésen az alábbi döntések születtek:
Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a
2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásától a következő
általános választásra megválasztott választási bizottság
alakuló üléséig működő Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyeket választja meg:

A 2019. augusztus 29-én megtartott rendes testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:

A helyi választási bizottság tagjai: Eőryné Siskó Katalin,
Sarkadi Katalin, Muckstadtné András Enikő Póttagok:
Muckstadt-Juhász Veronika, Gyurián Mária

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az ülésen elhangzottakkal együtt
elfogadja az előterjesztésben szereplő, a 2019. június
19 – 2019. augusztus 13. közötti időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló alpolgármesteri
beszámolót.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány alapító jogait gyakorló szerve
úgy dönt, hogy 2019. szeptember 1-től határozatlan időre
Grósz Gábort választja meg felügyelő bizottsági tagnak
az Alapító Okiratban megjelölt tag elhalálozása miatt.

A Népjóléti Bizottság javaslata alapján döntött a
testület a Sziget utcai önkormányzati lakás bérbeadására
beérkezett pályázatokról A döntés értelmében, „a lakások
és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről”
szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 6.§ (5)
és (6) bekezdése alapján az önkormányzat Szalai Ádámnak adja bérbe a lakást 2019. november 1-jétől öt év
határozott időtartamra.
VVÖ, VPH

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja Dr.
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2019. évi tiszteletdíjának támogatásként történő felajánlását az alábbiak szerint: 116.454,-Ft-nak megfelelő összeg a Zsitvay
Tibor Emlékkonferencia fennmaradó költségigényeinek
átvállalására; 73.546,-Ft-nak megfelelő összeg a Felleg-

ÉRTESÍTÉS LAKOSSÁGI VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyűjtését
2019. október 5-én, szombaton végezzük.
Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8:00 és délután 13:00 óra között szíveskedjenek a
Városgazdálkodási Csoport telephelyére („GAMESZ-udvar”, Visegrád, Nagy Lajos u. 5.)
szállítani, ahol munkatársaink átveszik az összegyűjtött hulladékot.
Veszélyes hulladék: festék, hígító, oldószerek, és ezek tároló edényei, motorolaj, fűtőolaj, sütőolaj, stb.
Elektronikai hulladék: háztartási kis- és nagygépek, távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek,
elektromos barkácsgépek, világítótestek, akkumulátorok, elemek, stb.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanebben az időpontban 2019. október 5-én 8:00 – 13:00 óra között
a fent megjelölt címen autógumit is átveszünk az alábbiak szerint:
autógumi leadásakor fizetendő: 150 Ft/darab
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy hullámpalát továbbra sem áll módunkban átvenni!
Visegrád Város Önkormányzata
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BURSA HUNGARICA 2020

M

egjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.
évi pályázati fordulójának kiírása! A pályázathoz Visegrád Város Önkormányzata idén is csatlakozott. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj,
akik a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három
forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei
önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások

Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2019. szeptember 18-ai ülésén döntött a pályázathoz
történő csatlakozásról. A pályázati űrlapok elektronikus
kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.
A pályázati kiírás, illetve az EPER-Bursa belépési pontok az alábbi linkeken találhatók:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica15
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2
A pályázattal kapcsolatban Visegrád Város Hivatalos
honlapján is található információ az alábbi helyeken:
http://www.visegrad.hu/palyazatok

VISEGRÁD VÁROS TISZTELETBELI POLGÁRA-DÍJ
MAKOVECZ IMRE
lett ezzel egyenértékűen fontos feladatnak tekintette az
ember- és közösségépítés művét is.
1977-tól 1981-ig Visegrád az alkotáshoz szükséges
visszavonulás lehetőségét adta meg Makovecz Imrének,
engedve levegőhöz jutni abban az időszakban, amikor
elfogyott körülötte a szocialista kultúrpolitikával átitatott,
áporodott levegő. Számos olyan épület terve született itt,
s épült meg, mely egyrészről életművének fontos része,
másrészről Városunknak meghatározó épülete – gondoljunk csak egyebek mellett az Erdei Művelődés Házára,
vagy a Magyar László Tornacsarnokra. Népművészeti
kutatásainak, kísérleteinek időszaka is volt ez a korszak;
a világhírűvé vált későbbi munkáinak fontos alapjaként
szolgáltak. Emellett a visegrádi építész táborokkal itt,
Visegrádon kezdődött el az a közösségi építő kísérlet,
mely ma már az építész képzés sajátos, Kárpát-medencei modelljeként ismer világszerte, s amely a mai napig
velünk élő, hagyományos érték.

Makovecz Imre özvegye átveszi a kitüntetést

Makovecz Imre az elmúlt mintegy fél évszázad egyik
legnagyobb hatású magyar polihisztor művésze. Bár itthon és világszerte elsősorban építészként ismert, klasszikus – „műegyetemi” – értelemben talán nem is építész
– sokkal inkább építészeti léptékben gondolkodó építő,
elsősorban építészeti eszközökkel alkotó ember, aki – a
magyar építő hagyománynak is megfelelően – a halott
anyagot átlelkesítve építette anyagba világlátását; emel-

Makovecz Imre életműve Visegrád életének ma is szerves része, ezért Visegrád Város Képviselő testülete – Dr.
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester javaslatára –
számára a Visegrád Város Tiszteletbeli Polgára kitüntető
címet adományozza.
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NIEDERMÜLLER JÓZSEF ÉLETMŰDÍJ
SZIGETINÉ LŐRINCZ MÁRIA
ott nyugdíjazásáig. Magyart és oroszt tanított a felső
tagozatban, a rendszerváltás után részben rá bízták az
angol nyelv oktatását is. Több évtizeden át osztályfőnökként is tevékenykedett. Gyermekeink százait tanította, és
segítette hozzá a sikeres továbbtanuláshoz. Eredményes
oktató volt, és ez nem csak a tanórák keretében nyert
bizonyításra, hanem a tanulmányi versenyeken, hiszen az
általa felkészített diákok és csapatok sokszor jutottak el az
országos megmérettetésig, volt, hogy meg is nyerték azt.
Kirándulásokat és tanórán kívüli foglalkozásokat szervezett, ezen belül is emlékezetesek voltak a színházlátogatások. Bizonyára sokan emlékeznek még a nyolcvanas
években szervezett német cserediák kapcsolatra is, melynek egyik felelőse Szigetiné Lőrincz Mária volt. Szerette a
rábízott gyerekeket, mindig készséggel segítette a hozzáfordulókat, kollégái mind szakmai, mind a közösségi
munka terén számíthattak rá. Nyugalmazott tanárként
sem szakadt el az iskolától, hiszen részt vett különböző
projektnapok szervezésében, vagy szerepet vállalt az
iskolai versenyeken, mint zsűritag.

Szigetiné Lőrincz Mária hosszú évtizedeken át volt az
Áprily Lajos Általános Iskola tanára. Az egri főiskola
elvégzése után került a visegrádi iskolába és dolgozott

Szülővárosa ezzel a díjjal köszöni meg a sok-sok év
elkötelezett munkáját.

VISEGRÁD VÁROS PRO URBE DÍJA
SCHANDL JÁNOSNÉ
kat ellátja a Visegrádi Német Nemzetiségi Énekkar
tevékenységéhez kapcsolódóan is mintegy 10 esztendeje.
A millenniumi Szent Sebestyén kápolna gondozója, és a
kápolnához kötődő rendezvények egyik szervezője.
A visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként részese a visegrádi közéletnek, A
nemzetiségi rendezvények egyik kezdeményezője, szervezője és aktív szereplője is.
Kevesen tudják róla, hogy évek óta segíti a Visegrádi
Sportegyesület munkáját, a helyi utánpótlás csapat éves
pénzügyi beszámolóinak elkészítésével. Városunk egyik
büszkesége az Úrnapi virágszőnyeg. Ennek elkészítése
sok ember összehangolt áldozatos munkájának az eredménye. Schandl Jánosné, Tubi hosszú ideje az egyik szervezője és kivitelezője plébániatemplomunk ékességének.

Schandl Jánosné - akit a város lakói csak Tubi néven
ismernek - hosszú évek óta szerteágazó és áldozatos munkát végez a városunkért, és annak polgáraiért.
Egyik kezdeményezője és alapítója volt a Visegrádi
János Templom Kórusa Egyesületnek, melynek gazdasági vezetője, pénztárosa, szervezője és adminisztrátora is immár több mint 15 éve. Ugyanezen feladato-

Schandl Jánosné önkéntesen végzett, önfeláldozó
munkájával városunk életét, rendezvényeit színesebbé,
gazdagabbá tették az elmúlt időben, bízunk benne, hogy
a jövőben is számíthatunk a segítségére. Ehhez kívánunk
jó egészséget neki.
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HIRDETMÉNY
A .g=7È56$6È*,(/1g..,7ĥ=7(
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
.e39,6(/ė.e632/*È50(67(5(.
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
$QpYMHJ\]pNEHQV]HUHSOĘYiODV]WySROJiURNDQpYMHJ\]pNEHW|UWpQWIHOYpWHONUĘO
YDODPLQWDV]DYD]iVKHO\pUĘOpVLGHMpUĘOpUWHVtWĘW NDSQDN
$QpYMHJ\]pNDKHO\LYiODV]WiVLLURGiEDQ SROJiUPHVWHULKLYDWDO WHNLQWKHWĘPHJ
Ajánlás
$YiODV]WyMRJJDOUHQGHONH]ĘYiODV]WySROJiU2019. szeptember 9-ig MHO|OWHW DMiQOKDW
(J\YiODV]WySROJiUW|EEMHO|OWHWLVDMiQOKDW
Szavazás
$YiODV]WySROJiUV]HPpO\HVHQD]pUWHVtWĘQIHOWQWHWHWWV]DYD]yKHO\LVpJEHQV]DYD]KDW
$PR]JiViEDQNRUOiWR]RWWYiODV]WySROJiUPR]JyXUQiWNpUKHW
$]DYiODV]WySROJiUDNL2019. június 26-ig WDUWy]NRGiVLKHO\HWOpWHVtWHWW
pVWDUWy]NRGiVLKHO\pQHNpUYpQ\HVVpJHOHJDOiEEDV]DYD]iVQDSMiLJWDUW
2019. október 9-ig iWMHOHQWNH]KHWpVDWDUWy]NRGiVLKHO\pQV]DYD]KDW

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban mĦN|GĘ helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

VÁLTOZÁST VISEGRÁDON!
Visegrád közélete, a városvezetés szemlélete sok területen
megérett a változásra. A nyilvánosság, a hitelesség, a
ODNRVViJLUiQWLHON|WHOH]HWWVpJDV]DYDKLKHWĘVpJPLQG-mind
olyan fogalmak, amelyeknek természetesnek kell lennie a
jövĘEHQHJ\SROJiUPHVWHUYDJ\HJ\NpSYLVHOĘWHYpNHQ\VpJH
során. A város érdekeinek, a lakosság érdekeinek védelme
ugyancsak alapkövetelmény. Most még egy további olyan
szempontra szeretnék rávilágítani – a sajnálatos iskola
felújítási ügy kapcsán - amely központi szerepet kapott
nálam a programom megalkotásakor, és amelynek a
N|YHWNH]ĘJRQGRODWDOpQ\HJH

$J\HUHNPLQGHQHOĘWW
$J\HUHNHNDIRO\WDWiVWDM|YĘWMHOHQWLNDPDJXQNpOHWpEHQpVD]HPEHULVpJVRUViEDQ$]W
gondolom, hogy nincs fontosabb dolgunk, mint ennek a folytatásnak a legjobb feltételeit
megteremteni és biztosítani. Akinek gyereke, unokája van az élete nagy részében átéli a
gyerekneveléssel járó örömöket és gondokat. Átéli a csodát, hogy része lehet egy új élet,
egy új személyiség formálásának, alkotásának folyamatában. Nekem is megadatott ez a
csoda három gyerekem és négy unokám által. Ezért is gondolom legfontosabbnak, hogy a
J\HUHN iOOMRQ JRQGRONRGiVXQN N|]pSSRQWMiEDQ PLQGHQ RO\DQ HVHWEHQ DPLNRU D M|YĘW
tervezzük, a célokat fogalmazzuk meg. A választási programomban is kiemelt szerepet
kaptak a gyerekekkel kapcsolatos fejlesztési célok. A E|OFVĘGH létesítés, óvoda
NRUV]HUĦVtWpV~Mjátszótér és tornacsarnok létesítés, az iskola építkezés minél gyorsabb
befejezése mellett a dunai strand létesítése és az ingyenes városi internet biztosítása,
PLQG HOVĘVRUEDQ D J\HUHNHN pOHWpYHO IHMOĘGpVpYHO YDQQDN V]RURV NDSFVRODWEDQ 0pJ D
N|UQ\H]HWNtPpOĘ HQHUJLDIRUUiV, a napelem
elterjedésének támogatása is ezt a célt
V]ROJiOMDKLV]HQDM|YĘEHQLVERO\JyQND)|ld
HUĘIRUUiVDLQDN
NtPpOpVpUĘO
pV
D
N|UQ\H]HWV]HQQ\H]pV FV|NNHQWpVpUĘO YDQ V]y
Ugyancsak fontos szerepe van a gyermek
V]HPpO\LVpJ IRUPiOiViEDQ D] ĘW N|UOYHYĘ
környezetnek, amelynek rendje, tisztasága, a
PDL NRUQDN PHJIHOHOĘ OiWYiQ\D pV HOUHQGH]pVH
szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy már fiatal korban kialakuljon és természetes legyen a
tiszta és rendezett környezet igénye és szeretete. Többek között ezeknek a szempontoknak
az érdekében szerepel a választási programomban a tiszta és rendezett közterületek
fenntartása, a Duna-part rendbe hozása, és olyan új élelmiszer áruház építése, amely
esztétikailag is megfelel a mai kor követelményeinek. Teljes szívvel bízom benne, hogy
J\HUHNHLQN XQRNiLQN KD IHOQĘQHN PHJ fogják találni a válaszokat a saját koruk hozta
kihívásokra. Mi a PDJXQNOHKHWĘVpJHLKH]PpUWHQVHJtWVNĘNHWIHMOĘGpVNEHQpVYiURVXQN
HUĘIRUUiVDLW HQQHN D FpOQDN D] pUGHNpEHQ összpontosítsuk és használjuk fel.
Polgármesterként ennek a célnak az érdekében szeretnék én is dolgozni, ehhez kérem
támogatásukat és segítségüket.
Abonyi Géza
polgármester jelölt
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2019. OKTÓBER
Tisztelt Visegrádi Választópolgárok!

Bálint Zsolt vagyok, születésem óta visegrádi lakos. Független jelöltként indulok a 2019 évi választásokon. 9 éve
YDJ\RND]gQNRUPiQ\]DWWHVWOHWLWDJMDpVH]LGĘDODWWPLQGLJDODNRVRNpUGHNHLWWDUWRWWDPV]HPHOĘWWEbben az évben
úgy döntöttem, hogy megpróbálom elnyerni a bizalmukat és elindulok a polgármesteri címért.
Nem szeretnék olyan ígéretekbe bocsátkozni, amiket a jelenlegi helyzetben nem látom 100 %-ban megvalósíthatónak.
Azt viszont megígérhetem, hogy a mRVW OHN|V]|QĘ SROJiUPHVWHU iOWDO HOLQGtWRWW SURMHNWHN EHIHMH]pVpUH IRJRN
törekedni, melyek:
-

iskola megépítésének a befejezése,
tornacsarnok felújítása,
az egészségház újraépítése,
árvízvédelmi gát befejezése,
yYRGDEĘYtWpVH
játszótér és erdei tornapálya megvalósítása.

Az államilag támogatott megújuló energiai rendszerek kiépítésére közös megoldást fogunk találni.
$] gQNRUPiQ\]DW MHOHQOHJL SpQ]J\L KHO\]HWpUH WHNLQWHWWHO IHOHOĘWOHQVpJ OHQQH HJ\pE tJpUHWHNHW WHQQL PHUW QHP
V]HUHWQpP KRJ\ PHJLVPpWOĘGM|Qa 2010. évi negatív mérleg, amely válságból városunk csak nagy nehézségek árán
tudott kilábalni,
A 9 év alatt már többszörösen bizonyítottam, hogy minden esetben a hozzám forduló lakótársaim érdekét és kérését
V]HP HOĘWW WDUWYD LJ\HNV]HP D SUREOpPiNDW pV kéréseket megoldani. Egy ígéretet, nyugodt szívvel teszek, mégpedig
KRJ\ PLQGLJ pV PLQGHQNRU D YLVHJUiGL ODNRVRN pUGHNHLW IRJRP NpSYLVHOQL QHP SHGLJ HJ\pQL YDJ\ NO|QE|]Ę
társaságokét. Munkámat egész pályafutásom során mindig tisztességgel végeztem és a választások után is így fogom
IRO\WDWQL (]W PL VHP EL]RQ\tWMD MREEDQ KRJ\ D] iOWDODP NpSYLVHOĘNpQW  pYEHQ PHJIRJDOPD]RWW tJpUHWHNHW
WHOMHVtWHWWHP SO D Ki]LRUYRVL HOOiWiV ]DYDUWDODQ PĦN|GpVpQHN EL]WRVtWiVD N|]PXQNDSURJUDP EHLQGtWiVDiWOiWKDWyEE
pénzügyi elszámolás, stb.)
Bízom benne, hogy szavazatukkal támogatni fognak, hogy együtt tudjuk megvalósítani azokat a célokat ami szeretett
YiURVXQNQDNpVDODNRVViJQDNDOHJPHJIHOHOĘEE
Tisztelettel

Bálint Zsolt
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ÖSSZEFOGÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS,
KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS!
(ÿU\ '«QHV YDJ\RN EHQ V]¾OHWWHP D]µWD LWW
«OHN9LVHJU£GRQDFVDO£GRPPDO$NLVGL£N«YHNXW£Q
D] HV]WHUJRPL )HUHQFHV *LPQ£]LXPEDQ «UHWWV«JL]
WHPPDMGD6]HQW,VWY£Q(J\HWHPHQDJU£UP«UQ¸NL
GLSORP£W V]HUH]WHP  µWD D 9LVHJU£GL VY£Q\
Y¯]SDODFNR]µLJD]JDWµMDN«QWGROJR]RPGHVDS£P
(ÿU\/£V]OµWDJMDYROWD]EHQPHJDODNXOWHOVÿ
N«SYLVHOÿWHVW¾OHWQHN«V£OWDODLVPHUWHPPHJD]¸Q
NRUP£Q\]DWL PXQN£W 0HJWLV]WHOÿ YROW V]£PRPUD
KRJ\N¸]¸WWN«WDONDORPPDOLV9LVHJU£G
N¸]¸VV«JHEL]DOPDWV]DYD]YDOHKHWÿV«JHWDGRWWV]£
PRPUD «GHVDS£P PXQN£M£QDN IRO\WDW£V£UD 0RVW
¼MEµO ¸Q¸N HO« £OORN .«UHP W£PRJDW£VXNDW KRJ\
Y£URVXQN¾J\HLWSROJ£UPHVWHUN«QWV]ROJ£OKDVVDP
3ROJ£UPHVWHUMHO¸OWN«QW OHJIRQWRVDEE IHODGDWRP
QDN WDUWRP9LVHJU£G ODNµL «UGHNHLQHN N«SYLVHOHW«W
PLQGHQQDSLO«W«QHNMREE¯W£V£W(QQHNV]HOOHP«EHQ
Y£URVXQN N¸]WHU¾OHWHLQHN PHJ¼M¯W£V£W JRQGR]£V£W
LQW«]P«Q\HLQN IHMOHV]W«V«W )RQWRV IHODGDWQDN WH
NLQWHP D Y£OODONR]£VRNNDO KHO\L V]HUYH]ÿG«VHNNHO
FLYLOV]HUYH]HWHNNHOD]HJ\K£]DNNDOW¸UW«QÿHJ\¾WW
PěN¸G«VHNPHJHUÿV¯W«V«W

$ YLVHJU£GL VSRUWHJ\HV¾OHW
UWHHJ\HV
J\\HV
H ¾O
¾OHW
HW
W
HOQ¸NHN«QW N¸WHOHVV«JHPQHN
HVV«
HV
V«JH
JHPQ
QHN
HN
N
«U]HPDVSRUWRO£VLOHKHWÿV«JHN
OHK
HKHW
HWÿV
ÿ «JHN
N
ÿF«
F«OV]
F«
V]£P
]£PRP
PRP
EÿY¯W«V«W$ODSYHWÿF«OV]£PRP
Q «Oÿ
«Oÿ
O HPEHUHN
Oÿ
HP
PE
EHU
HUHN
HN
N
UD D Y£URVXQNEDQ
GMDL
GM
DLQDN PHJ
PHJ
PH
J
K«WN¸]QDSL JRQGMDLQDN
D OHKH
OHKH
HK
KH
KDOOJDW£VD PDMG D
RU
WÿV«JHN V]HULQWL RU
W
W
YRVO£VD YDODPLQW
«VV]HUě MDYDVODWD
LN N«VÿEELHNEHQ
W¸UW«Qÿ HJ\¾WWHV
PHJYDOµV¯W£VD
$ODSHOYQHN WH
NLQWHP KRJ\ D]
¸QNRUP£Q\]DW«V
D 3ROJ£UPHVWHUL
+LYDWDO YDOµEDQ
D YLVHJU£GL SRO
J£URN PHOOHWW
£OOMRQVHJ¯WVHPLQGDQQ\LXQN«OHW«W
/HJ\HQ9LVHJU£GHJ\LJD]LN¸]¸VV«J

Elsődleges céljaim között szerepel:

YHOD]¸QNRUP£Q\]DWQDNNHOOPHJDONRWQLDHOIRJDG
QLD7HK£WYHJ\¾NYLVV]DD]LU£Q\¯W£VWIRJDOPD]]XN
PHJ HJ\¾WW 9LVHJU£G M¸YÿM«W (]«UW N«UHP ¸Q¸NHW
KRJ\DY£ODV]W£VRNXW£QYHJ\HQHNU«V]WHEEHQDN¸
]¸VPXQN£EDQ
9DQDNLV]HUHWQ«DY£ODV]WµNKHO\HWWHOG¸QWHQLNLN
OHJ\HQHN D N«SYLVHOÿWHVW¾OHW WDJMDL H]«UW HOÿUH
IHO£OO¯WDQDN HJ\ȦFVDSDWRWȥ J\ JRQGRORP KRJ\ D
Y£ODV]WµNQDNNHOOHOG¸QWHQLNLNHWW£PRJDWQDNN«S
YLVHOÿQHN $ N«SYLVHOÿMHO¸OWHN QDJ\ U«V]«YHO WDO£O
NR]WDP «V D]W WDSDV]WDOWDP KRJ\ VRN WHNLQWHWEHQ
KDVRQOµDQO£WMXND]HOÿWW¾QN£OOµIHODGDWRNDWDN¯
Q£ONR]µOHKHWÿV«JHNHW&«OMDLQNHO«U«V«KH]DVLNH
UHVY£URVYH]HW«VLPXQN£KR]UHQGN¯Y¾OIRQWRVDNRU
P£Q\]DWWDOYDOµNRUUHNWKDW«NRQ\HJ\¾WWPěN¸G«V
DPHO\QHNNLDODN¯W£V£UDEL]WDWµOHKHWÿV«JHWO£WRN
.«UHP ¸Q¸NHW RNWµEHU £Q «OMHQHN MRJXNNDO
VYHJ\HQHNU«V]WD]¸QNRUP£Q\]DWLY£ODV]W£VRNRQ

A $]SULO\/DMRVOWDO£QRV,VNRODYDODPLQW
D]£UY«GHOPLUHQGV]HUEHUXK£]£VRNPLHOÿEEL
VLNHUHVEHIHMH]«VH
A $]RUYRVLUHQGHOÿN¸U¾ONLDODNXOWKHO\]HW
WLV]W£]£VD
A $NRU£EEDQIHOKDOPR]RWW«S¯W«VLW¸UPHO«N
HOW£YRO¯W£VDDVSRUWWHOHSN¸]YHWOHQN¸]HO«EÿO
A (J\NRUV]HUě«OHOPLV]HU£UXK£]O«WHV¯W«V«QHN
NRRUGLQ£O£VD
A $9LVHJU£GLDNKHO\EHQIRJODONR]WDW£VD
.¸]¸VV«J¾QN V]£PRV SUREO«P£YDO N¾]G DPLW
FVDN NHOOÿ ¸VV]HIRJ£VVDO D] Q¸N W£PRJDW£V£YDO
D]HJ\¾WWPěN¸G«VHNHUÿV¯W«V«YHOWXGXQNPHJROGDQL
$]¸QNRUP£Q\]DWRNV]£P£UDN¸WHOH]ÿIHODGDWD]¼M
¸W«YHVFLNOXVHOHM«QHJ\*D]GDV£JLSURJUDPNLPXQ
N£O£VD«VHOIRJDG£VD(]WDSURJUDPRWDSROJ£UPHVWHU
LU£Q\¯W£V£YDODYLVHJU£GLSROJ£URNHJ\¾WWPěN¸G«V«

Eőry Dénes

HAJRÁ VISEGRÁD!

Polgármesterjelölt
a FIDESZ-KDNP pártszövetség
támogatásával
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0LNHV\7DPiVSROJiUPHVWHUMHO|OW
%iU D WDYDV] IRO\DPiQ W|EE t]EHQ YpJLJIXWRWW D YiURVRQ D] D SOHW\ND KRJ\
SROJiUPHVWHUMHO|OWNpQWLQGXORNDYiODV]WiVRQYDOyMiEDQDXJXV]WXVN|]HSpLJH]
PHJVHPIRUGXOWDIHMHPEHQ)pOHJ\Ki]L$QGUiVEHMHOHQWpVpWN|YHWĞQD]RQEDQ
W|EEHQ LV PHJNHUHVWHN D]]DO KRJ\ IRQWROMDP PHJ D NpUGpVW pV IRO\WDVVDP D
PHJNH]GHWWPXQNiW7t]QDSJRQGRONRGiVXWiQYpJODUUDMXWRWWDPEHOHYiJRN
+RJ\DQMXWRWWDPHUUHD]HOKDWiUR]iVUD"5|YLGHQtJ\
 Q\DUiQ NHUOWHP 9LVHJUiGUD  pYH GROJR]RP LWW PLQW D PĬYHOĞGpVL Ki]
YH]HWĞMHpYHSHGLJPLQWNpSYLVHOĞLVUpV]HVHYDJ\RNDYiURVpOHWpQHN%iUH]LGĞ
DODWWW|EEV]|ULVOHWWYROQDOHKHWĞVpJHPYiOWDQLKLV]HQW|EEiOOiVDMiQODWRWLVNDSWDP
GHDFViEtWiVRNPpJDNRPRO\PpUOHJHOpVLJVHPWXGWDNHOMXWQL(JpV]HJ\V]HUĬHQD]pUW
PHUW V]HUHWWHP DPLW FVLQiOWDP eUGHNHV IHODGDW YROW D 9LVHJUiGL +tUHN VWHQFLOH]HWW YiOWR]DWiEyO Q\RPGDL
~MViJRWYDUi]VROQL6RN|U|PHWpVIDQWDV]WLNXVpOPpQ\HNHWKR]RWWD=HQpV1\iUL(VWpNNRQFHUWVRUR]DWpOHWUH
KtYiVD (JpV]HQ~MGLPHQ]LyNDWQ\LWRWWPHJD]KRJ\D9LVHJUiGDOEXPRWDNLWDOiOiVWyOD]pUWpNHVtWpVXWROVy
Ii]LViLJYpJLJYLKHWWHP$UHQGH]YpQ\WpULSURJUDPRNV]DNPDLODJWHOMHVHQPiVHOYiUiVRNNDOiOOtWRWWV]HPEH
PLQWDNRUiEELPXQNiN $NpSYLVHOĞVpJJHOpVDQQDNVRNV]RU|U|PWHOLPiVNRUIiMGDOPDVPXQNiMiYDOHJ\
HJpV]HQ PiV YiURVW LVPHUKHWWHP PHJ PHO\ HUĞV |QNULWLNiUD LV WDQtWRWW  )RO\WDWKDWQiP D VRUW KRJ\ HJ\
LGHNHUOWpYHVÀDWDOHPEHUEĞOKRJ\OHWWHPpUHWWIHOQĞWWpVKRJ\LPPiUpOHWHPQDJ\REEUpV]pW9LVHJUiGRQ
pOWHPOH$9iURV0LOOHQQLXPiQDNpYpEHQPHJNDSWDP9LVHJUiG9iURV3UR8UEHGtMiWÔJ\pU]HPH]QHPFVDN
D VRN PXQND HOLVPHUpVpUĞO KDQHP DUUyO D V]HUHWHWUĞOLV V]yOW PHOO\HO 9LVHJUiG EHIRJDGRWW HQJHP (WWĞO D
SLOODQDWWyOIRJYD~J\JRQGRORPIRUPiOLVDQLVNLMHOHQWKHWHPH]D]pQ9iURVRP
$ KRVV]~ LGĞ DODWW PHJLVPHUWHP D YiURV W|UWpQHOPpW PHJpOWHP DQQDN N|]HOP~OWMiW ,VPHUHP D UHiOLV
OHKHWĞVpJHLWWLV]WiEDQYDJ\RNDIRO\DPDWEDQOpYĞIHODGDWRNNDO7XGRPPLO\HQKLEiNDWN|YHWWQNHOYDQ
HONpS]HOpVHPPLO\HQLUiQ\EDNHOOHQHKDODGQXQN1HPNtYiQRPDP~OWDWYpJNpSSHOW|U|OQLWLV]WHOHPDMHOHQW
GH D M|YĞW NtYiQRP HOĞUHPR]GtWDQL (J\ NRUV]DN OH]iUXOW pV NH]GĞGLN HJ\ ~M PiV IHODGDWRNNDO PiV
OHKHWĞVpJHNNHO(KKH]~MYH]HWĞpV~MWiUVDNNHOOHQHN7RYiEENHOOYLQQLPLQGD]WDPLMyGHIHONHOOLVPHUQLD]
~MDW 6]NVpJ YDQ D] DONDOPL HVHPpQ\HNUH pV VRN HVHWEHQ D UDSLG PHJROGiVRNUD LV GH D 9iURV IHMOĞGpVH
V]HPSRQWMiEyOQHPDJ\RUVOiWYiQ\RVPHJROGiVRNUDW|UHNV]HPKDQHPPHJKDWiUR]yMHOHQWĞVpJĬKRVV]~
WiY~ IHODGDWRNDW WDUWRP HOVĞGOHJHVQHN $] HJ\pQHN V]iPiUD IRQWRV GROJRNUD SUREOpPiNUD RGDÀJ\HOYH
HOVĞGOHJHVHQD]HJpV]N|]|VVpJpUGHNHLWNtYiQRPNpSYLVHOQL
$] HOP~OW KpW pYEHQ UpV]EHQ D VDMiW PDJXQN iOWDO HOĞWHUHPWHWW |QHUĞEĞO UpV]EHQ D NRUPiQ\]DW
WiPRJDWiViYDODQQ\LIHMOHV]WpVYDOyVXOWPHJYiURVXQNEDQDPHQQ\LNRUiEEDQVRKD6ĞWKDN|UOQp]QND
'XQDNDQ\DU W|EEL WHOHSOpVpQ DNNRU RWW VH WDSDV]WDOKDWy KDVRQOyDQ GLQDPLNXV IHMOĞGpV $ NRUPiQ\]DW
pUWpNHOWH D VWUDWpJLDL JRQGRONRGiVW pV WiPRJDWWD D]W PHUW OiWWD KRJ\ PXQNiYDO SiURVXO 1LQFV RNXQN
IHOWpWHOH]QLKRJ\H]PHJYiOWR]]RQpVDPHJNH]GHWWIHMOHV]WpVHNPHJiOOMDQDNYDJ\DPHJKR]RWWG|QWpVHNHW
YLVV]DYRQMiN0LQGH]pUWKDIHMOHV]WpVHNIRO\WDWiViUDJRQGROXQNMyRNXQNYDQDEL]DNRGiVUD
'H QHP HOHJHQGĞ PiVRN ² SpOGiXO D NRUPiQ\]DW ² MyLQGXODWD KD QLQFVHQHN WiUVDN pV VHJtWĞN KLV]HQ D]
|QNRUPiQ\]DWLViJ QHP PiV PLQW HJ\ QDJ\ ÅWiUVDVMiWpN 7iUVDLP NLYiODV]WiViEDQ ² WHUPpV]HWHVHQ D
V]LPSiWLD PHOOHWW ² D OHJIRQWRVDEE V]HPSRQW D] YROW KRJ\ D] HJ\WWPĬN|GpVUH IHONpUW HPEHUHN ~J\
LOOHV]NHGMHQHNHJ\PiVKR]PLQWDN|YHNDIDOEDQ(J\PiVUDpSOMHQHNHJ\PiVWWDUWViNHJ\PiVWHUĞVtWVpN
(]pUW NHOO KRJ\ OHJ\HQ N|]WN ÀDWDO pV LGĞVHEE QĞ pV IpUÀ Q\XJRGWDEE pV WHPSHUDPHQWXPRVDEE
PpUOHJHOĞEE pV ÅEHYiOODOyVDEE 1HP NtYiQRN D ORMDOLWiVUD pV D ÅIUDNFLyIHJ\HOHPUH pStWHQL H KHO\HWW D
WHOMHVtWPpQ\QHNpVpUYHNQHNNHOOG|QWĞV]HUHSKH]MXWQLXNKLV]HQtJ\WXGKDWRNEL]WRVDQUiMXNWiPDV]NRGQL0L
PLQGHUUHDJDUDQFLD"$V]DNWXGiVXNDJ\DNRUODWXND]HGGLJLPXQNiVViJXNpVQHPXWROVyVRUEDQN|]|VVpJL
DNWLYLWiVXNÔJ\KLV]HPVLNHUOWHJ\EiWRUpVVRNROGDO~WiUVDViJRW|VV]HNRYiFVROQRPpVH]JDUDQFLDOHKHWD
EHFVOHWHVPXQNiUDpVDWLV]WHVVpJHVKHO\WiOOiVUD
0LH]WtJpUMNgQ|NQHN.pV]HQiOOXQNDIHODGDWHOYpJ]pVpUHDPHQQ\LEHQPHJWLV]WHOQHNEL]DOPXNNDO
0LXWiQPHJLVPHUWN0LNHV\7DPiVWHUYHLW~J\G|QW|WWQNKRJ\HJ\N|]|VHQNLDODNtWRWWSURJUDPPHQWpQ
WiUVDNNpQWHJ\WWPĬN|GYHNtYiQXQNGROJR]QLDYiURVpUGHNpEHQ7iPRJDWMXNĞWSROJiUPHVWHUMHO|OWNpQWpV
YiOODOMXNPHOOHWWHDNpSYLVHOĞLPDQGiWXPpUWIRO\yPHJPpUHWWHWpVW
$QGD%iOLQW&VHNH/iV]Oy*HUVWPD\HU%HD*UyI3pWHU6FKDQGO-iQRVQp9DGiV]L*iERU

Q _ Â
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Üdvözlöm a tisztelt Választópolgárokat, és Visegrád lakosságát,

EƅĚůEŽƌďĞƌƚǀĂŐǇŽŬϰϱĠǀĞƐ͘ƐĂůĄĚŽŵŵĂůŝŵŵĄƌŽŶϭϯĠǀĞĠůƺŶŬsŝƐĞŐƌĄĚŽŶ͘
/ŐǇĞŬĞǌƚƺŶŬĨĞůĞƐĠŐĞŵŵĞůĠƐŐǇĞƌŵĞŬĞŝŵŵĞůsŝƐĞŐƌĄĚůĂŬŽƐĂŝƐǌĄŵĄƌĂŵĞŐďĞĐƐƺůƚ
ĠƌƚĠŬĞƐƚĂŐũĂŝǀĄǀĄůŶŝ͘
DŝŶĚŝŐĂĨŝĂƚĂůŽŬĠƐĂƐĞŐşƚƐĠŐƌĞƐǌŽƌƵůſŬƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂǀŽůƚĐĠůƵŶŬ͘ůŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƚĂŐũĂŝ
ǀŽůƚƵŶŬĂǌŝƐŬŽůĂƐǌƺůƅŝƐǌĞƌǀĞǌĞƚĠŶĞŬ͕ůĞůŬĞƐƚĄŵŽŐĂƚſŝǀĂŐǇƵŶŬĂǌƉƌŝůǇ Iskoláért
AůĂƉşƚǀĄŶǇŶĂŬ illetve ŵŝŶĚĞŶ ŽůǇĂŶ ŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐŶĞŬ, ĂŵŝƌĞ ĨĞůŬĠƌŶĞŬ ǀĂŐǇ
ƚƵĚŽŵĄƐƚƐǌĞƌǌƺŶŬ͘
DŝŶĞŵĐƐĂŬůĂŬƵŶŬĞǌĞŶĂĐƐŽĚĄƐƚĞůĞƉƺůĠƐĞŶ, ĚĞĠůƺŶŬ͕ĚŽůŐŽǌƵŶŬŝƐ͘
jŐǇĠƌĞǌƚĞŵƐǌĞƌĞƚŶĠŬĞŶŶĠůƚƂďďĞƚŶǇƷũƚĂŶŝĂůĂŬſƚĄƌƐĂŝŵĂŬƂǌƂƐƐĠŐĨĞůĠ͕ĞǌĠƌƚŝƐŝŶĚƵůŽŬĂƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌŝƉŽƐǌƚĠƌƚ
ĠƐŬĠƉǀŝƐĞůƅŬĠŶƚŝƐ͘
sĄƌŽƐƵŶŬƚŽǀĄďďŝĨĞũůƅĚĠƐe, ŐǇĞƌŵĞŬĞŝŶŬ͕ƵŶŽŬĄŝŶŬ, ĐƐĂůĄĚũĂŝŶŬ͕ůĂŬŽƐƐĄŐƵŶŬďŝǌƚŽŶƐĄŐŽƐũƂǀƅũĠŶĞŬŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞĂ
ĐĠůŽŵ͘
jŐǇĠƌǌĞŵĞŐǇǀĄƌŽƐǀĞǌĞƚĠƐĞŶĞŵĂŶĂŐǇƉŽůŝƚŝŬĄƌſů͕ŚĂŶĞŵĂǌŝƚƚĠůƅ͕ĚŽůŐŽǌſĞŵďĞƌĞŬƌƅů͕ĠůĞƚƚĞƌƺŬƌƅů͕ĂĨĞůŶƂǀƅ
ŶĞŵǌĞĚĠŬ ũƂǀƅũĠƌƅů͕ ƂƐƐǌĞƚĂƌƚſ ůĂŬŽƐƐĄŐƵŶŬ ƚĄŵŽŐĂƚĄƐĄróů͕ ĞƌƅƐşƚĠƐĠƌƅů͕ ŵĞŐŚĂůůŐĂƚĄƐĄƌſů͕ ƚĞƚƚĞŬŬĞů ƚƂƌƚĠŶƅ
megoldásokról kell, ŚŽŐǇƐǌſůũŽŶ͘
ĠůũĂŝŵ ĂǌĂůĄďďŝĂŬ:
- ĨŝĂƚĂůŽŬŽƚƚŚŽŶƚĞƌĞŵƚĠƐĠŶĞŬĞůƅƐĞŐşƚĠƐĞ
- ĂďĞƌƵŚĄǌĄƐŽŬŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĠƐƚĞƌǀĞǌĠƐŝŵƵŶŬĄůĂƚĂŝŶĄůĂŚĞůǇŝǀĄůůĂůŬŽǌſŬďĞǀŽŶĄƐĂ
- ĂŚĞůǇŝĐŝǀŝůƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞŬŬĞůǀĂůſŶĂŐǇŽďďŵĠƌƚĠŬƾĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐĠƐƚĄŵŽŐĂƚĄƐ
- ƐƉŽƌƚƉĄůǇĂĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞĞƐĞƚůĞŐĞƐďƅǀşƚĠƐĞ͕ƷũƐƉŽƌƚĄŐĂŬďĞǀŽŶĄƐĂ͕
- ŵŽĚĞƌŶĠƐĨĞũůĞƐǌƚŚĞƚƅũĄƚƐǌſƚĠƌŬŝĂůĂŬşƚĄƐĂ
- ũŽŐŝďŝǌƚŽŶƐĄŐŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞŵŝŶĚĂůĂŬŽƐƐĄŐŵŝŶĚĂǌƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚĨĞůĠ
- Visegrád térségéďĞŶĂŬŽŵŵƵŶĄůŝƐ͕ĠƉşƚĠƐŝĠƐĞŐǇĠďŚƵůůĂĚĠŬůĞƌĂŬſŬĨĞůƐǌĄŵŽůĄƐĂ
- /ĚƅƐĞďďŬŽƌŽƐǌƚĄůǇďĞǀŽŶĄƐĂĂƉƌŽŐƌĂŵŽŬďĂ͕ĂŐĞŶĞƌĄĐŝſŬƂƐƐǌĞĨŽŐĄƐĄŶĂŬĠƐŵƵŶŬĄũĄŶĂŬĞůƅƐĞŐşƚĠƐĞ
- ĂůĂŬŽƐƐĄŐĠƐĂǌƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚŬƂǌƂƚƚŝŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ͕ĞŐǇĠƌƚĞůŵƾďďĠƚĠƚĞůĞ
ŵĞŶŶǇŝďĞŶ ĞŐǇĞƚĠƌƚ ƉƌŽŐƌĂŵŽŵ ĐĠůŬŝƚƾǌĠƐĞŝǀĞů͕ ĞůŬĠƉǌĞůĠƐĞŝŵŵĞů͕ ĠƐ ƷŐǇ Ġƌǌŝ, ƚƵĚŶĄŶŬ ĞŐǇƺƚƚ͕ ŬƂǌƂƐ ĞƌƅǀĞů
ĚŽůŐŽǌŶŝ͕ kérem, ƚĄŵŽŐĂƐƐŽŶƐǌĂǀĂǌĂƚĄǀĂů͊

d'zmE<'zmdds/^'ZZd͕ &/d>:/E<Zd͊
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Kedves Visegrádiak!
Sándor Miklós 48 éves visegrádi lakos vagyok. 2011 - óta vagyunk
részesei családommal Visegrádnak, viszont szinte születésem óta mindig is
a Dunakanyar volt az otthonom. Vettem a bátorságot és az ehhez
szükséges őszinte lelkesedést és felajánlom Önöknek, munkabírásomat,
tapasztalataimat, ezért is indulok az idei önkormányzati választáson.
Legfőbb motivációm, hogy Visegrádon természetesen Önökkel együtt
létrehozzunk egy valódi Ön-Kormányzást!
Programom egyszerű és ugyanakkor a lehető legösszetettebb program.
Mindenkor a legszélesebb értelemben vett közösség érdekeit kívánom szem előtt tartani.
Meggyőződésem, hogy Visegrád polgárai képesek megfelelő képviselőtestületi csoportot
választani és ezen keresztül kijelölni azt az utat, amelyet saját városunk előtt a
legkívánatosabbnak látnak. Azt gondolom tehát, hogy egy jó polgármesternek valójában a
lakosság és az általuk megválasztott képviselők írják meg a programját. A polgármesternek nem
az a feladata, hogy pontokba szedett hangzatos terveket és érveket sorakoztasson fel, hanem az,
hogy a közösség érdekeit a lehető legjobban képviselje. Mint Önökkel egyenrangú polgár,
polgármesterként az Önök által felhatalmazott képviselő testülettel együtt, egy olyan hivatalt
szeretnék működtetni, amely a lakosság érdekeit szolgálja és segíti. El szeretném hárítani az
akadályokat az ügyintézések útjából, hogy minél rövidebb idő alatt elintéződhessenek a lakosság
kérvényei, érvényre juthassanak érdekeik. Megválasztásom esetén azt is el kívánom érni, hogy
elsősorban helyi vállalkozások juthassanak megbízatásokhoz a város részéről.
Ez azért is lenne fontos, mert a nyereség és az iparűzési adó is itt maradna a polgárok
megelégedésére, illetve a további fejlesztésekre. Miután a helyi vállalkozóknak így több
lehetősége lenne a munkahelyek fejlesztésére, új munkahelyet is biztosíthatna egy fiatal
munkakezdőnek, vagy éppen munkát keresőnek.
A fiataljaink itt tartása is egy, azt gondolom, mindannyiunk előtt fontos szempont.
Visegrád kiváltságos város, tele sok lehetőséggel és értékes emberekkel.
Amely esetben elfogadják irányelveimet, az lesz a célom, hogy erősítsem az összefogást, annak
érdekében, hogy egy kellemes és még élhetőbb ékkövét építsük tovább az országnak.
Polgármesterként egy barátságos és támogató légkört kívánnék létrehozni, melyben az Önök
szempontjainak a figyelembevétele és segítése lenne a küldetésem, az Önök által választott
testület élén. 0LQGHQW HON|YHWQpN KRJ\ HOĘ WXGMDP WHUHPWHQL D V]NVpJHV HUĘforrásokat,
melyekkel együttvalósíthatjuk meg álmainkat.
» Folytatás a 32. oldalon
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Csak a város!

Csak az emberek!

'U 6]HQGUĘL /DMRV 63 éves jogász - ügyvéd - vagyok és közel 30 éve élek családommal
9LVHJUiGRQ 2UEiQ 9LNWRU D  pYL YiODV]WiVRN HOĘWWL SURJUDPEHV]pGpEHQ PRQGWD "Az
országnak paradigma váltásra van szüksége." Véleményem szerint is. Erre tekintettel
legfontosabbnak tartom, hogy meghatározzuk a település küldetését, ami segít eligazodni a
célok pV D IHODGDWRN PHJKDWiUR]iViEDQ D] HUĘ-források felhasználásának sorrendjében. Ez
pedig NHWWĘV célt jelent. Egyrészt idegenforgalmi, azaz a kulturális - örökségvédelmi- és
WHUPpV]HWL NLQFVHN PHJĘU]pVét, bemutatását, másrészt D] LWW pOĘN PHJIHOHOĘ pOHWPLQĘVpJpQHN
biztosítását. A fenti célok elérése érdekében az önkormányzat feladata, hogy a helyi társadalom
VHJtWĘMH valós érdekképviselete mellett szolgáltasson is a lakos-ságnak. Az idegenforgalmi célok megvalósítása
érdekében fejleszteni kell a szállásadók által biztosított feltételeket, ehhez önkormányzati pályázati támogatásokat
szükséges biztosítani. A turisztikai környezeti fejlesztés fontos feladatának tekintem a Mátyás király utca és az
Apátkúti patak környezetének fejlesztését, egyes ingatlanoknál a leomlott árvízvédelmi partfal újjáépítését, a
patakmeder közvetlen környezetének rendbe tételét, továbbá kerékpárút kipStWpVpW MiUGD pV N|]PĦ YH]HWpNHN
felújítását, valamint ebben a környezetben egy gyermekjátszótér, a camping területén közpark kialakítását.
8J\DQDNNRU D] LWW ODNyN pUGHNpEHQ V]NVpJHV D] iWPHQĘ IRUJDORP FVLOODStWiVD HOVĘVRUEDQ VHEHVVpJFV|NNHQWpV
HOĘtUiViYDOpVHOOHQĘU]pVpYHOVĘWPiUQHPHONpS]Hlhetetlen az út egyirányúsítása sem! Az idegenforgalom fejlesztése
körében szükséges D UpJHEEHQ 0ĦHPOpNYpGHOPL eStWpVYH]HWĘVpJ pSOHWpben múzeum kialakítása, a Visegrádi
Palotajátékokhoz hasonló színvonalú regionáOLVUHQGH]YpQ\HNNHONHOODYiURVWXULV]WLNDLMHOHQWĘVpJpWQ|YHOQL
A település fejlesztése és az pOKHWĘYiURV megteremtése érdekében DOHKHWĘOHJU|YLGHEELGĘQEHOOmeg kell állapodni
a CBA tulajdonosával új, magasabb színvonalú - az élelmiszereken kívül PiV LSDUFLNNHN iUXVtWiVD OHKHWĘVpJpQHN
kialakításával - bevásárlóközpont építésében, kialakításában, a] pStWpV LGĘV]DNa alatt az Önkormányzatnak másik
ingatlan biztosításával kell segíteni a lakosság zavartalan ellátásátPtJDEHYiViUOyNMiUPĦYHLUpV]pUH kultúrált parkoló
kiépítését szorgalmazom a községkertben. MLKDPDUDEE V]NVpJHV EHIHMH]QL D WHOHSOpV N|]SRQWMiEDQ OpYĘ pSOHWHN
felújítását, építését, így az iskolaépítési munkákat, (hogy a tanulók visszaköltözhessenek az új épületbe és
felszabaduljon a gyalogjárda), továbbá a gyógyszertár és a húsbolt felújítását is. $]HJ\UHLGĘV|GĘODNRVViJV]iPiUD
- különösen a betegek részére - pánikgombbal biztosított, egy gombnyomásra elér-KHWĘ, 24 órás ügyeleti
MHO]ĘUHQGV]HUHV diszpécser szolgálat üzemeltetését, napközi otthonának meg-szervezését, D] LGĘVHN tornájának
EĘYtWpVpWDKi]LJRQGR]iVIHODGDWN|UpQHNEĘYtWpVpW bevásárlás, háztartási munkák) tartom fontos feladatnak.
A fiatalok megtartása érdekében szükséges E|OFVĘGH NLDODNtWiVát a már elkészült tervek felhasználá-ViYDO W|UWpQĘ
épület felújításával látom megoldhatónak. Az egészségügyi szolgáltatás fejlesztése érdekében biztosítani kívánom a
szentendrei szakrendelésre utazás helyett havonta legalább egy-HJ\ QDSRQ QĘJ\yJ\iV]DW XUROyJLD V]HPpV]HWL pV
EĘUJ\ógyászati ellátást a háziorvosi szolgálat mellett. Az egészséges életmódra nevelés és PHJĘU]pVH pUGHNpEHQ D
W|PHJVSRUWROiV OHKHWĘVpJpQHN EL]WRVtWiViW WiPRJDWRP PHO\QHN pUGHNpEHQ V]NVpJHV D VSRUWWHOHS IHMOHV]WpVH, a
VSRUWHJ\HVOHW EĘYtWpVH GLiN pV WHUHPVSortokkal pl. asztalitenisz és tolltenisz, melyet az iskolások körében
QpSV]HUĦVtWHQLNHOO
Fontosnak tartom, hogy a szolgáltató önkormányzat városgazdálkodási csoportja segítséget nyújtson a lakosságnak az
HJ\HVpStWĘPHVWHULpVpSOHWJpSpV]HWLMDYtWiVLPXnkák elvégzésével, igény esetén gyors hibaelhárítási szolgáltatással.
Támogatom az eladott strand területén új strand és szálloda felépítését, Duna-parti szabad strand kialakítását. A
WHOHSOpV IHMOĘGpVH pUGHNpEHQ HOHQJHGKHWHWOHQ D városi lakosság számának növelése. Ezt a külterületek belterületbe
vonásával és N|]PĦYHVtWpVpYHOpStWpVLWHUOHWHNNLDODNtWiViYDO lehet biztosítani. A közlekedésfejlesztés területén D)Ę
utcában egy oldalra kívánom kijelölni D YiUDNR]iVL KHO\HW H]]HO PHJHOĘ]YH KRJ\ D JpSMiUPĦ forgalomnak
szlalomozva kelljen haladnia a két ROGDORQSDUNROyMiUPĦYHNN|]|WW Fontosnak tartom, hogy a civil szervezetek, az
egyesületek és alapítványok pályázati úton kapjanak anyagi támogatást a várostól, de közösen határozzuk meg, hogy
milyen - a város küldetésével összhangban álló - célok megvalósítását vállalják az elnyert források felhasználásával.
Programom minden beWĦMH9LVHJUiGIHMOHV]WpVpWDMREEpOHWN|UOPpQ\HNPHJWHUHPWpVpWV]ROJiOMD9pJUHKDMWDQLDNNRU
tudom, ha Önök is támogatják szavazatukkal! Ehhez kérem a segítségüket és együttPĦN|GpVNHW Mert együtt mindez
sikerülhet!
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VÁLTOZÁST VISEGRÁDON!
Tiszta, ragyogó város
Mindig is szívügyem volt Visegrád közterületeinek rendje és
tisztasága. Amennyiben PLQW NpSYLVHOĘ megkapom a
lakossági bizalmat és a testületi felhatalmazást, vállalom,
hogy rendet és tisztaságot fogok tartani városunkban. Célom,
hogy Visegrád utcái és parkjai makulátlan tiszták,
WHWV]HWĘVHLN, igényesek és ízlésesek legyenek. Ne maradjon
semmi elhanyagoltan, gondozatlanul. Nem lesznek törmelék
kupacok, rozsdás korlátok, kopott utcabútorok és igénytelen,
elhanyagolt parkok. 9LVHJUiGQDN UDJ\RJQLD NHOO HOVĘVRUEDQ
saját lakosságának örömére és gyönyörködtetésére. Mindezt
napi V]LQWĦ W|UĘGpVVHO pV odafigyeléssel, az anyagi források
jobb felhasználásával, a Gamesz dolgozóinak célirányos
munkaszervezésével, valamint a lakosság és a civil szervezetek segítségével és
támogatásával tartom lehetségesnek megvalósítani.
.pUHP KRJ\ HQQHN pUGHNpEHQ WiPRJDVVDQDN W|UHNYpVHPEHQ WiPRJDVViN NpSYLVHOĘ
testületi tagságomat szavazatukkal.
Abonyi Géza

NpSYLVHOĘMHO|OW

$QGD%iOLQWNpSYLVHOĞMHO|OW
ÔJ\JRQGRORP9LVHJUiGRQVRNDQLVPHUQHNGHDNLN QHPD]RNQDNV]HUHWQpN
EHPXWDWNR]QLQpKiQ\V]yEDQ6]iPWDODQV]iORQN|WĞG|P9LVHJUiGKR]6RNDQ
LVPHULNFVDOiGRPDWV]OHLPHWWHVWYpUHLPHWIHOHVpJHPHWpVÀDLPDWLVpYHV
YDJ\RNYpJ]HWWVpJHLPV]HULQWHOĞDGyPĬYpV]N|]JD]GiV]YDGJD]GDPpUQ|N
PpKpV] $] pOHW V]iPRV WHUOHWpQ WHYpNHQ\NHGHP ]HQpV]NpQW W|EE
IRUPiFLyYDOD]RUV]iJNOXEMDLQDNIHV]WLYiOMDLQDNV]HUHSOĞLYDJ\XQNtJ\LVPHUHP
D V]yUDNR]WDWiV IpQ\HV pV iUQ\DV ROGDODLW YiOODONR]yNpQW WDSDV]WDORP D
EURNUiFLD~WYHV]WĞLWVSRUWHJ\HVOHWYH]HWĞMHNpQWD]HPEHULWpQ\H]ĞNpUGHNHN
WN|]Ğ]yQiMiEDQ LV HO NHOO LJD]RGQRP $ UHQGH]YpQ\HN V]HUYH]pVH pV
OHERQ\ROtWiVD NDSFViQ SHGLJ PHJWDQXOWDP J\RUVDQ UHDJiOQL D IHOPHUOĞ
SUREOpPiNUD$OHJW|EEYLVHJUiGLV]iPiUDOiWKDWyWHYpNHQ\VpJHPD9LVHJ5RFNIHV]WLYiO
OpWUHKR]iVDpVIRO\DPDWRVIHMOĞGpVpQHNEL]WRVtWiVD
$PLW D OHJIRQWRVDEEQDN WDUWRN D] PDJD D] (0%(5 PHJJ\Ğ]ĞGpVHP KRJ\ PLQGHQ SUREOpPiUD
PHJROGiV D Q\tOW SiUEHV]pG pV HJ\PiV pUYHLQHN PHJLVPHUpVH D SUREOpPiN N|]|V PHJROGiVD
=HQpV]NpQW HJ\ N|]|QVpJHW NLV]ROJiOYD NHUHVNHGĞNpQW D YHYĞNNHO V]HPEHQ YDGJD]GDNpQW D
WHUPpV]HWEHQYDJ\PpKpV]NpQWDPpKHNN|]|WWDOHJIRQWRVDEEQDNWDUWRPKRJ\PLQGHQV]HUHSOĞD]W
NDSMDDPLUHV]NVpJHYDQPpJSHGLJDOHJPDJDVDEEPLQĞVpJEHQ
$PHQQ\LEHQEL]DOPDWNDSRNtJpUHPKRJ\Q\LWRWWDQD]LWWODNyNV]HPpO\HVSUREOpPiLUDpU]pNHQ\HQD
.|]|VVpJ pUWpNHLYHO |VV]KDQJEDQ VHJtWHP D G|QWpVHNHW 7iPRJDWQL NtYiQRP D ÀDWDORN KHO\EHQ
PDUDGiViW ODNKDWiVLJ\HUPHNQHYHOpVLRNWDWiVL OHKHWĞVpJHN IHMOHV]WpVpYHO D ]|OG HQHUJLiN
IHOKDV]QiOiViQDN OHKHWĞVpJHLW N|]pUWKHWĞ V]DEiO\RN PHOOHWW D VRNV]tQĬ NXOWXUiOLV SURJUDPRN
PHJYDOyVXOiViWpVDKR]]iWDUWR]yLQIUDVWUXNW~UDEL]WRVtWiViWpVKR]]iQNPpOWyYiURVNpSNLDODNtWiViW
6]HUHWQpN HJ\ RO\DQ .pSYLVHOĞWHVWOHW WDJMD OHQQL DKRO D PXQNiW QHP JiWROMiN VHP LGHROyJLDL VHP
V]HPpO\HV HOOHQWpWHN PLQGHQ UpV]WYHYĞ HJ\ LUiQ\ED HYH] pV D N|]|V FpO PHJYDOyVXOiVD pUGHNpEHQ
DPHQQ\LEHQD]gQ|NWiPRJDWiViYDOOHKHWĞVpJHWNDSRNUi

E ǫ_FÂ  
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Tisztelt Visegrádiak!
BiUWIDL ,VWYiQ IJJHWOHQ NpSYLVHOĘ jelölt vagyok. Feleségemmel 23 éve színesítjük
rendezvényekkel, családi programokkal városunk életét. 2003-tól vezetem a VISZE
egyesületet, itt a baba-mama klubtól a szépkorúak gyógytornájáig mindenki talál
OHKHWĘVpJet. Programjaink: kirándulások, sportnapok, vízitúrák, majális, karácsonyi
vendéglátás és a városi disznótor lebonyolításában is segítünk. 2007-óta támogatom a
focisták munkáját, HG]ĘSiO\iWpStWHWWHPpVgondozom a sportpályákat.
Álmom, egy közösségi színtér, ahol a településHQ pOĘN félretéve gondjaikat pihennek, sportolnak, szórakoznak, családom, barátaim, támogatóim és az Önk. segítségével - a sportpálya területén megvalósult. KpSYLVHOĘként eddig is a
megoldásokat keresve, mindenkor a közösség érdekeit szolgálva dolgoztam. Ismerem a félbemaradt, vagy kivitelezés
Ii]LViEDQ OpYĘ - óvoda, bölcsĘde, iskola, árvízvédelem, patika, szabadstrand, tornacsarnok, élelmiszer áruház,
RUYRVLUHQGHOĘ - beruházásainkat. Ezeket visegrádi vállalkozók bevonásával folytatnunk kell. Fontos a HÉSZ
felülvizsgálata, a napelemek körül kialakult helyzet rendezése, hibáink korrigálása, közterületeink fejlesztése,
buszmegállók és a fiatalok számára lakások építése, valamint a fejlesztésekhez szükséges pályázatokon való részvétel.
Közösségünkben óriási HUĘ rejlik, ne csak árvíz alkalmával legyen összefogás. A sport- és más civil egyesületek,
klubok, |QNpQWHV WĦ]ROWyN munkája több megbecsülést érdemel. Ötleteik, munkájuk, fontos szerepet tölthetnek be
városunk életétében. Elismerésük nem csak erkölcsileg, támogatásuk növelésével is szükséges. Megválasztásom
esetén továbbra is a közösség érdekét szolgálva, konstruktív munkával, D UHiOLV pV pUWpNWHUHPWĘ FpORNpUW HOV]iQWDQ
fogok dolgozni, mindazokkal HJ\WWPĦN|Gve, aNLNYiURVXQNIHMOĘGpVpQDN|]pOHWMDYtWiViQ és feladataink színvonalas
ellátásán fáradoznak a WHOHSOpVHQpOĘNPHJHOpJHGpVpUH
Bártfai István
Bergmann Péter vagyok, 40 éves, V]OHWpVHP yWD 9LVHJUiGRQ pOHN 1ĘV
vagyok egy 8 és egy 6 éves gyermek édesapja.
Általános és dísznövénykertész középiskolai tanulmányaim után
kertészmérnök
végzettséget
szereztem
2005-ben
a
Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Kertészeti Karán. Jelenleg kertek
fenntartásával és építésével foglalkozom. Közel 12 évig voltam a
Városgazdálkodási Csoport (Gamesz) PXQNDWiUVDpVD]LWWHOW|OW|WWLGĘDODWW
megismertem városunk minden apró szegletét az önkormányzat szervezeti
felépítését és településünk ügyes-bajos dolgait. Részt vettem többek között
a Szentháromság-tér és a Málé-platz átépítésében. Nagy örömömre szolgált,
hogy mindkét tér kertészeti terveit és kivitelezését én készíthettem el.
RégótD pUOHOĘGLN EHQQHP D] D JRQGRODW, KRJ\ |QNRUPiQ\]DWL NpSYLVHOĘQHN MHO|OWHVVHP PDJDP GH DPtJ D]
|QNRUPiQ\]DWQiO GROJR]WDP QHP WDUWRWWDP |VV]HHJ\H]WHWKHWĘQHN D NpW IHODGDWRW 0LYHO PLQGLJ V]HUHWWHP pV
megtiszteltetésnek tartottam, hogy a közért dolgozhatok, most ha más formában is, de nagyon szívesen dolgoznék újra
szeretett városunkért.
Nem szeretném önöket ígéret cunamikkal ERPEi]QLpVOHtJpUQLDFVLOODJRNDWLVD]pJUĘO6]HULQWHPDYiODV]WyNQDJ\
többsége nagyon jól tudja, hogy városunkban milyen problémák vannak, mi az amiben változtatni kell és mi az ami jól
PĦN|GLN Az jelenlegi városvezetés biztos pénzügyi hátteret hagy maga után ezt az utat kell folytatni több fejlesztéssel
és jobb kommunikációval. Meg kell hallgatni az emberek véleményét és segíteni NHOO ĘNHW $ SROJiUPHVWHU pV D
NpSYLVHOĘNOHJIRQWRVDEEIHODGDWDDYiURVSROJiUDLQDNVHJtWpVHpVDIHMOHV]WpVHNHOVĘGOHJHVFpOMDD]NHOO, hogy legyen,
KRJ\ D KHO\EHQ pOĘN MREEDQ pUH]]pN PDJXNDW ODNyKHO\N|Q (pl. közterek felújításával). Ha ez megtörténik, az a
turizmusnak (amely városunk legfontosabb bevételi forrása) is plusz bevételeket fog generálni. Abban hiszek, hogy
tisztességes munkával ezek a célok könnyen megvalósíthatóak. Ha egyetért velem kérem támogasson szavazatával.
Köszönettel: Bergmann Péter
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Tisztelt Visegrádi Választópolgárok!

A nevem Cseke András, 27 éves visegrádi ODNRVNpQWIJJHWOHQNpSYLVHOĘjelöltként indulok az ez évi
önkormányzati választásokon. Visegrádon QĘWWHPIHOHJ\HWHPLWDQXOPiQ\DLPHOYpJ]pVHXWiQtörténelem és
biológia szakos gimnáziumi tanárként helyezkedtem el. Ugyan hosszabb-rövidebb ideig több helyen is éltem,
a pályaválasztásom során leginkább az motivált, hogy tanulmányaim befejezésével visszaköltözhessek
Visegrádra, majd DNpVĘEELHNEHQ itt alapíthassak családot.
A városuQNKR]YDOyN|WĘGpVNLDODNXOiVDVRUiQ Dunakanyar természeti kincsei és történelmi múltja
mellett a gyermekkor élményei voltak meghatározóak számomra. Településünk a világ egyik legszebb
szegletében fekszik, amire méltán lehetünk büszkék. Városunknak viszont nem csak történelmi múltja, de
M|YĘMHLVYDQamelyet mi közösen alakíthatunk. .pSYLVHOĘjelöltként fontosnak tartom, hogy a már megkezdett
munka ne maradjon félbe, a várost fejleszteni és pStWHQL NHOO HKKH] HJ\HWpUWpVUH pV HJ\WWPĦN|GpVUH YDQ
szükség a testületen belül.
Amennyiben bizaOPDW V]DYD]QDN QHNHP FpORPXO WĦ]|P ki, hogy a helyi fiatalok érdekeit is
képviseljem. Szeretném támogatni a bizottságok munkáját, hogy Visegrád minél több és színesebb programot
biztosíthasson a lakosság és az idelátogatók számára. Munkámmal kívánom segíteni azokat a fiatalokat, akik
Visegrádon szeretnének maradni, elhelyezkedni és családot alapítani. A helyi vállalkozók bevonása a város
fejlesztése során ezen okból is elengedhetetlen, mivel véleményem szerint a vállalko]iVRN EĘYOpVpYHO
OHKHWĘVpJ Q\tOLN D ILDWDORN V]iPiUD D PXQNDYiOODOiVUD, gyarapodásra. Fontosnak tartom, hogy a város
OHKHWĘVpJHW EL]WRVtWVRQ WHOHNYiViUOiVUD pV RWWKRQWHUHPWpVUH KRJ\ H]]HO LV WiPRJDVVD D PDUDGQL YDJ\
visszatérni kívánó fiatalokat. Megválasztásom esetén készen állok a feladatra, hogy a város lakosságának
érdekeit WLV]WHVVpJJHONpSYLVHOMHP6]HUHWQpPKD9LVHJUiGDM|YĘEHQLVD]DYDUi]VODWRVV]pSVpJĦ, izgalmas
hely maradna, ami az otthonunkká teszi. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Tisztelettel, Cseke András

&VHNH/iV]OyNpSYLVHOĞMHO|OW
9LVHJUiGV]iPRPUDQHPFVDNODNyKHO\HWPXQNDKHO\HWMHOHQWKDQHPHJ\RO\DQ
V]HUHWKHWĞWHOHSOpVWDKROpUGHPHVFVDOiGRWDODStWDQLpVJ\HUPHNHNHWQHYHOQL
)HOHVpJHPPHO QpJ\ J\HUPHNQN YDQ $QGUiV -~OLD 3pWHU pV 9LROD DNLN
PLQGDQQ\LDQ9LVHJUiGRQpOQHN
$IĞLVNRODHOYpJ]pVHXWiQDNiUFVDNpGHVDSiPpQLV7DKLWyWIDOXQNH]GWHPD
WDQiULSiO\iWPDMGKDWpYWDQtWiVXWiQPHJQ\LWRWWDP9LVHJUiGRQD)HNHWH+ROOy
9HQGpJOĞW EHQ PpJ PLQGLJ D] DSDL Q\RPGRNRQ KDODGYD D 'XQDWRXUV
YLVHJUiGL LURGDYH]HWĞMH OHWWHP WĞO D 7DQ 7~UD 8WD]iVL ,URGiQiO GROJR]WDP
PDMGIHOHVpJHPPHO-XKiV]-XGLWWDOPHJQ\LWRWWXNNLVFVDOiGLSDQ]LyQNDWWĞOD
YLVHJUiGL7XULV]WLNDL'HV]WLQiFLyV0HQHG]VPHQW 7'0 V]HUYH]HWHOQ|NHNpQWDWpUVpJ
WXUL]PXVIHMOHV]WpVpQ GROJR]RP  yWD J\YH]HWĞ LJD]JDWyNpQW HOOiWRP D EDQ
|QNRUPiQ\]DWL WXODMGRQ~ 3UR 9LVHJUiG 1RQSURÀW .IWW LUiQ\tWiViW LV ÌJ\ D] HOP~OW  pYEHQ V]RURVDQ
NDSFVRODWEDQ iOOWDP )pOHJ\Ki]L $QGUiVVDO DNLQHN H] ~WRQ LV PHJN|V]|Q|P PXQNiMiW pV VHJtWVpJpW (] D
JD]GDViJL V]HUYH]HW HOVĞVRUEDQ D 9LVHJUiGL 1HP]HWN|]L 3DORWDMiWpNRN V]HUYH]pVppUW ÀQDQV]tUR]iVipUW
IHMOHV]WpVppUWpVIHQQWDUWKDWyViJipUWIHOHOĞV$OHJHOVĞ3DORWDMiWpNRNyWDD]D]pYHUpV]WYHYĞMHpVHJ\LN
V]HUYH]ĞMHYDJ\RNDUHQGH]YpQ\QHNDNIWYH]HWpVHyWDIĞV]HUYH]ĞNpQWÌJ\QHPFVRGDKRJ\VRNDNV]iPiUD
QHYHP WHOMHVHQ |VV]HIRUUW D 3DORWDMiWpNRNNDO DPLW QHP EiQRN KLV]HQ EV]NH YDJ\RN (XUySD HJ\LN
OHJQDJ\REE N|]pSNRUL IHV]WLYiOMiUD  (PHOOHWW H]]HO V]RURV |VV]HIJJpVEHQ LPPiU N|]HO  pYH
WHYpNHQ\NHGHPD6]HQW*\|UJ\/RYDJUHQGEHQPHO\HWpGHVDSiPKDOiODyWDNDQFHOOiUNpQWLUiQ\tWRN7DOiQ
NHYHVHQWXGMiNKRJ\H]DV]HUYH]HWRUV]iJUDNLWHUMHGĞHQNRPRO\NDULWDWtYpVWXGRPiQ\RVWHYpNHQ\VpJHW
YpJH] DPL VRN PXQNiW GH DQQiO W|EE |U|PHW MHOHQW V]iPRPUD $ ORYDJUHQGHQ EHOO HJ\UH W|EE LGĞW
iOGR]XQNDM|YĞJHQHUiFLyMiQDNQHYHOpVpUHSURJUDPRNDWNpS]pVHNHWWiERURNDWV]HUYH]YHQHNLNKDWiURQ
LQQHQpVW~OEHQQDJ\|U|P|PUHPHJNDSWDP9LVHJUiG9iURV3UR8UEHGtMiW0HJYiODV]WiVRPHVHWpQ
0LNHV\7DPiVFVDSDWiEDQWRYiEEUDLVKDJ\RPiQ\iSROiVVDOpVWXUL]PXVIHMOHV]WpVVHOV]HUHWQpNIRJODONR]QL
W|EE pYWL]HGHV WDSDV]WDODWRPDW PpJ LQNiEE D YiURV V]ROJiODWiED iOOtWYD (KKH] NpUHP D] gQ|N
IHOKDWDOPD]iViW

28

KÉPVISELŐJELÖLTEK
*HUVWPD\HU%HiWDNpSYLVHOĞMHO|OW
EHQV]OHWWHP9LVHJUiGRQ$]iOWDOiQRVLVNRODLWDQXOPiQ\DLPXWiQD.RVVXWK
/DMRV*LPQi]LXP1pPHW1HP]HWLVpJL7DJR]DWiQpUHWWVpJL]WHPeOHWHP~J\DODNXOW
KRJ\IĞLVNRODLWDQXOPiQ\DLPDWPiUJ\HUHNpVPXQNDPHOOHWWYpJH]WHPPiVRGLN
Q\HOYYL]VJiPDWLVtJ\V]HUH]WHP1HPYROWN|QQ\ĬGHPHJpUWHPDHJ\pYHV
OiQ\pGHVDQ\MDpVHJ\pYHVNLVÀ~QDJ\PDPiMDYDJ\RN
 pYLJ WDQtWRWWDP D 'XQDNDQ\DU (UGHL ,VNROiEDQ PD $SiWN~WL (UGHL ÉOWDOiQRV
,VNROD  PDMG D 'DQXELD 7HOHYt]LyQiO LOOHWYH D 0iW\iV .LUiO\ 0~]HXPEDQ
GROJR]WDPpYHWHOMHVtWHNV]ROJiODWRWD9LVHJUiGL3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOEDQDKROD
SROJiUPHVWHUL WLWNiUViJL IHODGDWRN PHOOHWW D ODNRVViJL WiMpNR]WDWiVEDQ D]
|QNRUPiQ\]DWL HVHPpQ\HN V]HUYH]pVpEHQ pV OHERQ\ROtWiViEDQ YiOODORN V]HUHSHW
LOOHWYHpYHGROJR]RP0LNHV\7DPiVPHOOHWWD.|]PĬYHOĞGpVL2NWDWiVL1HYHOpVL,IM~ViJL
pV6SRUW%L]RWWViJUHIHUHQVHNpQWDEL]RWWViJLOpVHNHOĞNpV]tWpVpQLOOHWYHDEL]RWWViJLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViQ
.|]HOpYHYHV]HNUpV]WWHYpNHQ\HQ9LVHJUiGN|]|VVpJLpOHWpEHQD]|QNRUPiQ\]DWLHVHPpQ\HNPHOOHWWFLYLO
V]HUYH]HWHNiOWDOV]HUYH]HWWSURJUDPRNHOĞNpV]tWpVpWpVOHERQ\ROtWiViWVHJtWHP6]HUHWQpPNLHPHOQLD9LVHJUiGL
1HP]HWN|]L3DORWDMiWpNRNV]HUYH]pVpEHQNRPPXQLNiFLyMiEDQpVOHERQ\ROtWiViEDQYiOODOWV]HUHSHPHWPHUW
yULiVLpOPpQ\pVNLKtYiVV]iPRPUDKRJ\DV]HUYH]ĞFVDSDWWDJMDNpQWKR]]iMiUXOKDWRND]RUV]iJOHJQDJ\REE
W|UWpQHOPLKDJ\RPiQ\ĞU]ĞUHQGH]YpQ\pQHNVLNHUpKH]
6]HUHWQpP D] HOP~OW  HV]WHQGĞEHQ D N|]LJD]JDWiV WHUOHWpQ V]HU]HWW WDSDV]WDODWDLPDW D G|QWpVKR]y
WHVWOHWEHQNDPDWR]WDWQL$WLWNiUViJLIHODGDWRNDWiMpNR]WDWiVEDQLOOHWYHDEL]RWWViJEDQYpJ]HWWPXQNiP
IRO\WiQUiOiWiVRPYDQDIRO\DPDWEDQOpYĞJ\HNMHOHQWĞVUpV]pUHpVD]|QNRUPiQ\]DWLPXQNiUDLV0LQGHQQDSL
PXQNiP VRUiQ LJ\HNH]WHP PLQGHQ J\IpO NpUGpVpW NpUpVpW IHOYHWpVpW PLHOĞEE FpOED MXWWDWQL IRQWRVQDN
WDUWRWWDP D OHQGOHWHV pV DNWtY NRPPXQLNiFLyW YDODPLQW D] iOWDODP NH]HOW ÀyNED pUNH]Ğ OHYHOHN PLHOĞEEL
PHJYiODV]ROiViW
$IHQWOHtUWDNEyODGyGyDQD]DWDJMDWXGQpNOHQQLDYiURVYH]HWpVQHNDNLDN|]|VHQPHJIRJDOPD]RWWKRVV]~
WiY~ FpORN HOpUpVH pUGHNpEHQ YpJ]HWW PXQNiMD PHOOHWW D ODNRVViJ D] |QNRUPiQ\]DW pV D KLYDWDO N|]|WWL
NRPPXQLNiFLy KDWpNRQ\ViJiW MDYtWDQL WRYiEEi D V]HPpO\HV NDSFVRODWWDUWiVW HUĞVtWHQL WXGMD (KKH] NpUHP
V]tYHVWiPRJDWiVXNDW

K _FÂ_

*UyI3pWHUNpSYLVHOĞMHO|OW
 pY yWD pOHN 9LVHJUiGRQ IHOHVpJHPPHO KiURP OiQ\RP PiU LWW V]OHWHWW ÔJ\
JRQGRORP9LVHJUiGLQDNOHQQLQHPV]OHWpVLHOĞMRJpVQHPNLYiOWViJKDQHP|QNpQW
YiOODOW N|WHOH]HWWVpJ 9LVHJUiGL OHKHW PLQGHQNL DNL H]pUW D YiURVpUW WHQQL DNDU
9LVHJUiG DWWyO OHV] JD]GDJDEE KD PLQGD]RN DNLN LGHN|OW|]WHN YDJ\ LGHMiUQDN
GROJR]QLPXQNiMXNNDOWXGiVXNNDODYiURVIHMOĞGpVpWV]ROJiOMiN$0DJ\DU1HP]HWL
0~]HXP0iW\iV.LUiO\0~]HXPiQDNUpJpV]PX]HROyJXVDNpQWIĞWHYpNHQ\VpJHP
D YiURV P~OWMiQDN W|UWpQHWL pUWpNHLQHN IHOWiUiVD D N|]|QVpJJHO YDOy
PHJLVPHUWHWpVH $QpONO KRJ\ EiUNL PHJNHUHVHWW IHONpUW YROQD KRVV]~ pYHNNHO
H]HOĞWW EHNDSFVROyGWDP D WHOHSOpV NXOWXUiOLV pOHWpEH PDMG N|]pOHWpEH
gQNRUPiQ\]DWLNpSYLVHOĞNpQWDNXOWXUiOLVEL]RWWViJHOQ|NHNpQWPDMGNOVĞVWDJMDNpQWD
+HO\L eUWpNWiU %L]RWWViJ HOQ|NHNpQW D 6RSURQL 6iQGRU (J\HVOHW DOHOQ|NHNpQW YHWWHPYHV]HN UpV]W D KHO\L
N|]pOHWEHQ .pS]HWWVpJHPQHN PHJIHOHOĞHQ HOVĞVRUEDQ D KHO\L pUWpNHN N|]]pWpWHOpEHQ WXGRPiQ\RV
LVPHUHWWHUMHV]WĞUHQGH]YpQ\HN²HOĞDGiVRNNLiOOtWiVRNNRQIHUHQFLiNDGLiNRNV]iPiUDWiUODWYH]HWpVHNVWE²
UHQGH]pVpEHQ V]HUYH]pVpEHQ IHMWHWWHP NL WHYpNHQ\VpJHW IĞOHJ D YiURVXQNKR] N|WĞGĞ LWW pOW MHOHV
V]HPpO\LVpJHNNHO NDSFVRODWEDQ *|UJHL $UW~U 9LNWRULQ -y]VHI =VLWYD\ 7LERU ÉSULO\ /DMRV VWE eYHN yWD WDUWRN
WiUODWYH]HWpVHNHWpOĞW|UWpQHOHPyUiNDWDKHO\LLVNROiEDQpVUpV]WYHWWHPLVNRODLYHWpONHGĞNV]HUYH]pVpEHQLV
7|EEPLQWpYHQiWV]HUYH]WND]$UV'DQXELDQD$ODStWYiQQ\DOpVD0ĬYHOĞGpVL+i]]DON|]|VHQD=HQpV1\iUL
(VWpNNRQFHUWVRUR]DWRWWĞOYDJ\RNWDJMDD9LVHJUiGL+tUHNV]HUNHV]WĞEL]RWWViJiQDNWĞOYDJ\RNDODS
IHOHOĞV V]HUNHV]WĞMH $ 9LVHJUiG UyPDL NRUL |U|NVpJpQHN EHPXWDWiViW FpOXO WĬ]Ğ 6RSURQL 6iQGRU (J\HVOHW
NHUHWpQ EHOO D YiURVL SURJUDPNtQiODWRW JD]GDJtWy UHQGH]YpQ\HN OpWUHKR]iViEDQ YHV]HN UpV]W EDQ
PHJNDSWDP9LVHJUiG9iURV3UR8UEHGtMiW
(J\YiODV]WiVHOĞWWDMHO|OWHNQDJ\UpV]HKDQJ]DWRVtJpUHWHNNHOLJ\HNV]LNPHJJ\Ğ]QLV]DYD]yLWeQDQQ\LWtJpUHN
KRJ\PLQGHQDYiURVIHMOĞGpVpWHOĞVHJtWĞEHUXKi]iVWSURJUDPRWWiPRJDWQLIRJRNpVPLQGHQHUĞPPHOD]RQ
OHV]HNKRJ\9LVHJUiGW|UWpQHOPLUDQJMiKR]WXULV]WLNDLMHOHQWĞVpJpKH]PpOWyUHQGH]YpQ\HNNHO|UYHQGH]WHVVH
PHJDYLVHJUiGLDNDWpVD]LGHOiWRJDWyNDW
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2019. OKTÓBER
Tisztelt Visegrádiak!

Heier József vagyok, 1983-ban születtem, törzsgyökeres visegrádi családból származom. Itt
jártam iskolába, NpVĘEE Budapesten ipari elektrotechnikusi végzettséget szereztem, majd
Esztergomban szociálpedagógusi tanulmányokat folytattam.
Az elmúlt 6 évben feleségemmel Németországban éltem, ahol számos pozitív tapasztalatot
szereztem. Azonban számunkra nagyon fontos volt, hogy visszatérjünk V]OĘKD]inkba,
Magyarországra, így idén hazaköltöztünk Visegrádra. Jelenleg az Atlantis-Visegrád Club Kftnél dolgozom.
Úgy gondolom reálisan csak az adottságok ismeretében szabad ígérni, de fontosnak érzem
többek között:
x a város utcaképeinek javítását, a homlokzatok renoválását
x a megkezdett és befejezetlen beruházások rendezését, ezen V]HU]ĘGpVHNIHOOYL]VJiODWát, a települést ért károk
megtéríttetését
x a Duna-part látképének végleges rendbetételét
x szeretném szorgalmazni a kulturális élet fellendítését, OHKHWĘVVpJHW teremteni a közösségi rendezvényeknek
(bálok, család-barát programok, V]RPV]pGRV|QNRUPiQ\]DWRWRNNDOYDOyV]RURVDEEHJ\WWPĦN|GpVt)
x dinamikusabb YiURVIHMOĘGpVW.
Heier József, mint konzervatív pU]HOPĦ, pártoktól független jelölt kérem Önt, hogy tiszteljen meg szavazatával az
önNRUPiQ\]DWLNpSYLVHOĘválasztáson.
Tisztelettel: Heier József

Kedves Visegrádiak!
Gondolom, sokan ismernek – ĂǌŝĚƅƐĞďďĞŬŵĠŐ ScheiliŬĠŶƚ– s akikkel ŵĠŐŶĞŵ
ƐŝŬĞƌƺůƚƚĂůĄůŬŽǌŶŽŵ͕ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŶĠŚĄŶǇƐŽƌďſůŵĞŐŝƐŵĞƌŚĞƚŶĞŬ͘
ZĠŐŝǀŝƐĞŐƌĄĚŝĐƐĂůĄĚďĂƐǌƺůĞƚƚĞŵďĞůĞ͕EĂŐǇĂƉĄŵĂƵƚſƐǌĞƌĞůƅŵƾŚĞůǇĠƌĞ
ƚĂůĄŶŵĠŐƐŽŬĂŶĞŵůĠŬĞǌŶĞŬ͕ĂƚĞŵƉůŽŵŬƂǌĞůĠďĞŶ͕ĂŚŽůŵŽƐƚĂWŝŬŶŝŬsĞŶĚĠŐůƅ
ŵƾŬƂĚŝŬ͘
ŚĞůǇŝŝƐŬŽůĄďſůƚŽǀĄďďĂǌĞƐǌƚĞƌŐŽŵŝŽďſ<ĂƚĂůŝŶ'ŝŵŶĄǌŝƵŵďĂŵĞŶƚĞŵ
ƚĂŶƵůŶŝ͕ŵĂũĚĠƌĞƚƚƐĠŐŝƵƚĄŶĂ sŝƚĠǌ:ĄŶŽƐdĂŶşƚſŬĠƉǌƅĨƅŝƐŬŽůĂŬƂǀĞƚŬĞǌĞƚƚ͕ĂŚŽů
ĂǌĂŶŐŽůƚĂŶşƚſŝĚŝƉůŽŵĄŵĂƚƐǌĞƌĞǌƚĞŵ͘:ĞůĞŶůĞŐŝĠůĞƚĞŵĞƚĞǌĂŵƵŶŬĄŵŚĂƚĄƌŽǌǌĂ
ŵĞŐ͕>ĞĄŶǇĨĂůƵŶƚĂŶşƚŽŬŶĠŚĄŶǇĠǀĞ͘ <ŽƌĄďďĂŶĂǌŝĚĞŐĞŶĨŽƌŐĂůŽŵ– ǀĞŶĚĠŐůĄƚĄƐ
ƚĞƌƺůĞƚĠŶ ĚŽůŐŽǌƚĂŵ ƐŽŬĂƚ͕ ŝĚĞŐĞŶǀĞǌĞƚƅŬĠŶƚ͕ ŵĂũĚ Ă ŵĄƌ ĞŵůşƚĞƚƚ WŝŬŶŝŬĞƚ
ǀĞǌĞƚƚĞŵƐŽŬ-ƐŽŬĠǀĞŶĄƚ͘ ƐĂůĄĚŽŵƐǌĄŵĄƌĂĨŝŶŶĨĠƌũĞŵƌĠǀĠŶ ĂĚŽƚƚůĞƚƚǀŽůŶĂĂǌ ĠůĞƚŵĄƐŚŽůŝƐ͕ĚĞƅƚŝƐƐŝŬĞƌƺůƚ
ͣŵĞŐĨĞƌƚƅǌŶŝĞ͟sŝƐĞŐƌĄĚǀĂƌĄǌƐĄŶĂŬ͕şŐǇŝƚƚĠůƺŶŬŬĠƚĨŝƵŶŬŬĂůĂƵŶĂƉĂƌƚũĄŶ͖ ƐĞŵŵŝƌĞĞůŶĞŵĐƐĞƌĠůŶĠŶŬ͕ŶĞŵĐƐĂŬĂ
ƚĄũƐǌĠƉƐĠŐĞ͕ĂǀĄƌŽƐďĄũĂŽŬĄŶ͕ĚĞĂǌŝƚƚĠůƅĞŵďĞƌĞŬ͕ŬƂǌƂƐƐĠŐŵŝĂƚƚƐĞ͘
dƂƌĞŬƐǌĞŵ Ă ŬŽŶǌĞƌǀĂƚşǀ ĠƌƚĠŬĞŬ ƚŝƐǌƚĞůĞƚĠƌĞ͕ ŚĂŐǇŽŵĄŶǇĂŝŶŬ ŵĞŐƅƌǌĠƐĠƌĞ͕ ĨŽŶƚŽƐŶĂŬ ƚĂƌƚŽŵ ĞŐǇ
ůĂŬŽƐƐĄŐďĂƌĄƚ͕ ĠůŚĞƚƅ ŬƂǌĞŐ ŬŝĂůĂŬşƚĄƐĄƚ͕ ĂŚŽů ŵŝŶĚĞŶŬŝ ƷŐǇ ĠƌĞǌŚĞƚŝ͕ ƐǌĄŵşƚ Ă ůĠƚĞ͕ Ă ǀĠůĞŵĠŶǇĞ Ă ǀĄƌŽƐ ƐǌĄŵĄƌĂ͘
PƌƺůƂŬ͕ŚŽŐǇŝůǇĞŶƐŽŬĂŶũĞůƂůƚĞƚƚƺŬŵĂŐƵŶŬĂƚŬĠƉǀŝƐĞůƅŶĞŬ͕ŵĞƌƚĞǌĞŐǇƌĠƐǌƚĂǌƚũĞůĞŶƚŝ͕ŚŽŐǇƐŽŬĂŶƐǌĞƌĞƚŶĠŶĞŬƚĞŶŶŝ
ǀĄƌŽƐƵŶŬĠƌƚĠƐĂǌŝƚƚĠůƅŬĠƌƚ͕ŵĄƐƌĠƐǌƚĞůũƂƚƚǀĂůĂŵŝƷũŶĂŬĂǌŝĚĞũĞsŝƐĞŐƌĄĚŽŶ͘ jũƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌ, - ƅƌǇĠŶĞƐƚůĄƚŽŵĂ
ůĞŐŝĚĞĄůŝƐĂďď ũĞůƂůƚŶĞŬ-͕ Ʒũ ŬĠƉǀŝƐĞůƅ ƚĞƐƚƺůĞƚ͕ ĠƐ Ă ĨĞůƐƅďď ǀĞǌĞƚĠƐ ƚĄŵŽŐĂƚĄƐĄŶĂŬ ĞůŶǇĞƌĠƐĞ Ă ďŝǌƚŽƐşƚĠŬĂ ĐĠůũĂŝŶŬ
ŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐĄŶĂŬ͘
DŝŶĚĞŶũſƚ͕ sŝƐĞŐƌĄĚŝĂŬ͗

Kangas Kinga
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Kiss Károly vagyok, 45 éve visegrádi lakos. Feleségem visegrádi, sváb származású,
WDQiUQĘ. Örömünkre lányunk és családja is Visegrádon él, így a három unoka
állandóan közelünkben van, és sok energiával töltenek fel. 74 éves vagyok,
szeretnék önkormányzatLNpSYLVHOĘOHQQL
Az idĘVHEE NRURV]WiO\KR] WDUWR]RP mely városunk lakosságának meghatározó
része. Így sok tapasztalatot is szereztem, melyeket városunk lakóinak, a város
IHMOĘGpVH pV J\HUPHNHLQN XQRNiLQN érdekében hasznosítani tudnék. Dolgoztam
PH]ĘJD]GDViJEDQ D] DXWyV]HUHOĘL V]DNPiEDQ PDMG WDQiUNpQW és 20 évig iskola
igazgatójaként. Szegény nagycsaládban éltem, ezért is vagyok a szociális
KHO\]HWHNUH ILJ\HOĘ D J\HQJpEEHN D] HOHVHWWHN Ielkarolását szorgalmazó polgár.
Hiszem, ezáltal is tudnám segíteni az újonnan választandó önkormányzat és
polgármester munkáját.
Kötelességünk és feladatunk:
- minden olyan pályázat magragadása, mely a várost és polgárait szolgálja (a szabadstrand, utak és járdák, változatos
MHOOHJĦ rendezvények, stb.);
- magasabb V]LQWĦ WpUVpJL WHUOHWL IHMOHV]WpVL WHUYek megvalósításának szorgalmazása (kerékpárút, a Löffler-bányai
szálloda, Lepence-strand,), mely városunkat VHJtWKHWLpVHJ\EHQMHOHQWĘV~MVDMiW idegenforgalmi bevételt jelent;
- a leállt beruházások (általános iskola, árvízvédelmi PĦ befejezése; az óvoda épületegyüttesének fejlesztése,
- D],)$pVPiVDGyEHYpWHOHNWHUYV]HUĦvisszaforgatása a lakosság életkörülményeinek javítására;
- a helyi rendeletek átvizsgálása, hogy törvényesen, de mindenek HOĘWWDODNRVVig érdekeit szolgálják.
Szükséges:
- az önkormányzat tisztességes kommunikációja a lakossággal, egymás véleményének elfogadása;
- folyamatos HJ\WWPĦN|GpVDODNRVViJJDONO|Q|VHQD]ĘNHWpULQWĘIHMOHV]WpVHNYiOWR]WDWiVRNHVHWpEHQ (rendeletek
alkotása, épületek tervei, stb.), 9LVHJUiGM|YĘMpQHNHJ\WWDODNtWiVDDFLYLOV]HUYH]HWHN bevonása;
- egy jó EHOVĘ|QNRUPiQ\]DWLHJ\WWPĦN|GpVĘV]LQWe önkritikával és nyitottsággal;
- a helyi újságban DODNRVViJRWpULQWĘNpUGpVHNUĘO az információn kívüli részletesebb tájékoztatás.
Tisztelt Választópolgár! Kedves Visegrádiak!
Koller Péter vagyok, 1979-ben születtem és azóta -kisebb-nagyobb
megszakításokkal- Visegrádon élek, itt neveljük feleségemmel négy
gyermekünket. 1997-ben érettségiztem a Lazarista rend szobi Szent László
*LPQi]LXPiEDQ PDMG D %XGDSHVWL 0ĦV]DNL (J\HWHP *pSpV]PpUQ|NL
karán és az Óbudai Egyetem Környezetmérnöki karán folytattam
tanulmányaimat, közben irányítástechnika kivitelezéssel
és
épületüzemeltetéssel kezdtem foglalkozni. A Visegrádi Dobosok együttes
alapítója, a Visegrádi Fiatalok Klubja Kulturális Egyesület volt elnöke, a
9LVHJUiG9iURVgQNpQWHV7Ħ]ROWy(J\HVOHWWDJMDYDJ\RN
Életem utóbbi pár évének tapasztalatai alapján azt gondolom hogy, a
problémákat a felmerülésükkor kell megoldani, a feladatokat pedig az adott
WHUOHWPHJIHOHOĘV]DNHPEHUHLQHNEHYRQiViYDOpUGHPHVpVNHOOHOYpJH]QL
Ugyancsak fontosnak tartom a lakosság és a városvezetés jó kapcsolatát, a
civil szervezetek összefogását, a fiatalság helyben tartását, az oktatás
támogatását.
9LVHJUiGLDN W|EE FLNOXV yWD EL]WDWQDN HQJHP pV NRURV]WiO\RP WDJMDLW KRJ\ NpSYLVHOĘNpQW LV YHJ\QN UpV]W D YiURV
pOHWpEHQ PĦN|GpVpEHQ .|V]|Q|P D EL]DOPDW pV DPHQQ\LEHQ YiOWR]DWODQXl így gondolják, kérem támogassák
V]DYD]DWXNNDONpSYLVHOĘVpJHPNpSYLVHOĘVpJQNHW
-HOHQKHO\]HWEHQDSROJiUPHVWHULWLV]WVpJUHDNRUPiQ\SiUWiOWDOWiPRJDWRWW(ĘU\'pQHVPHJYiODV]WiViWWDUWRPDORJLNXV
lépésnek.
Ä$]RNEyODN|YHNEĘOPHO\HNXWXQNEDJ|UGOQHNHJ\NLVJ\HVVpJJHOOpSFVĘWpStWKHWQN´ 6]pFKHQ\L,VWYiQ
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Folytatás a 24. oldalról »

)RQWRVQDN WDUWRP KRJ\ D KHO\L YiOODONR]iVRNDW LV HUĘVtWVN DPHO\ YpJVĘ VRURQ D ODNRVRN
pUGHNHLWLVIRJMDV]ROJiOQLDIHQWHPOtWHWWPXQNDKHO\WHUHPWpVpVHUĘIRUUiVPHJPDUDGiVPLDWW
Egy közösség akkoUpU]LMyOPDJiWKDQHPIJJPiVRNWyOpVQLQFVUiV]RUXOYDNOVĘVHJtWVpJUH
9iURVXQNQHPDNNRUOHV]JD]GDJKDWHOHDYiURVLSpQ]WiUKDQHPDNNRUDPLNRUDEHQQHpOĘ
polgárok jó módban, biztonságban élnek. Ez lesz a záloga az igazi kisvárosi életnek.
Ne IHOHGMpNKRJ\D]HON|YHWNH]Ę|QNRUPiQ\]DWLFLNOXVDMyOPHJYiODV]WRWWNpSYLVHOĘN|QpV
a polgármesteren múlik, aki felügyeli és végrehajtja a döntéseiket!
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel és bizalmat szavaznak a választáson, hogy
Visegrád szolgálDWiEDiOOKDVVDNPLQWSROJiUPHVWHUYDJ\NpSYLVHOĘMHO|OW
Tisztelettel: Sándor Miklós
Független polgármester - pVNpSYLVHOĘMHO|OW

6FKDQGO-iQRVQpNpSYLVHOĞMHO|OW
+LYDWDORVQHYHPHWEiUVRNDQWXGMiNGHDYiURVEDQV]LQWHPLQGHQNLFVDN7XELQDN
V]yOtW6]OHWpVHPyWDN|WĞG|P9LVHJUiGKR]LPPiUpYHiOODQGyODNRVNpQWpOHNLWW
)pUMHPYLVHJUiGLKi]DVViJXQNEyOKiURPJ\HUPHNQNV]OHWHWW
$IĞLVNROiQpStWpV]]HPPpUQ|NLGLSORPiWV]HUH]WHPPDMGD]20)QpOGROJR]WDP
LWWKHO\EHQ+RVV]~pYHNLJPDJiQWHUYH]ĞNpQWLVGROJR]WDP.pVĞEE6]HQWHQGUpUH
NHUOWHP D . + %DQNKR] DKRO  pYHQ iW ÀyNYH]HWĞKHO\HWWHVNpQW YpJH]WHP
PXQNiPDW QDJ\ pOYH]HWWHO WyO D PDJiQV]HNWRUEDQ GROJR]WDP
SpQ]J\HVNpQW PDMG D SROJiUPHVWHUL KLYDWDOQiO PĬV]DNL HOĞDGyL iOOiVW NDSWDP
LQQHQPHQWHPQ\XJGtMEDEHQ(]HNXWiQHJ\UHQDJ\REELQWHQ]LWiVVDONH]GWHPD
YiURVpOHWpEHQUpV]WYHQQL.RUiEEDQLVWDJMDYROWDPDYiURVSpQ]J\LEL]RWWViJQDN
YDODPLQW D 1pPHW 1HP]HWLVpJL gQNRUPiQ\]DW 11g  NpSYLVHOĞMHNpQW LV GROJR]WDP GH
Q\XJGtMEDYRQXOiVRPyWDDYiURVEDQPĬN|GĞNpWDQpPHWpVD]HJ\Ki]LpQHNNDUPLQGHQDGPLQLV]WUDWtYJ\pW
pQLQWp]HP0LQWHOQ|NKHO\HWWHVD11gWHOMHVDGPLQLV]WUiFLyMiWDSiO\i]DWRNtUiViWpVDNO|QE|]ĞSURJUDPRN
V]HUYH]pVpWV]LQWHHJ\HGOYpJ]HP
$0LOOHQQLXPLNiSROQDJRQGQRNDNpQWV]HUYH]HPDE~FV~QDSRNDWDWpOLE~FV~DONDOPiYDODPHJYHQGpJHOpVWLV
pQUHQGH]HPDUpV]WYHYĞNQHN$WHPSORPEDQD]~UQDSLYLUiJV]ĞQ\HJNpV]tWpVpEHQDNWtYV]HUHSHWYiOODORN$
VSRUWHJ\HVOHWQHND]HOQ\HUW7$2WiPRJDWiVSiO\i]DWLHOV]iPROiViWpQYpJ]HPPLQGHQpYEHQ5pV]WYHWWHPD
6]HQWKiURPViJV]RERUIHOiOOtWiViEDQpVD]yWDLViSRORPDWpUYLUiJDLWKRJ\N|]|V|U|PQNUHHNHGYHVNLVWpU
KDQJXODWDPHJPDUDGMRQ'HPLQGHQpYEHQUpV]WYHV]HNDNiOYiULDWDNDUtWiVEDQLVD]XWyEELQpKiQ\pYEHQ
FVDWODNR]WDP D SDORWDMiWpNRN LQIyV FVDSDWiKR] .RUiEEDQ D YiODV]WiVRN DONDOPiYDO D V]DYD]DWV]iPOiOy
EL]RWWViJ HOQ|NHNpQW VHJtWHWWHP D KHO\L YiODV]WiVL LURGD PXQNiMiW ÔJ\ OiWRP KRJ\ D] HOP~OW pYHNEHQ
9LVHJUiGRQVRNYiOWR]iVW|UWpQWpSOWV]pSOWDYiURVGHWHUPpV]HWHVHQYDQPpJPLWWHQQLH]HQOHV]HNPLQGHQ
LJ\HNH]HWHPPHO
ÔJ\pU]HPD]HPEHUHNW|EEVpJHEL]DORPPDOYDQLUiQWDPH]pUW~J\G|QW|WWHPPHJPpUHWWHWHPPDJDPD]
|QNRUPiQ\]DWLYiODV]WiVRNRQPLQWNpSYLVHOĞpVKDVLNHUOEHMXWQRPDWHVWOHWEHDNNRUPLQGHQLJ\HNH]HWHPPHO
D]RQOHV]HNKRJ\IRO\WDWYDD]HGGLJLWHQGHQFLiWYiURVNiQNHJ\UHV]HEEpOKHWĞEEOHJ\HQ

32

KÉPVISELŐJELÖLTEK

A nevem Sinka Zoltán. 1977-ben születtem Esztergomban, 42 éves vagyok. Iskolaéveimet
a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolában töltöttem, majd a szentendrei Móricz
Zsigmond Gimnáziumban érettségiztem. Mindig is rajongtam a történelem iránt, ezért
utam a pécsi egyetemre vezetett, ahol történész diplomát szereztem. Az egyébként
felejthetetlen pécsi éveket leszámítva mindig Visegrádon éltem és remélem ez mindig így
is marad.
3pFVUĘOKD]DWpUYHPDMGpYHQiWHJ\QDJ\YLVHJUiGLV]iOORGDUHFHSFLyMiQGROJR]WDP.
2016-ban az élet választás elé állított, megszületett ugyanis kislányom Szofi és hamar rá
kellett döbbenem, hogy számomra a vendéglátás megkövetelte életmód nem
|VV]HHJ\H]WHWKHWĘD]]DODKRJ\DQpQHJ\DSDYDODPLQWHJ\FVDOiGpOHWpWHONpS]HOHP$]
LGĘLJazolta döntésemet, 2017-ben megszületett második gyermekem Marci.
Jelenleg párommal Zsuzsival és a két "rosszasággal" Visegrádon a Tamás-hegyen lakunk.
6]DNPDL pOHWXWDPDW WHNLQWYH NLVHEE NLWpUĘN XWiQ HJ\ WDKLWyWIDOXVL .IW-nél dolgozom
LURGDYH]HWĘNpQW
)JJHWOHQ MHO|OWNpQW LQGXORN D YiODV]WiVRQ GH EDUiWL EHV]pOJHWpVHN VRUiQ NLDODNXOW HJ\ FVRSRUW DNLN D YiURV M|YĘMpW
hasonlóan képzelik el. Jöhetne itt egy felsorolás, ezt azonban többen megtették már ezen oldalakon. Véleményem szerint,
Visegrád további fHMOĘGpVpQHN NXOFVD KRJ\ EL]WRVtWDQL WXGMXN D SURVSHULWiVKR] V]NVpJHV DQ\DJL IRUUiVRNDW (]HNHW
HOVĘVRUEDQ D NRUPiQ\]DWWyO UHPpOKHWMN 2O\DQ HPEHUUH YDQ V]NVpJQN DNLQHN V]HPpO\H HJ\ KLGDW MHOHQWKHW
számunkra a döntéshozók és Városunk érdekei között. (]W D] HPEHUW pQ MHOHQOHJ (ĘU\ 'pQHV V]HPpO\pEHQ OiWRP
3ROLWLNDL NRQFHSFLyP V]HULQW WiPRJDWQXQN NHOO 'pQHVW HEEHQ D V]HUHSEHQ GH IRQWRV KRJ\ H] D KtG HUĘV
PHJLQJDWKDWDWODQ SLOOpUHQ Q\XJRGMRQ (]W D SLOOpUW D N|Up V]HUYH]ĘGĘ HPEHUHN MHOHQWKHWLN DNLN Pind évtizedek óta
9LVHJUiGRQpOĘHPEHUHN7|EEVpJNVRVHPYROWSROLWLNDLV]HUHSOĘGHPLQGHOKLYDWRWWDQYpGLN9LVHJUiGpUGHNHLW+LV]HN
abban, hogy olyan csoporthoz csatlakoztam, amelynek tagjai ismeretségük, rokoni kapcsolataik révén átszövik Visegrád
szinte egész lakosságát. Ily módon létrejöhet egy olyan társadalmi konszenzus, amire alapozva Dénes és a felálló
NpSYLVHOĘWHVWOHWNpSHVOHV]9iURVXQNpUGHNHLWPHJYpGHQL
Olyan helyzetben vagyunk amikor Visegrád sokat nyerhet vagy sokat veszíthet.
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Tisztelt Visegrádiak!
$pYLKHO\KDWyViJLYiODV]WiVRNRQSROJiUPHVWHUMHO|OWNpQWpVNpSYLVHOĘMHO|OWNpQWLVWDOiONR]KDWQDN D QHYHPPHO .pSYLVHOĘMHO|OWL SURJUDPRP WXODMGRQNpSSHQ QHP WpU HO D SROJiUmesterként megvalósítani szándékolt céloktól. Ennek ellenére néhány gondolatot tovább
részleteznék.
1./ Fontosnak tartom, hogy az önkormányzat csatlakozzon néhány nagyon is indokolt
kormányprog-ramhoz. Ilyennek tartom a családtámogatást és a gyermek vállalást VHJtWĘ
támogatások mellett W|UWpQĘ VHJtWVpJQ\~jtást. Ennek érdekében kezdeményezem legalább 6 önkormányzati garzon
EpUODNiV pStWpVpW pV EpUEH DGiViW D] pOHWNH]GĘ ILDWDO SiURN UpV]pUH 7RYiEEL -12 önkormányzati bérlakás építését a
már kisgyermekes fiatal házasok részére.
2./ Kezdeményezem a Rigó utca Mátyás király utca torkolatában, valamint a Doboskert és Vadrózsa utcák
találkozásánál sárfelfogó kialakítását és az eVĘYt] HOYH]HWpVpUH PHJIHOHOĘ FVDWRUQD pStWpVpW (]HNNHO PHJV]QWHWKHWĘ
OHQQHD]~WV]pOpQOpYĘViUpVV]iUD]LGĘEHQSRUIHOKDOPR]yGiVDFsökkentve a terület szálló por szennyezettségét.
3./ .H]GHPpQ\H]HPD]HO|UHJHGHWWN|]PĦYH]HWpNHNFVHUpMpW - különösen aKROW|EEV]|ULVPpWOĘGĘFVĘW|UpVIRUGXOWHOĘ
az elmúlt években - pVDIHO~MtWiVRNVRUiQN|]PĦcsatorna kiépítését, a buszfor-dulónál a V]HQQ\Yt]iWHPHOĘN|UQ\pNpQ
WHUMHQJĘEĦ]PHJV]QWHWpVpW
4./ Szorgalmazom a sporttelepi és a bányatelepi buszmegálló közötti szakaszon járda építését és a Thermál Hotelig
tartó sétáló út szélesítését, valamint QDSHOHPHV YLOiJtWy WHVWHNNHO W|UWpQĘ megvilágí-tását. Ugyanezen a szakaszon
kezdeményezem útszéli szalagkorlát elhelyezését az úttest szélén az itt sétáló gyalogosok védelme érdekében.
5./ Kezdeményezem a településkép védelmi rendelet módosítását, különösen a lakosság érdekeivel szemben álló
elemek eltörlését pl. napelemek elhelyezésének korlátozását, NHUtWpVHNUH pV D PĦDQ\DJ  Q\tOiV]iUyNUD YRQDWNR]y
HOĘtUiVRNDW
6./ 7iPRJDWRP D 5pY NLN|WĘ IHMOHV]WpVpQHN EHIHMH]pVpW D 0DJ\DU ÈOODPNLQFVWiU NH]HOpVpEHQ OpYĘ NpW |E|OEHQ
WXULV]WLNDLMHOHQWĘVpJĦIHMOHV]WpVPHJYDOyVtWiViWFVyQDNi]iVpVFVyQDNNLN|WĘNLDODNtWiViW
'U6]HQGUĘL/DMRV
9DGiV]L*iERUNpSYLVHOĞMHO|OW
&VDOiGQHYHPNH]GĞEHWĬMpQpOIRJYDD]ĞV]L|QNRUPiQ\]DWLYiODV]WiVRNRQ
LQGXOyNpSYLVHOĞMHO|OWHNHJ\LNXWROVyEHPXWDWNR]iVDNpQWROYDVKDWMiN
tUiVRPDW9DGiV]L*iERUYDJ\RNpYHVIHOHVpJHPPHOpVNLVÀDPPDO
ÔMWHOHSHQODNXQN
eUWpNUHQGHP DODSMiW D KD]D D QHP]HW D NHUHV]WpQ\ NXOW~UD pV D FVDOiG
NpSH]LNPHO\HNLJD]LPHJWDUWyHUĞYHOEtUQDN1HPMHOOHP]ĞKRJ\YDODNLHQQ\L
LGĞVHQ PHJPpUHWL PDJiW HJ\ |QNRUPiQ\]DWL YiODV]WiVRQ PRVW PpJLV D]W
NpUHPgQ|NWĞOKRJ\WiPRJDVVDQDNDEEDQKRJ\D]~MNpSYLVHOĞWHVWOHWWDJMD
OHKHVVHN /HJPDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJHPHW EHQ V]HUH]WHP DPLNRU D
1HP]HWL .|]V]ROJiODWL (J\HWHP .|]LJD]JDWiVWXGRPiQ\L .DUiQ iWYHWWHP D]
RNOHYHOHVN|]LJD]JDWiVLPHQHG]VHUNpSHVtWpVWWDQ~VtWyGLSORPiPDW.H]GHWHNWĞOIRJYD
PiUD]HJ\HWHPLPHVWHUNpS]pVDODWWLVD]iOODPpVDKHO\LN|]LJD]JDWiVEDQGROJR]WDPLOOHWYHGROJR]RP
$](PEHUL(UĞIRUUiVRN0LQLV]WpULXPiEDQPDMGD1HP]HWJD]GDViJL0LQLV]WpULXPEDQHOW|OW|WWpYHNPHOOHWW
KDW pY |QNRUPiQ\]DWL PXQND iOO P|J|WWHP  V]HSWHPEHUpWĞO SHGLJ /HiQ\IDOX 1DJ\N|]VpJ
DOMHJ\]ĞMHNpQWGROJR]RP
9pOHPpQ\HP V]HULQW 9LVHJUiG EHQ HJ\ ~M ~WUD OpSHWW ~M LUiQ\YRQDOODO PHO\QHN PHQWpQ V]iPRV
IHMOHV]WpV NH]GĞG|WW PHJ PHO\HNHW D N|YHWNH]Ğ FLNOXVEDQ PiU QDJ\RQ IRQWRV OHQQH EHIHMH]QL (EEHQ
V]HUHWQpND]~MNpSYLVHOĞWHVWOHWQHNpVDYiURVQDNDVHJtWVpJpUHOHQQL%V]NHpGHVDSDNpQWNLHPHOWHQ
IRQWRVQDNWDUWRPDYiURVN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\HLQHNJ\pW+DWiUR]RWWYpOHPpQ\HPKRJ\HJ\N|]|VVpJ
|VV]HWDUWy HUHMpW OHONpW D MyO PĬN|GĞ FLYLO V]HUYH]HWHN DGMiN 7|EEHN N|]|WW LO\HQ D 9LVHJUiGL
6SRUWHJ\HVOHW PHO\QHN pQ LV WDJMD YDJ\RN eSSHQ H]pUW H V]HUYH]HWHN N|]|VVpJpStWĞ pV PHJWDUWy
PXQNiMiWDPLQGHQNRULYiURVYH]HWpVQHNDOHKHWĞOHJPDJDVDEEV]LQWHQV]NVpJHVWiPRJDWQLD(J\RO\DQ
~M FVHOHNYĞ NpSYLVHOĞWHVWOHW WDJMD V]HUHWQpN OHQQL DPHO\EHQ D] HGGLJL V]DNPDL WDSDV]WDODWDLPDW
YDODPLQWDIHQWLHOYHNpVSULRULWiVRNV]HULQWLWHQQLDNDUiVRPDWPHJPXWDWKDWRP$EHPXWDWNR]iVRPPDO
HOOHQWpWEHQD]pQQHYHPDV]DYD]yODSHOHMpQOHV]PHJWDOiOKDWy

Z_ǫÂKÂǩ 
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Visnyovszki András
IJJHWOHQNpSYLVHOĘMHO|OW

Tisztelt Visegrádi Polgárok!
9LVQ\RYV]NL $QGUiV YDJ\RN  pYHV WĘVJ\|NHUHV 9LVHJUiGL ODNRV ,WW
V]OHWWHPMiUWDPyYRGiEDiOWDOiQRVLVNROiEDLWWpOHNPDLVIHOHVpJHPPHO
5y]VDY|OJ\L1RpPLYHOpVNpWNLVOiQ\RPPDO/DUiYDOpV/HLOiYDO
7L]HQKpWpYHYLVHJUiGLYiOODONR]yNpQWGROJR]RP0iVRGLNpYHYDJ\RN
D9LVHJUiGLÈSULO\/DMRVÈOWDOiQRV,VNRODpV$0,6]OĘLV]HUYH]HWpQHN
D]HOQ|NH7DYDO\D0DJ\DU-pJNRURQJ6]|YHWVpJIHONpUpVpUHD
9LVHJUiG6(QEHOOPHJDODNtWRWWDPD9LVHJUiGL-pJNRURQJV]DNRV]WiO\W
DPHO\QHNHOQ|NHOHWWHP1pKiQ\pYH9LVHJUiG6SRUWMipUW.|]DODStWYiQ\
NXUDWyULXPiEDQLVWHYpNHQ\NHGHP
.pSYLVHOĘNpQWPXQNiONRGQpN
*\HUPHNHLQNpUW
+HO\LODNRVRNpOHWPLQĘVpJpQHNMDYtWiVipUW
$]pOĘEEpOKHWĘEEYiURVpUWpVD]LGHOiWRJDWyNpUW
$NLLVPHUWXGMDKRJ\ORNiOSDWULyWDPD[LPDOLVWDVLNHURULHQWiOWGHUHDOLVWD
YDJ\RN$]LWWW|OW|WWpYHNEĘOpVDYiOODOR]iVEyOV]iUPD]yWXGiVRPDW
NpSHVVpJHLPHW WDSDV]WDODWDLPDW PHJYiODV]WiVRP HVHWpQ |U|PPHO
DMiQORPV]HUHWHWWYiURVRPQDNpVODNyLQDN

HAJRÁ VISEGRÁD!

NEMZETISÉGI KÉPVISELŐJELÖLTEK
PROGRAMBEMUTATÓ
2010 óta töltöm képviselői mandátumomat a visegrádi német nemzetiségi önkormányzatban. Az első ciklusban alelnöki tisztséget viseltem, 2014 óta elnöki minőségben végzem nemzetiségi munkámat. Különösebb bemutatkozást úgy
gondolom nem kell tennem hiszen az elmúlt kilenc évben megismert Visegrád lakossága ebben a kulturális munkában
is. Bizonyára sokan emlékeznek még arra amikor a visegrádi művelődési ház vezetője voltam, majd későbbiekben
az erdei művelődési ház ügyvezetőjeként dolgoztam. Kulturális munkámat a főiskola elvégzése alatt és után a Petőfi
Irodalmi Múzeumban és az Országos Széchenyi Könyvtárban végeztem. Családom okán őstelepes visegrádi vagyok
anyai ágon - ősapám már az 1705-ös lakossági összeírásban szerepel Hans Scheily néven. Valószínűsíthetően ő lehetett a ma is városunkban élő Scheili vezetéknevű családok őse. Apai ágon német ősnemes családhoz tartozom, mely az
évszázadok alatt elmagyarosodott, de német identitását is megtartotta. Családomat két leányom és öt unokám alkotja,
sajnos férjem már évek óta elment közülünk. Az elmúlt két ciklusban igyekeztem képviselőimmel együtt a helyi sváb
szokásokat feleleveníteni, rendezvényeket tartani, másokét megnézni és ötletet meríteni. Elsőrendű feladatomnak tartottam az óvodai és az iskolai nemzetiségi programok szakmai és anyagi segítését. A pedagógusok nemzetiségi továbbképzését erőnknek megfelelően támogattuk. Terveim közt szerepel egy nemzetiségi ház létrehozása ahol kiállítást,
kisebb rendezvényeket és foglalkoztató helységet tudunk berendezni. A nemzetiségi munkához szükséges tárgyak
elhelyezéséhez raktárhelységet is szükséges kialakítanunk. Munkámmal támogattam a helyi nemzetiségi zenekart
és énekkart, a jövőben is priorítást kell kapniuk, az ő tevékenységük és identitásuk a gerinc amelyre munkám során
támaszkodom. Kiemelten fontosnak vélem a testvérvárosunkkal a jó kapcsolat fenntartását, továbbfejlesztését közös
kultúrprogramokon keresztül. Ennél a pontnál Visegrád Város vezetésére is gondolok. Nagy előrelépés lenne ha a
visegrádi általános iskola az obergünzburgival közös kultúrális programot dolgozna ki mely segítene a nyelvtanulásban és egymás szokásainak a megismerésében. Az ifjúsági kapcsolatokat a sporton, elsősorban a focin keresztül
lehetne újraéleszteni. Régóta dédelgetett tervem, hogy Visegrádon is lehessen német nyelvű misét hallgatni a katolikus templomunkban. Az atyával már beszéltünk róla és volt már próbálkozásunk is, például 2018. Halottak Napján.
Testvérvárosunk delegációja épp itt járt és a Szentleckét németül olvasták fel.Továbbra is szeretném őseink kegyeleti
sírkertjét továbbépíteni, a régi családi sírköveket felújítani és végső elhelyezésüknek helyet adni.
Scheiliné Kékessy-Herendi Mária Ida
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OBERGÜNZBURGBAN JÁRTUNK

A

természetes eredetű láptavánál. A gyerekek nagy része
meg is fürdött a tóban, melyet az itteniek is fürdésre
használnak. Még egy érdekessége ennek a tónak, hogy
egyik német partnerünk nagypapája építette a láptóból
fürdésre alkalmas tóvá, önzetlenül, csak a közösség iránti szeretetéből. Szombaton Ulmba, ebbe a csodás kis
városba vitt utunk. A világhírű evangelikus székesegyházat német vezetéssel néztük meg, szépsége és a világon
egyedülállóan magas tornya /161,53 méter/ ámulatba
ejtett. A Donauschwäbisches Zentralmuseumban újabb
meglepetés várt, ugyanis egy magyar múzeum-pedagógusnő kalauzolt minket és remek előadást tartott a németek kitelepüléséről, mely mint tudjuk elsősorban hazánkba irányult. Az estebédet a fesztiválsátorban költöttük el,
kis zenehallgatás után nyugovóra tértünk.

z immár negyedszázados testvérvárosi kapcsolatunk éves találkozójaként idén augusztus 29. és szeptember 2. között nemzetiségi énekkarunk és általános iskolás német nemzetiségi
tánccsoportunk látogatott el Obergünzburgba.
A német partner meghívása a Szabad Lövészek Egylete éves versenyére szólt, melyet minden alkalommal
nagyszerű záró ünneppel fejeznek be. A város ilyenkor
felállít egy közel ezer férőhelyes sátrat nagy színpaddal,
mely lehetőséget biztosít sok helybeli zenekarnak, énekés tánckarnak művészetük bemutatására, de ebben az
évben egy helyben nagyon közkedvelt zenekar szórakoztatta a mulatni vágyó közönséget, fiatalt idősebbet egyaránt. Mi is részt vettünk ezen a záróbulin, bár az igazi
testvérvárosi búcsúestünk vasárnap estére esett, melyet
vendéglátóink a patinás Hirsch -fogadóban rendeztek
a tiszteletünkre. Nagy meglepetésünkre a város polgármestere Lars Leveringhaus vezette és konferálta az est
műsorát. Többször is a színpadra szólította énekkarunkat
és iskolás táncosainkat, ügyesen váltogatva a többi allgäui folklórcsoporttal, nagy tapsot kaptak! Szó szerint
fergeteges este volt, a házigazdák is remek táncokat,
énekeket adtak elő. A műsor végén magyarok és németek
együtt énekeltek a színpadon, a hangulat emelkedett volt
és ilyen lelki állapotban adtuk át egymásnak ajándékainkat. Sokáig emlegetjük még ezt az estet és a többi együtt
töltött napot is!
Tavasz óta terveztük német barátainkkal közösen ezt
a pár napot. A tervezés elemei mindig azok a pontok,
hogy mikor jöjjön létre, milyen ünnephez kapcsolódjon,
mit szeretnénk látni, kiket hozunk és kivel találkoznánk
szívesen. Ennek megfelelően idén az énekkarunk és
iskolás német tánccsoportunk volt soros a látogatásban.
Igyekeztünk a gyerekeket családoknál elhelyezni, hogy
ezen pár nap alatt is gyakorolják a német nyelvet valamint bepillantást nyerjenek a német családok életébe. Mi
felnőttek két fogadóban voltunk elhelyezve.

A vasárnapi programunkat az obergünzburgi evangélikus istentiszteleten kezdtük, ahol is énekkarunk szép
énekekkel járult hozzá a mise bensőséges hangulatához,
német barátaink nagyon örültek és hálásan megköszönték
a közreműködésünket. Miután két pedagógus /B.Éva és
I.I.Gabi/ is kísérte a gyerekeket örömmel vettük, hogy
Lars L. polgármester úr megmutatta nekünk a felújított
iskolát. Az iskolának még változtatható medermélységű
uszodája is van! Nem túlzok, ha azt írom ámultunk és
bámultunk, és titokban mindannyian reménykedtünk,
hogy talán a mienk is hasonló lesz a nem távoli jövőben…

Pénteken, az első napon délelőtt az Ördögkonyha nevű
/Teufelsküche/ a jégkorszaki jég által kivájt szurdokban tett kirándulással kezdtük, ebédet a közeli Liebenthann-malomban ettük, délután Ottobeurenbe utaztunk
ahol ragyogó helyi vezetővel végigjártuk a bazilika és a
bencés kolostor nevezetességeit. Este grillpartit rendeztek
vendéglátóink Hagenmoos mesterségesen létrehozott, de

Ebédre meghívást kaptunk a Schlaak családhoz /a DUP
korábbi vezetője/ helyi húslevest tálaltak ún. Maultasche
betéttel /hússal töltött barátfüle/. Igen kiadós volt, jóllakott a társaság! Kis pihenés, baráti, családias beszélgetést
folytattunk a háziakkal és a többi ottani barátokkal.
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A kora délutáni órákban a közeli Elbseehez mentünk,
ahol sétáltunk a tóparton majd a part menti nagy kávézó
teraszára ültünk be egy kis kávéra, sütire, fagyira, ki mit
akart fogyasztani.

A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a péntek esti előadás-sorozat következő
alkalmára, mely

Az időjárás végig kedvezett, nagyon szép napokat töltöttünk ismét együtt: ahogy ők fogalmazták: olyan jó volt
az együttlétünk mint régen a RÉGI SZÉP IDŐKBEN!

2019. október 25-én, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban

Kékessy-Herendi Ida

Ebben a hónapban

IPOLYSÁG: A TÖRÖKVERŐ REKORDER
ÉS AZ ELSŐ MAGYAR OLIMPIAI
HELYEZETT VÁROSA

Meghívó
Az aradi vértanúk gyásznapján,
2019. október 6-án, vasárnap 17
órakor

címmel

Pálinkás Tibor
régész, múzeumigazgató
Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria

MEGEMLÉKEZÉST

Ipolyság

tartunk a ’48-as emlékműnél.

(Szlovákia)
tart vetítettképes előadást

Mindenkit szeretettel várunk,
s ha tehetik, hozzanak egy szál
virágot, vagy mécsest!

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt
2019. október 26-án szombaton
15-19 óráig

Tisztelettel meghívjuk
Visegrád város polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc
63. évfordulójára rendezendő

a művelődési házba a hagyományos

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA
Minden alkalommal közel száz játékból
választhatják ki a jelen lévők, hogy mit
próbálnának ki!

ÜNNEPSÉGRE,

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

melyet
2019. október 23-án, szerdán 17
órakor
tartunk a Moziban.

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!
Minden pénteken 17 órától

Ünnepi műsorral
az Áprily Lajos Általános Iskola
diákjai
tisztelegnek a forradalom hősei
előtt.

MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI!

Mindenkit szeretettel várunk!

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

szeretettel várok mindenkit
a művelődési házban.
GYERE EL, PRÓBÁLD KI

38

TÍZ ÉVE TÖRTÉNT...(II.)

T

alán utoljára, de még egyszer mindenképp szeretnék szót ejteni néhány eseményről, melyek
2009-ben, Visegrád millenniumához kötődnek:

Az egyik, 2009 pünkösdjén történt és elsősorban a
város református vallású lakósainak okozott örömöt:
dr. Szabó István, dunamelléki püspök felavatta "igazi"
templomukat. A templom elkészülte előtt un. imaházban tartották istentiszteletüket. (A '40-es évek végén
még nagymamám mutatta meg az imaház helyét, a
Kálvária-hegyre vezető lépcsősoron lehetett elérni.)
A másik eseményre szeptember 14-én került sor. A
Duna-parton lett felállítva Vígh Tamás szobrászművész
monumentális alkotása: az „Életfa”.
Október 25-én újfent szobrot avatott fel Hadházy Sándor, a város polgármestere: a Szentháromság-szobrot.
A Gróh Dániel szerkesztésében összeállított, „Visegrád
1009-2009, Szentháromság-szobor” című ismertetőből
megtudhattuk a mű keletkezésének és elkészültének –
sőt, magának a Szentháromság (Atya – Fiú - Szentlélek)
szimbólumnak és annak megformálásának történetét. Az
ismertetőből megtudható az is, hogy a mű elkészítését –
a pályázaton elnyert 580 ezer forint feletti összeget – a
város vezetése és lakossága önadakozásból finanszírozta.
Két jogi személy is (a Szent György Lovagrend és az Utilis
Kft.) „besegített”:

A szobrot Lesenyei Márta, Munkácsy-díjas szobrászművész tervei szerint Gémes Katalin és férje, Markolt
György faragta formába. Talán nem vagyok egyedül azon
véleményen, hogy ez a mű – a mai világban – intő jelt
adhat és gondolkodásra, lelkiismeret-vizsgálatra késztetheti a hétköznap emberét: „Vajon helyesen élek-e?”
Tisztelettel, Scheili Béla

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Miután szerkesztőségünk két tagja, Gróf Péter felelős
szerkesztő és Mikesy Tamás szerkesztő jelöltként indul a 2019. október 13-i helyhatósági választásokon,
így a 2019. októberi Visegrádi Hírek választással
kapcsolatos szerkesztőségi munkáiban nem vesznek
részt. Erről értesítették a lap felelős kiadóját és tulajdonosi jogait gyakorló önkormányzat vezetőjét Félegyházi András polgármestert, aki a bejelentést tudomásul
vette.

Magyar László:
NEHÉZ IDŐ
Csurom egy' ! – szoknyát cserél az asszony,
mintha ő is úgy vajúdna, mint ott,
a sarokban az a vemhes kanca.
Kötél és csörlő, vizes veder, rongy...
Már nehezen húzzák, horpaszuk zihál,
– s na tessék, még ez a fergeteg is! –
Rajtuk húz, nem a kis jövevényen.
Nyalja a lámpát síró duda-síp,
az meg aztán füstölögve ásít,
tátott szája derengve világít.

FELHÍVÁS
A Mátyás Király Művelődési Ház külső felújítási munkálatai miatt a ház körül még állványzatok, illetve árok találhatóak. Éppen ezért kérjük
a művelődési ház látogatóit, különösen a zeneoktatásra érkező diákokat és azok szüleit, hogy
fokozott figyelemmel közlekedjenek, és erre hívják
fel gyermekeik és ismerőseik figyelmét is.
Megértésüket köszönjük!

(1984.)

39

2019. OKTÓBER

BÖJTE CSABÁVAL A TERMÉSZETVÉDELEMÉRT
Az erdélyi ferences szerzetes és a Mária Út Egyesület zarándoklatot hirdetett
augusztus 17.-ére Szentendréről Visegrádra. Hogy miért is településünkre esett a
választás? Mert 1083-ban Szent László király Székesfehérváron összehívta a rendeket aug. 15.-re, Nagyboldogasszony ünnepére. (Amikor is utód híján, Szent István a
koronáját felajánlotta a Szűzanyának.) Ekkor érezvén a magyarok közötti feszültséget,
ötnapos bűnbánati időt rendelt el, hogy békét kössenek a haragosok. A király maga
is útra kelt Visegrádra, hogy engesztelésül a fogva tartott Salamont kiengedje. Ezt
követően negyven évnyi béke szállt a Kárpát-medencére, augusztus 20.-án pedig
megnyitották István király sírját, és oltárra emelték. (Innen a 20.-i ünnep.)
Székesfehérvár helyett mi csak Szentendréről indultunk. A szűk körű
kezdeményezés ellenére (remélt 50 fő), több mint 350-en vettek részt, nem csak a
környék településeiről, hanem Erdélyből, Felvidékről és a Vajdaságból is jöttek.
A résztvevők a zöld öltözetükkel, Csaba testvér pedig az ajándékba kapott zöld
habitusával is a természet szeretetére hívták fel a figyelmet. A zarándoklat fő
témája a bűnbánat volt, ezen belül is a természettel szemben elkövetettekre helyezve a hangsúlyt. Jelezvén, hogy rá kellene döbbennünk, hogy a pazarlásunk,
kapzsiságunk, meggondolatlan fogyasztásunk, vásárlásunk óriási terhet jelent a
környezetünknek! Ahogy mondta, polgárháború zajlik szerinte a természettel szemben. Mesélte, hogy tizenéves korában
nagytatája kezébe adta a nagykést, hogy ő szúrja le a húsvéti bárányt. Tanító céllal, hogy jobban becsülje a mindennapi
betevőt. Ódzkodva, de szembesült azzal, hogy mindenért, ami a tányérunkra kerül valakinek meg kell halnia. A skanzent
tudatosan választva kiindulópontként, rámutatott, hogy nincs szükség óriási lakóterekre, hogy egy család boldogan élhessen. A ruhák, holmik is elfértek anno egy- két szekrényben. „Az utolsó ítéletkor se a házad, se az autód, se a diplomád
nem fog szembejönni, hanem csak a szeretteid.” Szerzetesként hűséget esküdve a mindenkori pápának, most is az ő írásait
hozta el kísérőként a Laudato si’ enciklikából.
Az 50 fős csoportok, keresztaljak egymást követve indultak Pilisszentlászlóra, ahol a helybéliek illetve Csaba testvér
egykori dévai gyermeke fogadott bennünket. Utóbbi sokszor hívta Őt, hogy látogassa meg, hát most sokad magával, de
teljesítette a kérését. Csaba testvér gondolatai, imák és a pihenő után útnak indultunk a Kaán-forrás felé. Kertész József
pedig mint helybéli, a környék érdekességeire, szépségeire hívta fel a résztvevők figyelmét. A kanyargó patakon sokszor
átkelve érkeztünk meg a forráshoz, ahol megpihenve, a szerzetes megunhatatlan, csodával határos történeteit hallgatva,
ill. hiteles személye, valóban elgondolkodtatott minden résztvevőt. A nagy séta után beérve Visegrádra a Salamon torony
helyett az Áprily parkba, majd a templomba vezetett az utunk. Amikor Csaba testvér rákérdezett ki kezdené előröl az
utat, hogy jobban megbékéljen haragosaival, senki sem látta szükségét, így a küldetés teljesítve lett. Egy engesztelő szentmise következett. Kérte, hogy fenntartható vágyaink
legyenek, mert nem lehet nyolcmilliárd embernek
dübörgő terepjárója, azzal tönkretennénk a Földet. De
az elérhető, hogy az ember gyönyörködjön a szépségében, a kiskertjét, környezetét művelje, vagy bármilyen
más módon támogassa a föld nevű projektet! Ha ez az
összefogás értelmetlen lenne, a Jóisten alkotása hiábavaló volna, ő sem követné. Székelyesen, döglött lóra
nem verne patkót! A szerzetestől egy statikus egyszer
megkérdezte, hogy ha most három cserép leesik egy ház
tetejéről, akkor mennyi idő alatt omlik össze az épület.
Erre ő meghökkenve csak ennyit mondott: Egyáltalán
nem fog, mert én felrakom azokat a cserepeket. Zárásul
a Keresztelő Szent János alapítvány várt bennünket helyi finomságokkal. Csaba testvér felhívásának eleget
téve, hogy kerüljük az egyszer használatos dolgokat a
túra során, kancsóból kaphattunk friss vizet és a helybéliek nagyon finom süteményeit. Az út elgondolkodtató volt mindenki számára. A téma, Csaba testvér hiteles személye,
az imák, a természet… örülök, hogy visegrádiak négyen részt vettünk ezen az úton!
Tavas Judit
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A 823. MÁTYÁS KIRÁLY CSERKÉSZCSAPAT BESZÁMOLÓJA
Csapatunk mozgalmas időszakot tudhat
a háta mögött, hiszen
fennállásunk 30 éves
évfordulóját ünnepeljük idén. Ennek az
eseménynek a keretében több olyan programot is szerveztünk,
amelyek elsősorban
a
visegrádiaknak
szóltak.
Két ismeretterjesztő
előadást tartottunk,
az első a cserkészetről
szólt
általánosságban, Dr. Kempler
Soma előadásában,
míg a második, csapatunk múltját mutatta be, Csizmazia
András segítségével.
Ezek mellett szerettük volna megmutatni, hogy milyen
a cserkészet gyakorlati oldala, így tavasszal túrát szerveztünk, amelyre örömmel mondhatjuk, sokan voltak
kíváncsiak. A résztvevők visszajelzései alapján arra a
döntésre jutottunk, hogy a következő években is szervezünk hasonló nyitott túrákat. A cserkészek életében
a nyári tábor az egyik, ha nem a legfontosabb és legnagyobb volumenű program. Idén Vigántpetend mellett, a Balaton-felvidéken táboroztunk, s néhány napra
kiegészültünk a jubileum jegyében régi csapattagjainkkal is. Azt hiszem mind nekünk, mind a régi tagoknak
nagy élmény volt újra együtt lenni, vagy adott esetben
megismerni egymást. Jubileumi évünk zárásaként október 19-én megrendezzük a Regös bált, amely hosszú
múltra tekint vissza Visegrádon, annak ellenére, hogy az
utóbbi években nem itt került megszervezésre. Azonban
úgy véltük, hogy a méltó ünneplés és a jubileum lezárása
miatt is indokolt, hogy tartsuk a bált.

segítségekre is. Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt
évben több helyről is érkezett hozzánk segítség, valamilyen formában, sokszor kérni sem kellett, itt szeretném
megköszönni mindenkinek. Külön köszönet illeti Visegrád Város Önkormányzatát, valamint az Áprily Lajos
Általános Iskolát az együttműködésért, továbbá köszönjük a szülőknek is az állandó támogatást és a bizalmat!
Gróf Boglárka

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

INGYENES
BABA- GYERMEK pV)(/1ĝ77

Csapatprogramjaink mellett, amelyek igen sűrűek,
igyekszünk a város életében is aktívan részt venni, fontosnak tartjuk, hogy Visegrád közösségi és társadalmi életében mi is jelen legyünk. Mi vezetők ugyan
időnkhöz és energiánkhoz mérten mindent megteszünk
a csapat működéséért, azonban, mivel önkéntes alapon
munkálkodunk, időről időre szükségünk van külső

58+$%g5=e7 rendez.
Október 22-én (kedden)
13– 14.30– óráig a Mozi
épületében.
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2019. OKTÓBER
A VISEGRÁD ÉS KÖRNYÉKE TURISZTIKAI ÉS MARKETING EGYESÜLT VEKOP-1.3.2-15-2017-00004 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
Pályázat címe: Turisztikai desztináció menedzsment
fejlesztés Visegrádon és környékén

szállodákban INFO pontok (prospektus tartok) kerültek
kialakításra, térképek, éves eseménynaptár, heti garantált
programfüzet kulturált kihelyezésére.

Megvalósító: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület

- Meglévő rendezvényeink infrastruktúra korszerűsítéséhez 4 db Visegrádra jellemző, egyedi tervezésű
faházat építtettünk, amely legutóbb a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokon kerültek felállításra.

A szerződött támogatás összege: 19,54 millió Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 73,95 %

- 8 alkalommal szerveztünk garantált programot (lovagi
torna a Salamon-toronyban, majd tárlatvezetés a Királyi
Palotában) a Visegrádon tartózkodó vendégek számára.

A projekt befejezésének tervezett napja: 2019. 09. 30.
Az elmúlt évek azt igazolják, hogy egy jól működő helyi TDM Szervezet fontos szerepet tölt be egy desztináció
idegenforgalmának fejlődésében, javulásában. Sok esetben olyan hiányt pótolnak, olyan célcsoportot szolgálnak
ki, melyre egy nagyobb turisztikai szereplőnek (szálloda, étterem) sem kapacitása, sem energiája nincs. Az
eddigiek során számos példa született a TDM szervezet
működési területén azokra a kiegészítő szolgáltatásokra,
melyek nélkül hiányos lenne az élmény- és programcsomag, valamint csökkenne a vendégek komfortérzete.

Szemléletformálás, oktatás és képzés
- Muravölgyi-Farkas Emese részt vett egy stratégiai
menedzser képzésen.
- Tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvényeket, előadásokat szerveztünk a tagság számára.
- Egynapos külföldi tanulmányúton vettünk részt 15
kiemelt turisztikai szereplőnkkel. Visegrádhoz hasonló
adottságú Nyugat-európai területet kerestünk, és így esett a választás az ausztriai Wachaura. Az osztrák Dunakanyar hasonló adottságokkal rendelkezik, mint a magyar.
A táj szépsége és az épített kulturális örökség ugyanúgy
összhangban van, mint nálunk, valamint adott a főváros,
Bécs közelsége is. Ami jelentős különbséget jelent, az az
EuroVelo6 kerékpárút megléte, mely jelentős plusz forgalmat generál.
Marketing tevékenység
- Helyi szintű adatbázis fejlesztése.
- Marketing és kommunikációs szolgáltatások.
- Térkép szerkesztése, nyomtatása; teljesen új, 4 nyelvű
(magyar, angol, német, szlovák) responvise weboldal fejlesztése átlátható menürendszerrel, élő online webkamera képpel.
- Internetes honlap keresőmarketingjéhez kapcsolódó
fejlesztés.
- Visegrádra jellemző, különböző célcsoportot kiszolgáló tematikus csomagajánlatok kidolgozása, népszerűsítése külső szakértők bevonásával.
Monitoring
- Helyi szintű monitoring adatbázis kialakításához
kapcsolódó adatgyűjtés és feldolgozás.
Egyéb
- Külső projektmenedzsment szolgáltatás.
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.

A visegrádi TDM alapítói felismerték a turizmusnak
a térségben betöltött gazdaságélénkítő és életminőség
javító szerepét, a benne rejlő lehetőségeket, és e célból támogatták 2009-ben a helyi TDM szervezet megalapítását. A TDM szervezet, a helyi önkormányzat, a
tagság, a szakmai partnerek együttműködése, valamint a
rendelkezésre álló pályázati források együttesen biztosítják a turisztikai fejlesztések megalapozottságát, fejlődési
lehetőségeit.
A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesület ezért 2017-ben pályázatot nyújtott be a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése VEKOP – 1.3.215 számú felhívásra, melynek keretében az elszámolható
összköltség helyi TDM szervezetek esetén maximum
26.666.667.-Ft. A szervezet VEKOP-1.3.2-15-2017-00004
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét
a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője
19.541.675.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Az elnyert támogatási összegből az egyesület az elmúlt 2
évben a következő projektelemeket valósította meg, fogja
elszámolni:
Termékfejlesztés
- Helyi TDM stratégia aktualizálása, fejlesztési koncepció kidolgozása.
- 2020-ig szóló desztinációfejlesztési stratégia kidolgozása, aktualizálása.
- A Fellegvárban ingyenes WIFI elérhetőség mellett
élő HD képközvetítésre alkalmas kamerát helyeztünk ki,
(Dunakanyarról mutatja az élő képet), amely a turisták
minél kényelmesebb tájékozódását, komfortérzetük
növelését biztosítja.

- A Visegrád Városi Sport és Szabadidő Centrum fogadóépületéhez vezető út akadálymentesítése, egy
akadály mentesített parkoló, valamint egy mosdó
kialakítása, felszerelése.
- Egyéb általános (rezsi) költség - postai és telekommunikációs költségek.

A
fogadóterület
turisztikai
csomagjainak
kialakításához szükséges, a turisták fogadási feltételeit
javító kiegészítő fejlesztések keretein belül a visegrádi

Muravölgyi-Farkas Emese,TDM menedzser
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MUNKAERŐ FELVÉTEL
A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ
(Visegrád, Gizellatelep)
felvételt hirdet az alábbi munkakörök ellátására
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Munkaügyi főelőadó (szakirányú végzettséggel)
Pénzügyi előadó (mérlegképes könyvelő szakképesítéssel)
Ápoló (HÍD, OKJ54, felnőtt szakápoló, vagy általános ápoló és általános asszisztens szakképesítés)
Szakács (szakirányú végzettséggel)
Takarító (általános iskolai végzettséggel)
Karbantartó (villanyszerelő szakképesítéssel)
Vagyonőr (állandó éjszakai szolgálat, 19-07h-ig)

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
x
Szakmai önéletrajz
x
Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata
x
Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez
x
Kinevezéshez szükséges 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ található a szakkórház honlapján. További felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető. Várjuk hívását!
Tel: 26-801-700/1350, E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu, Honlap: www.visegradikorhaz.hu
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, 2026 Visegrád, Gizella-telep.
Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

KOZMETIKA!

ŐSZI REGENERÁLÓ
FELTÖLTŐ KEZELÉS
Kis- és nagykezelések,
tini kezelés lányoknak és fiúknak is.
Smink minden alkalomra
(fotózás, esküvő, rendezvények)
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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