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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

HIRDETMÉNY
$1(0=(7,9È/$6=7È6,%,=2776È*.,7ĥ=7(
$1(0=(7,6e*,g1.250È1<=$7,.e39,6(/ė.
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,
aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe
W|UWpQWIHOYpWHONUĘOLV pUWHVtWĘW kapnak.
Ajánlás
$QHP]HWLVpJLQpYMHJ\]pNEHQV]HUHSOĘválasztópolgár
2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.
Szavazás
A választópolgár személyesen,
D]pUWHVtWĘQIHOWQWHWHWWV]DYD]yKHO\LVpJEHQV]DYD]KDW

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

Nemzeti Választási Iroda
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL
A 2019. június 19-én megtartott rendes testületi ülésen
az alábbi döntések születtek:

vány, valamint a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület
részére működés támogatására, programok szervezésére
és lebonyolítására, sport célú fejlesztésekre, eszközök
vásárlására, épület karbantartása.

A Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2019. évi
működéséhez, illetve az Alapító Okiratban rögzített
feladatainak ellátásához 1.844.000.-Ft támogatás
odaítéléséről döntött a testület, melyet az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.27.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 9. sora terhére
biztosít.

A 2019. július 8-án megtartott rendkívüli testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:
Elsőként a Fellegvár Óvoda felújításához és
bővítéséhez szükséges előterv és engedélyezési terv
elkészítéséről döntött a testület. A döntés alapján a kedvezőbb árajánlatot benyújtó Craft Benson Kft-t bízza meg
az önkormányzat mindösszesen 15.811.500.-Ft tervezési
díj ellenében.

Döntöttek a képviselők a Visegrádi Polgármesteri
Hivatal 2019. évi munkarendjében az igazgatási szünetek
elrendeléséről 2019. július 22-étől augusztus 2-áig, valamint 2019. december 23-ától 2020. január 3-áig.

Döntést hozott a testület arról, hogy a Dunai
strand tájépítészeti tanulmánytervének elkészítésével –
lehetséges helyszínül a visegrádi sportpálya környékén
található alsó öböl területét megjelölve – a legkedvezőbb
árajánlatot adó Pagony Táj- és Kertépítész bízza meg
mindösszesen 2.921.000.-Ft tervezési díj ellenében, a tanulmánytervnek a tervező Visegrád Város Önkormányzatához 2019. szeptember 30-ig történő eljuttatásának
kikötésével. A döntés értelmében a szerződés abban az
esetben írható alá, ha rendelkezésre áll egy olyan vízminőséget vizsgáló dokumentum, amely nem lehetetleníti el a strand megnyitását.

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2018.
évi házi segítségnyújtás feladat-ellátással kapcsolatos
munkájáról szóló beszámolójának elfogadása után úgy
döntött a testület, hogy a feladatot továbbra is az említett
szervezet útján kívánja biztosítani. A döntés értelmében
a házi segítségnyújtási feladat ellátásáért az Önkormányzat a Figyelj Rám Közhasznú Egyesületet 2019. július
1-től 1 fő szakképzett szociális gondozó bruttó bérének
50%-ával, jelenleg havi 114.563.- forinttal támogatja.
A Szabályozási Terv végrehajtása érdekében
14 m2 alapterületű földrészlet megvásárlásáról, majd
3 ingatlan tekintetében az ingatlanok és az út között
húzódó keskeny, önkormányzati tulajdonú földsávok
értékesítéséről döntöttek a képviselők.

A beérkezett árajánlatok alapján Ádám Tamás
egyéni vállalkozót bízta meg a képviselő-testület Nagy
Lajos utca – Fő utca közötti járdaszakasz megépítésének
kivitelezésével mindösszesen 4.930.140.-Ft vállalkozási díj ellenében, 2019. október 10-i befejezési határidő
kikötésével. A felújításhoz szükséges burkolókő az
önkormányzat rendelkezésére áll.

Elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás Gergely
alpolgármester tiszteletdíjának támogatásként történő
felajánlását (összesen 616.473.- forint értékben) a Fellegvár Óvoda Alapítványnak, gyermekprogramok finanszírozására, játékok, eszközök beszerzésére, a Visegrádi Sportegyesületnek költségek finanszírozására, az
Áprily Iskoláért Alapítvány részére eszközvásárlásra
és hangszerjavításra, a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek működési költségek finanszírozására, valamint a Nyugdíjas Klubnak működési költségekre és
programok finanszírozására.

Módosította a testület a Figyelj Rám! Közhasznú
Egyesülettel 2019. június 24-én kötött, házi segítségnyújtásról szóló feladatellátási szerződést tekintettel arra,
hogy a Kormányhivatal hiánypótlásra szólította fel az
egyesületet az adószámuk feltüntetése, illetve a feladatellátásban részesülők számának feltüntetése vonatkozásában.

Közbeszerzési eljárás megindításáról döntött
a testület a „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok
felújítása” tárgyában. A döntés értelmében a Hód Kft-t,
a BAU-VIP Generál Kft-t, valamint a Kőművészet Kft-t
hívták fel ajánlattételre.

A 2019. július 18-án megtartott rendkívüli testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:
A GEOSZOLG Kft-t bízta meg a testület a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár kertjének
DNY-i végében található támfal-megrongálódás okozta
károsodások helyreállításának kivitelezésével. A bruttó
11.242.015.-Ft vállalkozási díjat a Képviselő-testület az
önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Végül Bártfai István képviselő tiszteletdíj felajánlásának elfogadásáról született döntés összesen
609.600.- forint értékben a Fellegvár Óvodáért Alapít-
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Eredményesnek minősítette a testület „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás nyertese – figyelemmel a rendelkezésre álló fedezet mértékére,
valamint a vállalt jótállás mértékére – a legjobb ár-érték
arányú szempont alapján: a BAU-VIP Generál Építőipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lett az általa
megállapított bruttó 469.800.578.-Ft ajánlati ár alapján.

szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének 13.
számú melléklet 19. (Vis maior) sora terhére biztosítja.
Módosította a képviselő-testület a Klebersberg
Intézményfenntartó Központtal 2013. június 3. napján
kötött Vagyonkezelési szerződést, majd döntést hozott
arról, hogy a jogutód nélkül megszűnt Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának
tulajdonában lévő, de Visegrád Város Önkormányzata
üzemeltetésében álló buszt 2019. szeptember 1. naptól
nem üzemelteti tovább iskolabuszként, azt értékesíteni
kívánja. /Bővebb tájékoztató a Városházi Mozaik rovatban olvasható./

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron
következő rendes testületi ülésre készítse elő az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítását
arra vonatkozóan, hogy a 16. számú melléklet Céltartalék
(Fejlesztési célú tartalék) során a Tornacsarnok felújítása
is nevesítve legyen.
VVÖ, VPH

A 2019. augusztus 13-án megtartott rendkívüli testületi
ülésen az alábbi döntés született:

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a műszaki tartalom jelentős módosulásai miatt felfüggesztette az elmúlt év őszén kezdődött szennyvízcsatorna vezetékkel kapcsolatos rekonstrukciós munkákat. A beruházás I.
szakaszának átadása folyamatban van, a már megkezdett munkarészeket a kivitelezéssel korábban megbízott Adonyi
Vagyonkezelő Kft. fejezi be. Önkormányzatunk a munkálatok jövőbeni folytatásáig az eredeti állapot teljes körű helyreállítását kérte mind a megbízótól, mind a kivitelezőtől. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. várhatóan új közbeszerzési
eljárást fog lefolytatni a rekonstrukciós munkák befejezésére.
/Fenti tájékoztatót Visegrád Város honlapján és Facebook oldalán korábban már közzé tettük./
Visegrád Város Önkormányzata

VISEGRÁD HONLAP
Visegrád Város Önkormányzata 2019. június 20-án megállapodást kötött a város hivatalos honlapját (visegrad.hu) üzemeltető Webconcept Kft-vel az általa korábban felmondott – üzemeltetéssel kapcsolatos – vállalkozási szerződés határozott idejű (2019. október 12-éig) helyreállításáról és annak feltételeiről. Tette ezt annak érdekében, hogy a megjelölt
időpontig megtörténhessen egy új honlap létrehozása, továbbá annak a szükséges és kötelező jellegű tartalommal történő
feltöltése.
Az előkészítő munka várhatóan szeptember közepéig tart, az ezt követő átállás során előfordulhat, hogy a visegrad.hu
weboldal ideiglenesen nem lesz elérhető, de a honlap készítője igyekszik olyan időpontra tenni az új honlap elindítását,
amikor a legkevésbé okoz ezzel fennakadást az oldalt felkeresőknek. A felhasználók számára örömteli hír, hogy a weboldal immár okos eszközökre is optimalizált („reszponzív”), valamint a további fejlesztési lehetőségeknek teret adó szerkezetű lesz.
Grósz Gábor
kommunikációs referens

MEGHÍVÓ
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA A VÁROS LAKOSSÁGÁT
A VÁROSHÁZA UDVARÁN 2019. SZEPTEMBER 14-ÉN, SZOMBATON
17 Ð5É7Ð/0(*5(1'(=(1'Ŋ
VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,
MELYNEK KERETÉBEN ÁTADJUK A VÁROS KITÜNTETÉSEIT
.g=5(0Ť.g',.: PELVA GÁBOR
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VÁROSHÁZI MOZAIK
Tájékoztató az egészségházról:

valósítását a BMSK végzi. A társaság kivitelezési tervdokumentáció alapján feltételes közbeszerzési eljárást ír
ki egyedüli ajánlatkérőként eljárva a beruházás befejezéséhez szükséges kivitelezési munkák befejezésére.
Visegrád Város Önkormányzata és a BMSK között
együttműködési megállapodás megkötésére lesz szükség,
melynek feltételei jelenleg kidolgozás alatt állnak.

Júniusi lapszámunkban tájékoztattunk arról, hogy az
egészségház felújítására Visegrád Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelő” című alprogramra. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy pályázatunk nem nyert
támogatást. Mint arról korábban már beszámoltunk, az
egészségház épületét jelentősen vissza kell bontani, amire
a bontási engedély már birtokunkban van. Jelenleg zajlik
az építési engedélyeztetési eljárás, melynek lefolytatását
követően a Képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a beruházást Visegrád Város Önkormányzata
önerőből megvalósíthassa.

Iskolabusz:
A Visegrád Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) között 2013-ban kötött
Vagyonkezelési szerződés alapján a KIK mindaddig biztosítja az önkormányzat tulajdonában álló iskolabusz
működtetésének anyagi fedezetét, amíg az iskolabuszt az
Önkormányzatnak a korábban elnyert pályázat alapján
működtetnie kell. A Váci Tankerületi Központ júliusban levélben kereste meg az Önkormányzatot, hogy
2019. augusztus 31-ét követően az iskolabusz üzemeltetésének költségeit nem kívánja átvállalni. Tekintettel
arra, hogy az iskolabusz pályázata szerinti üzemeltetési
kötelezettsége időközben letelt, a KIK Váci Tankerületi
Központja nem kötelezhető az iskolabusz további üzemeltetésére. A képviselő-testület a 2019. július 18-án
megtartott rendkívüli ülésén fentiek alapján módosította
a Vagyonkezelési szerződést, továbbá döntést hozott arról, hogy az iskolabuszt nem üzemelteti, azt értékesíteni
kívánja.

Tájékoztató a Magyar László Tornacsarnok felújításával kapcsolatban:
Mint arról a testületi ülésekről szóló beszámolóban is írtunk, Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. augusztus 13-án megtartott rendkívüli ülésén
eredményesnek minősítette „A visegrádi Magyar László
Tornacsarnok felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárást. A közbeszerzési eljárás nyertese a BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Kft., ők végezték az iskola
„öregépületének” felújítását is. A kivitelezés – az időjárási
feltételek, valamint a tanév alakulásának összehangolása alapján – 2020. március 1-jén kezdődik és a vállalás
szerint 2021. március 1-jéig tart. Ez az ütemezés lehetővé
teszi, hogy egy esetleges, előre nem ütemezhető csúszás
esetén a 2021/2022-es tanév kezdésére a tornacsarnok
felújítása befejeződjék. Mint arról korábban többször is
tájékoztattunk, a Makovecz Imre által tervezett Magyar
László Tornacsarnok felújítására önkormányzatunk – az
eredeti összeget később kiegészítve – 413 millió forint
állami támogatást kapott. Az első közbeszerzési eljárást
a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította
tekintettel arra, hogy valamennyi ajánlat magasabb volt,
mint az az irányadó eljárási típusban lehetséges, továbbá jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló fedezet
mértékét. Ezt követően lezajlott a csökkentett műszaki
tartalommal történő áttervezés és az ennek alapján lefolytatott, második közbeszerzési eljárás eredményesen
zárult. A beruházáshoz további, mintegy 80 millió forint
önkormányzati önerő biztosítása szükséges.

Patikatető:
A visegrádi gyógyszertár tetőfelújítási munkálatai befejeződtek, a tető műszaki átadása megtörtént. Ahogy arról
korábban írtunk, a fecskék költési időszakát figyelembe
véve a beruházás az ereszalj faanyagvédelmi kezelésével
és felújításával szeptemberben folytatódik.
Járdaépítés a Nagy Lajos utcában:
Szeptemberben kezdődik meg a Nagy Lajos utca 4. és a
Hentesüzlet sarka közötti – rendkívül leromlott állapotban lévő – járdaszakasz felújítása. A kivitelezéssel megbízott vállalkozó kiválasztása a Képviselő-testület 2019.
július 8-ai ülésén történt meg, a legkedvezőbb árajánlatot
(bruttó 4.930.140 Ft) Ádám Tamás egyéni vállalkozó adta.
Az érintett szakaszon 360 m2 térkő lerakása szükséges,
további 70 m2 terméskövet a kocsibejárókhoz fektetnek
le, és mintegy 140 m-nyi szegélyt is ki kell építeni. A felsorolt anyagokat az Önkormányzat biztosítja a vállalkozó
számára. A kivitelezés várhatóan október közepéig tart.

Iskolafejlesztés:
A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) 2019. augusztus 13-án
levélben tájékoztatta Visegrád Város Önkormányzatát,
hogy az iskolafejlesztési beruházás befejezésének meg-

VVÖ, VPH
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INFORMÁCIÓK A TÉLI
REZSICSÖKKENTÉSSEL
KAPCSOLATBAN

TISZTELT, A VÁLASZTÁSOKON
INDULNI KÍVÁNÓ
JELÖLTEK

A

A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13-ra
(vasárnap) kitűzte a polgármesterek és önkormányzati
képviselők megválasztását.

Visegrádi Hírek korábbi számában már
beszámoltunk arról, hogy a Kormány határozatban (1602/2018. (XI. 27.) döntött a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások egyszeri támogatásáról. A polgármesteri
hivatal munkatársai elvégezték az előzetes igénybejelentést követő összesítést, a Belügyminisztérium ez
alapján állapította meg a Visegrád számára nyújtható
támogatás mértékét. Az önkormányzat a nyár folyamán
szerződést kötött a feladatellátásba bevont vállalkozókkal, a fűtőanyag kiszállítással kapcsolatban az alábbi INFORMÁCIÓKAT szükséges tudni az érintetteknek:

A Visegrádi Hírek – mint mindig az ilyen alkalmakkor
– most is lehetőséget kíván biztosítani a bemutatkozásra
mindazoknak, akik megmérettetik magukat a referendumon.
A polgármester- és önkormányzati képviselőjelöltek
2019. szeptember 15-ig adhatják le tájékoztató írásaikat
bármely szerkesztőségi tagnál, vagy megtehetik ezt a
mikesytamas@visegrad.hu e-mail címen is.
A polgármesterjelöltek bemutatkozására 1 oldal
(laptükör 24,5 X 18,25 cm) áll rendelkezésre, amit tetszés
szerint használhat fel. Ezen terjedelmen belül szabadon
gazdálkodhat: eldöntheti, hogy egyéni írását, vagy a
jelölő szervezet anyagát jelenteti meg, tesz-e közzé képet
vagy fotót.

•
Az Eőry és Társa Kft. 2019. szeptember 9-én
kezdi meg a tűzifa kiszállítását az egyszeri támogatásban részesülő háztartásokba (Utcanév lista alapján az
érintett utcák neveinek ABC sorrendjében: Bányatelep
utca, Csukavölgy utca, Erdőalja utca, Esztergomi utca, Fő
utca, Harangvirág utca, Hosszúvölgy dűlő, Kálvária utca,
Kilátó utca, Kőbánya utca, Kökény utca, Lepence-völgy,
Magasköz utca, Malomhegy utca, Mátyás köz, Mátyás király utca, Mogyoróhegy utca, Nagy Lajos utca,
Nap utca, Pázmány Péter utca, Rákóczi utca, Rigó utca,
Salamontorony utca, Széchenyi utca, Szentgyörgypuszta
út, Sziget utca, Szőlőskert utca, Temetősor utca, Tölgyfa
utca, Török utca, Újkert utca, Zách Klára utca).

Kérjük, ha tehetik, egyénileg tervezzék meg az oldal elrendezését, ha ezt nem teszik meg, úgy a szerkesztőség
Times New Roman betűtípussal, 11 pontos betűmérettel
szedi a szöveget és az esetleges képe(ke)t belátása szerint,
de jól látható méretben teszi közzé. Ha a leadott anyag
nem tölti ki az oldalt, a fennmaradó hellyel a szerkesztőség
szabadon gazdálkodhat. Amennyiben a leadott anyag a
megadott betűméret mellett sem fér bele egy oldalba, akkor a szerkesztőség nem tömörít, hanem az oldal végén
befejezi a mondatot, és a többit mérlegelés nélkül elhagyja.

•
Fontos, hogy a támogatásban részesülők a kapott IGAZOLÁST az ÖNKÉNTES ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSSAL együtt pontosan töltsék ki,
és azt a fűtőanyagot kiszállító vállalkozónak adják át.
A tüzelőanyag átvételekor szükséges bemutatni a következő okmányokat: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Önkormányzati és nemzetiségi képviselőjelölteknél a
fenti szabályok betartása mellett fele terjedelmű felület
(tükör 12,25 X 18,25 cm) áll rendelke-zésre.
Csoportos indulás esetén a rendelkezésre álló keretek
összevonhatóak.

•
Az átvett dokumentumokat a vállalkozó adja
le a polgármesteri hivatalban, a településnek megítélt
támogatás elszámolása ezek alapján történik meg a
Belügyminisztérium felé.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
148. §-a alapján választási kampányidőszakban politikai
hirdetést csak azok a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
szerint sajtóterméknek minősülő és a hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok tehetnek közzé, amelyek
hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az Állami
Számvevőszék részére, és őket az ÁSZ nyilvántartásba vette. Miután a Visegrádi Hírek nem regisztráltatta
magát, így fizetett választási hirdetést megjelentetni nem
tudunk. Kérjük ennek szíves tudomásulvételét.

•
Azon háztartásokban élők, akik brikettet vagy
propán-bután palackos gázt igényeltek, de még nem
vették át, keressék Abonyi Géza megbízott vállalkozót a
Káosz üzletben! A fent felsorolt dokumentumokat és okmányokat vigyék magukkal!

Minden indulónak sikeres részvételt kívánunk!
Visegrádi Polgármesteri Hivatal

Visegrádi Hírek Szerkesztőbizottsága
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KULTURÁLIS HÍREK
Kedves Visegrádiak!

Szeptember 21-én szombaton 19 órakor

Idén új helyen,
a Rendezvénytéren lesznek a

a római katolikus plébániatemplomban
az Ars Sacra Fesztivál zárónapján

QUADRIBURGIUM JÁTÉKOK.

THURZÓ ZOLTÁN

A program

zongoraművész
ad koncertet.

2019. SZEPTEMBER 7-ÉN, 17 ÓRAKOR
kezdődik a már hagyományossá váló vonulással.

Szeretettel hívjuk Visegrád lakosságát
Utána fegyverbemutató,
kézműves foglalkozások, gasztronómiai csomag
(hordozható tűzhely, sütőharangok),
majd szomorú játék vidám felhangokkal
a késő római történelemből.

2019. szeptember 28-án, szombaton 17 órakor

PINCESORI VIGASSÁGRA
ahol borban az igazság

A műsorban fellépnek a Norde Gard, Legio
Brigetio és a Legio II. Adiutrix.

Lesz borkóstoló és zsíros kenyér,
zene, tánc és mulatság.
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
EINLADUNG

A Mátyás Király Művelődési Ház

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

tisztelettel hívja Visegrád lakosságát
2019. szeptember 21-én szombaton 16 órára

2019. szeptember 8-án vasárnap

a művelődési házba

délelőtt 10 órára

A HAGYOMÁNYOS
SZÁRHEGYI GRAFIKAI TÁBOR

a hagyományos

MÁRIA NAPI
KÁPOLNA BÚCSÚRA

alkotóinak munkáiból válogatott

A szentmise alatt a szokásoknak megfelelően
fellép nemzetiségi énekkarunk és nemzetiségi
fúvószenekarunk.
Búcsúnkat egy kis megvendégeléssel zárjuk.

című kiállítás megnyitójára

KORTÁRS TRADÍCIÓK
A tárlatot megnyitja és köszöntőt mond:
Ferencz Zoltán
képzőművész, művészeti vezető

Seid unsere Gäste!

A kiállítás 2019. november 10-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint

VNNÖ képviselői

A PROGRAMOK INGYENESEK.
MINDEKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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TÍZ ÉVE TÖRTÉNT...
mégpedig az, hogy az elmúlt 10 esztendő eredményei
közé nem tudtam besorolni az Áprily Lajos Általános
Iskola újjáépítését, pedig jó lett volna.

2009 augusztusában
nagy örömmel ünnepeltük
szeretett városunk, Visegrád - történelmi veszélyektől, tragédiáktól, kalandoktól nem mentes, de Isten
segítségével nagy-nagy sikereket is megélt, átélt - 1000
éves fennállását.

Scheili Béla

Szerencsésnek mondom azokat, akik részt vehettek
akár szervezőként, szereplőként, akár szemlélőként az
ünnepségeken - köztük a Palotajátékokon. Természetesen Visegrád testvérvárosainak meghívott küldöttei,
szereplői is "szóhoz" jutottak, ezzel is színesítve az eseményeket. Az ünnepségsor záróakkordjaként augusztus 29-én szabadtéri hálaadó istentiszteletre került sor.
A misét Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek tartotta. A mise "zenei aláfestését" - szokás
szerint - a város Német Nemzetiségi Énekkara adta.
Jóleső érzés volt, hogy a hívek közt láthattuk - a város
vezetősége mellett - az ünnepségsorozat védnökét,
Mádl Ferenc Köztársasági Elnököt és becses nejét, Dalma asszonyt. A felsorolásból nem lehet kihagyni a Szent
György Lovagrend díszes csoportját, benne Cseke Lászlót,
a Rend kancellárját, a város díszpolgárát, aki "Visegrád
1000 éve" c. almanachjával szinte megkoronázta a város
millenniumát. (A magam részéről a művet "Visegrád
bibliája"-ként olvasgatom.) A millenniumi ünnepség természetesen csak egy dicsőséges és dicséretes állomása
volt Visegrád életének. Köszönet a sorsnak azok részéről,
akik megélhették. Az azóta eltelt idő - 10 esztendő - alatt
is sok minden a város fejlődését igazolja. Csak példaként
hadd soroljak egy párat: árvízvédelmi mű, református
templom, Szentháromság szobor, a megújult városháza,
plébánia és plébánia-templom, Niedermüller József-díj az arra érdemesek kitüntetésére, az egykori Szent János
oltárkép renoválása, stb.

Scheili Béla írása még augusztusban érkezett meg szerkesztőségünkhöz, de technikai okok miatt csak most
tudtuk megjelentetni.

Azért van valami, ami szomorúsággal tölt el - biztos
vagyok benne, hogy elsősorban Visegrád kisdiákjait -

VH szerkesztősége

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 2019.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 2019.

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király
Múzeuma tisztelettel meghívja Önöket

Séta a tábornokkal
Görgei Artúr életének visegrádi helyszínei
(házak, szobrok, emlékművek).

a Kulturális Örökség Napjai keretében
a visegrádi Sibrik-dombra, ahol

A séta során a tábornok barátai, tisztelői (írók,
művészek, közéleti személyiségek) visszaemlékezéseinek segítségével felidézzük életének állomásait.

2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor

"A késő római erőd
és a középkori ispánsági vár
legújabb kutatási eredményei"

A szakvezetést
Gróf Péter régész-történész tartja.

címmel

2019. szeptember 22. vasárnap, 10 óra 30 perc
Találkozás a Visegrádi Polgármesteri Hivatal
(Fő u. 81.) bejáratánál

Boruzs Katalin
régész tart helyszíni szakvezetést és beszámolót.
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Kormos István:
Szeretettel hívunk mindenkit,

VACKOR AZ ELSŐ BÉBEN /részlet/

gyerekeket és felnőtteket egyaránt

Haja,

2019. szeptember 28-án szombaton 15-19 óráig

haja, hé!

a művelődési házba a hagyományos

Megnyílott az ELSŐ BÉ!

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA

Vackor hátán
iskolatáska,

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

apró lépteit szaporázza,

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

szeme előtt nagy fehér tábla:
KÖKÖRCSIN UTCA
- olvassa Vackor.
Eredj,
fiam, az iskolába!
Megy,

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

megy,

Minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit
a művelődési házban.

megy az apró,
megy a bolyhos,
lompos,

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI.

loncsos

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza

és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó...

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105
Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-23/427-536
Herdics Antal megb.őrsparancsnok.........06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körz. megbízott....06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal................ 06-26/398-255
06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu)........................06-26/585-036
06-26/585-038
Orvosi rendelő...............................................06-26/397-474
Orvosi ügyelet...............................................06-26/387-030
Védőnő: .......................................................06-20/236-8569

Fogorvos.................................................06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Reh. Szakkórh. 06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06-26/398-312
Fellegvár Óvoda............................................06-26/398-130
Városi Konyha................................................06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház...................06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda....06-26/397-188
Visegrádi Révátkelő.......................................06-26/398-344
Plébániahivatal..............................................06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolg. Kft. ............06-26/390-813
Postahivatal (1. számú).............................. .06-26/398-099
06-26/398-020
Dunakanyar Takaréksz. ...............................06-26/398-150
DMRV hibabejelentő....................................06-27/511-511
06-80/224-488
ELMŰ hibabejelentő.....................................06-80/383-940
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A TELEPÜLÉSKÉPRŐL MÉGEGYSZER

M

ivel megindult a vetélkedés a polgármesteri
székért és a képviselői helyekért – ráadásul
több potenciális jelölt is a településképi rendelet körül kialakult vitát használja kampánycélokra –
fontosnak tartom, hogy néhány megelőző jellegű gondolat elhangozzon mielőtt „…eljő majd az a fényteli nap,
midőn népünk nagy hirtelen színt vall…” (Cseh TamásBereményi Géza: Demokrácia)

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó 1/2016.
(I.21.) önkormányzati rendelet alapján kezdeményezzük a beszélgetést.) Vegyenek részt ilyen módon Önök is
az arculati kézikönyv és a településképi szabályok létrehozásában! Szóljanak hozzá! Ne hagyják, hogy Önök
nélkül döntsenek! Találkozzunk 2017. október 11-én szerdán, 18 óra 30 perckor a városháza tanácstermében!

Mindenekelőtt érdemes szem előtt tartani, hogy a
településrendezésnek és a településkép védelemnek
vannak szakmai szabályai. (Országos jogszabályokkal
kell összhangot találni, és olyan nyelven kell megfogalmazni, hogy később a bíróságon kötekedő ügyvédek is
egyértelmű megfogalmazásokkal találkozzanak.) Ezt
azért érdemes előre venni, mert túl a koncepcióalkotás
viszonylagos szabadságán, nem csak vélemények, hanem
a fenti szabályok mentén érdemes településképi rendeletet alkotni, hogy érdemben alkalmazható eredményt
kapjunk. Ebből az is következik, hogy némi háttérismeret
nélkül nem érdemes nekifutni az egyébként szükséges
polémiának, mert zsákutcába vezet.

Visegrád Város Önkormányzata”
Nem gondoltam bő két és fél évvel ezelőtt – amikor
a törvényhozók szabta szűk határidők erőteljes
szorításában, rohamtempóban kidolgoztuk Visegrád
Város Településképi Rendeletének tervezetét – hogy
először majd jóformán senki nem szól hozzá (pedig
„nyugodt és tárgyilagos hangnemben” megtehette volna), két évvel később pedig társadalmi eseménnyé válik
gyűlésekre járni, ahol vita folyik a településképről, vagy
legalább is a rendeletről, amelyik azt hivatott megvédeni
és a további fejlődésének irányt adni.
Be kellett látnom, hogy nem tudom olyan karizmatikusan képviselni a fenti ügyet, mint akár egy civil szervezet vagy magánszemély, akik a helyhatósági választások évében meglovagolják a megalkotott rendelet és
előzményeinek előírásai miatt keletkezett felháborodás
hullámait. (Itt kell felhívjam a tisztelt olvasók figyelmét
arra, hogy az említett előzmények – településrendezési
eszközök − a rendelet megalkotása előtt 13 évvel keletkeztek, és különböző eszközökkel hasonló, több tekintetben szigorúbb szabályozást jelentettek, mint a hatályos
településképi rendelet.)

A jelenleg folyó vita tehát a demokrácia jellegéből
fakadóan szükségszerű, ám meglehetősen későn – ebben
az évben − indult meg, annak ellenére, hogy többféle
módszerrel (mediáció, célcsoportos beszélgetések, újságcikkek, lakossági fórumok) próbáltuk megismerni az
érintettek véleményét 2017. tavaszától. Több alkalommal
volt szerencsé(tlensége)m olyan, a rendeletalkotással és
az előkészítő dokumentumok véleményezésével kapcsolatban összehívott lakossági fórumon részt venni, ahol
a tervezet készítői többen voltak, mint az érdeklődők
vagy ellenzők összesen. Pedig a Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos beszélgetésre például így
hívtunk mindenkit, akit érdekelt:

Azt kérem tisztelettel Visegrád Város Jövőbeli Polgármesterétől – legyen az bárki – hogy döntsön úgy a fenti kérdésekről, hogy ismeri azok való súlyát, hosszútávú
hatását, és támaszkodjon szakemberekre, ahogy azt a
jelenleg érvényben lévő irányadó jogszabályok meg is
követelik! Azt is kérem, hogy legyen olyan úriember,
mint Ferencváros polgármestere, aki a sikeres tömbrehabilitációk végrehajtásáért kapott ingatlanfejlesztési díj
átadójára meghívta elődjét, hogy együtt ünnepelhessék a
több évtizedes munka eredményét!

„Tisztelt Visegrádiak!
TAKtikai megbeszélésre hívjuk Önöket! Beszéljünk arról, hogy milyen a város arca. Milyen szemmel látható
értékekkel találkozik, aki meglátogatja Visegrádot? Mire
vagyunk büszkék? Milyen legyen a város arca 10-20 év
múlva? Bemutatjuk a Visegrád Településképi Arculati
Kézikönyvének vitaindító munkaanyagát, ami alapját képezi a jövőben megalkotandó településképi rendeletnek.
(A párbeszédben lelendő örömünk kedvéért, a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletben foglalt felhatalmazás, és

Rüll Tamás,
Visegrád Város korábbi főépítésze
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2019. SZEPTEMBER
A TURISZTIKAI EGYESÜLET SORAI
Iskolaügy

ben. Ennek érdekében legyen szorosabb a kapcsolat az
önkormányzattal, valamint ahol erre lehetőség nyílik, ott
vonjuk be a helyi lakosságot is a városszépítési munkába.
Ennek konkrét lépéseit a vezetőség tegye meg mind az
önkormányzat, mind a lakosság felé.

Megérkezett az iskolaépítkezés új gazdájának, a Beruházási Ügynökségnek válasza a hozzájuk írt levelünkre.
Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató úr a következőkről
tájékoztatta egyesületünket: folyamatban van az
átadás-átvétel a régi és az új beruházó között. Ahogy ez
megtörténik, közbeszerzéssel keresnek kivitelezőt. Ha ez
is megvan, akkor még egyszer a Kormány elé kerül az
ügy a költségek jóváhagyására.

Reagálás Rüll Tamás, volt főépítész írására
Tisztelt Főépítész Úr!
Mi nem gondoljuk, hogy csúsztatás lenne, amikor arra
céloztunk, hogy Ön kitért az ajánlatunk elől. Ön a mi
városszépítő tevékenységünk felajánlására és az önkormányzattal történő közös munka kezdeményezésére többek között az alábbit válaszolta: “amennyiben a VTVE
megfogalmazza segítségnyújtó programjának működési
rendjét (a kérelmezési feltételektől indulva az egyesületi
aktivisták részvételén keresztül a szponzorok kereséséig)
szívesen véleményezem azt, elkészítéséhez szívesen nyújtok szakmai segítséget.”

A levél úgy záródik, hogy a Beruházási Ügynökség
”mindent megtesz annak érdekében, hogy a beruházás
befejezése minél hamarabb megtörténhessen”. A válaszban sajnos nincs semmilyen utalás arra, hogy milyen
határidővel várható ennek a beruházásnak a befejezése.
A Turisztikai Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy még
egy alkalommal lakossági gyűlés elé viszi ezt az ügyet annak eldöntésére, hogy történjen-e szervezett lakossági
tiltakozás, vagy sem a befejezés érdekében.

Nos, Tisztelt Főépítész Úr!

Taggyűlés beszámoló

Ez az egyesület több mint 20 éve ténykedik Visegrád
szépítése érdekében. Most nem szeretnénk felsorolni,
hogy mikor, mennyi és milyen tevékenységet végeztek tagjaink önzetlenül a saját idejük és energiájuk
áldozásával Visegrád szépítése, a turizmus elősegítése
érdekében. Betartva a megfelelő rendet Önhöz is, mint
a város új főépítészéhez is bejelentkeztünk jelezve
készségünket és szándékunkat a megismerkedésre, a
közös munkára. Mi nem programokat, működési rendeket és kérelmezési feltételeket szerettünk volna gyártani,
hanem úgy gondoltuk, hogy egy személyes találkozás
keretében átnézzük és megbeszéljük, hogy hol és milyen
formában tevékenykedhetünk közösen a város szépítése
érdekében. Ön nem lépett velünk személyes kapcsolatba
és több éves ittléte alatt egyetlen alkalommal sem mutatott érdeklődést az egyesület iránt. Mi ezt úgy értékeltük,
hogy Önt nem igazán érdekli egyesületünk tevékenysége
és nem tart igényt a munkánkra. Ennek értelmében a
visegrádi közterületeken végzett munkákat (mivel ezekhez az Ön hozzájárulására lett volna szükség) erre az
időszakra szüneteltettük.
Városszépítés

A Taggyűlés többek között az alábbi ügyekben hozott
határozatot:
Közéleti szerepvállalás
A tagság úgy ítélte meg, hogy az egyesület szervezésében eddig két alkalommal összehívott „Lakossági gyűlés”
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az ott elhangzott lakossági vélemények, hozzászólások és javaslatok
többségükben hasznosak értékesek voltak. A kialakult
közös álláspontokról készült tájékoztató, illetve megfogalmazott kérdések és kérések továbbítva lettek a
város vezetése, illetve az érintett intézmények, vállalatok
vezetői részére. A tagság úgy határozott, hogy folytassuk
további „Lakossági fórumok” szervezését és törekedjünk
arra, hogy a helyi lakosok minél szélesebb rétegeiből
összeállt rendszeres tanácsadó és javaslattevő grémium
jöjjön létre, amely lakossági részről segíti és befolyásolja
a város vezetését a döntések meghozatalában. A közelgő helyhatósági választásokkal kapcsolatosan a tagság
úgy határozott, hogy a Turisztikai Egyesület, mint jelölő
és támogató szervezet hivatalosan is részt fog venni a
választási folyamatban. A részvétel konkrét formáját a
választáson induló jelöltek személyének ismeretében,
külön taggyűlés keretében fogja a tagság meghatározni
és eldönteni
Városszépítési tevékenység

A köztéri padok lefestése után a szemeteseknek álltunk neki, amelyekre szintén ráfért a felújítás. Több mint
30 darab közterületi szemetes felújító festését végzik el
augusztus hónapban az egyesület aktivistái. Ennek a
munkának a befejezése után a szintén felújításra szoruló
fa és fém korlátok következnek.

A tagság kifejezte igényét arra, hogy a városszépítési
tevékenységet úgy, mint díszítés, virágosítás, tisztaság
fenntartás, stb. fokozott mértékben folytassuk a jövő-

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete
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BÚCSÚZNI SZÉPEN KELL
a helyét. Én úgy vélem, hogy a testület minden tagjának
ugyanígy át kellene gondolnia saját felelősségét az elmúlt
másfél ciklus szerény eredményeiben. A szűkös anyagiakra nem lehet fogni, az ellenzéki aknamunkára nem
lehet fogni, a lakossági támogatottság hiányára nem lehet fogni, akkor csak annak a beismerése marad, hogy
bizony túl nagy volt a kabát, túl nagy volt a feladat. Mint
a polgármester, mint a képviselők esetében nem kétlem
egy pillanatig sem, hogy erőn felül dolgoztak és áldozták
idejüket és energiájukat. De szabad legyen rámutatnom,
hogy úgy az üzleti életben, mint egy város vezetésében
soha nem a munka mennyiségét fizetik meg, vagy ismerik el. Kizárólag az elvégzett munka eredménye az,
ami számít. És valljuk be most a ciklus végeztével, hogy
ezen a téren igen szerényen kell kiállnia a dobogóra ennek
a csapatnak. A félig kész beruházásokon kívül számomra külön nagy csalódás, hogy egy kicsit sem sikerült egy
kisvárosi közösséget létrehozni, és a kapcsolat a képviselő
testület tagjai és a lakosság között is kívánnivalókat hagy
maga után. Ezzel kapcsolatban szeretnék rámutatni egy
igen fontos dologra:

Tisztelt Polgármester Úr!
Én mindezidáig abban a hitben voltam, hogy a várossal kapcsolatos alapvető nézet különbségek ellenére egy
távolságtartó, de korrekt kapcsolat van köztünk, mint
két polgármester között. Most olvasva azonban “Zárszó”
című írását rá kell jönnöm, hogy félreismertem a helyzetet. Én itt most nem fogalmaznék olyan sarkosan, mint
Bánó László, aki cikkében az Ön visegrádi munkásságát
“közigazgatási ámokfutás”-ként jellemzi. Inkább tartózkodnék annak minősítésétől. Ami a távozása alkalmából
írt “Zárszó” című cikkét illeti, ezzel kapcsolatban viszont
lenne néhány gondolatom: Ön úgy ítélte meg, hogy legjobb lesz, ha zárszavában a regnálása alatti hét és fél év
eredménytelenségeinek okát az elődjére, azaz rám hárítja. Ezt a módszert akkor sem tartanám elegánsnak és
korrektnek, ha igaz lenne, amit leír az átvett állapotokról.
De nem igaz. Nem szeretném tételesen cáfolni minden
szavát, mert úgy érzem nincs szükségem rá. Ön egy
működő és fizetőképes hivatalt és várost vett át hét és fél
évvel ezelőtt. Most olyan jelzőket használ, hogy az akkori állapot “szétesett”, “romos”, “bedőlő”, “arc és hitelesség
vesztett”, “üres”, “koncepciótlan” volt.

Sok visegrádival egyetemben én sem nézem jó szemmel,
hogy idegen lakos is van a visegrádi képviselő-testületben. Valóban ennyire szegényes lenne a helyi jelentkezők
köre és kvalitása, hogy Esztergomból kell importálnunk
képviselőt Visegrádra? Az egész országban alig van arra
példa, hogy egy település ne tudjon kiállítani saját soraiból egy testületre való embert. Jó lenne, ha most képes
lenne rá Visegrád, és csak helyi lakost választana helyi
képviselőnek. Én úgy gondolom, hogy tartozunk magunknak annyival, hogy saját visegrádi képviselőink
legyenek, akik helyben laknak és a saját bőrükön érzik
azokat a problémákat, amelyekkel kapcsolatban döntéseket hoznak.

Valljuk be, nem túl szép ez az eljárás, erre hivatkozni
ennyi idő után. Arról nem is beszélve, hogy hárman az
előző csapatból az Ön testületében is bent ültek több
mint hét éven át. Én valahogy szívesebben vettem volna,
ha Ön a saját időszaka eredményeiről számol be és tölti
meg konkrét tartalommal a “van mire büszkék lennünk”
mondatát. Sajnálom, hogy nem így búcsúzott. Mindenesetre további életútjához minden jót és sok sikert kívánok.
Tisztelt Képviselő Urak!
Általában szokás egy-egy időszak sikereit és hibáit a polgármesterrel azonosítani. Ez sok esetben jogos, sok esetben nem. Ami itt Visegrádon az elmúlt több mint hét év
együttes testületi munkáját illeti, én azt gondolom, hogy a
legutolsó hónapoktól eltekintve nyugodtan beszélhetünk
közös munkáról és közös felelősségről. Annak idején
egy teljesen egységes képviselő jelölt csapatként indultatok és nyertetek magasan és magabiztosan két egymást
követő választáson is. Szinte teljes lakossági támogatást,
valamint az adósságok eltörlése következtében kényelmes anyagi helyzetet tudhattatok magatok mellett. Mivel
egy szál “ellenzéki” sem volt közöttetek, nyugodtan megbeszélhettétek magatok között előre a napirendi pontokat, és már úgy ültetek ki a testületi ülést rögzítő kamerák
elé, hogy már eleve el volt döntve minden és csak végig
kellett játszani a színdarabot a nézők kedvéért. Minden
döntés közös és egységes volt. Most, amikor elérkeztünk
a ciklus végére, eljött az idő mérleget vonni és elszámolni
a közös teljesítménnyel. A Polgármester úr nyilván megvonva a maga mérlegét úgy döntött, hogy nem indul a
következő ciklusban, hanem átadja más, új jelentkezőnek

Tisztelt Képviselő Urak!
Gondolom, lesznek Önök között, akik abbahagyják és
lesznek, akik folytatják a köz szolgálatát. Akik befejezik,
azoknak megköszönve eddigi munkájukat minden jót
kívánok a további életük során. Akik meg úgy gondolják, hogy továbbra is szeretnének felelős pozíciót vállalni
a város életében, azt tudom javasolni, hogy az eddigitől
eltérően forduljanak nagyobb szívvel és érdeklődéssel a
helyi lakossági gondok és érdekek felé. Ne fordulhasson
többé elő, hogy egy visegrádi lakos jogos panaszára a
képviselő nem emeli fel a fejét és hangját, mert a testületi
egységet, vagy egyéb külső érdeket előrébb helyez annál.
Csakis a lakosok érdekeit messzemenően védve, egy
valódi és jól működő közösséget formálva tudunk
hatékonyan és eredményesen szembenézni a jövő kihívásaival.
Abonyi Géza
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2019. SZEPTEMBER
VISEGRÁDIAK VAGYUNK
1. „ A bejelentéshez”:

régi még tanácsi dokumentumok „előkotorásával” (pl.:
Vácról a megyei levéltárból) egyértelmű lenne, hogy a
Nap utcai lakók, az 1.sz Társasház építő közösség egyhangúlag lemondtak közös telkük egy részéről, az akkori
Nagyközségi Tanács javára; amely ennek fejében vállalta,
hogy utat épít számunkra – relatív gyorsan.

A most még regnáló polgármesterünk bejelentése –
hogy nem indul újra a választáson – felemásként értékelhető. A pozitívumot nézve: én azzal egyetértek, hogy nem
kíván indulni a következő választáson, hiszen az eltelt
hét és fél évben nem sikerült a feladatait úgy elvégezni,
amellyel maga is elégedett lehetett volna.

A Nap utca lakói 1981-ben költöztek be a lakásokba és
az út pedig 1984. november 9-re készült el, történt meg
átadása: ez tényleg relatív gyors volt.

A bejelentés példamutatásként is megfelelő volt!
Kérdés, hogy akiknek ez szól, akiknek ezt igazán szánta:
megértik e?!

Sok mindent kellet persze ezen három év alatt elintézni,
hogy az út megvalósuljon, például: a lemondó nyilatkozat mellet az út alatti csatornázást is el kellett végezni,
végeztetni, de közben döntött a Tanács (javaslatunkra)
az utca elnevezéséről is, hogy a lakók a közokirataikat is
elintézhessék. A postásoknak ismert lett a Nap utca, na
meg a szemétszállítási vállalatnak is – és sok mindenki
másnak, akik oda valamit szállítottak, vagy egy-egy vállalkozót ott felkerestek.

A példa persze minden visegrádi lakosnak is szól,
de főként azoknak, akik hagyták magukat rábeszélni
– egy-két rámenős, magukat a település meghatározó
személyeinek képzelő háttérszereplőtől –, hogy mindenféle közösségi tapasztalat nélküli, egyébként jó mérnök
szakembert és megfelelő – úgy is mondhatnám, példamutató nagycsaládost - családi háttérrel rendelkező polgárt kell megválasztani – hét és fél évvel ezelőtt.

A Sziget utcaiak (vagy akik még odajárnak) is, ezen az
utcán jártak, járnak: vagy odafelé, vagy onnan távozóban.

Véleményem szerint úgy érezhette polgármesterünk,
hogy a támogatói elvárásoknak, vagy csak képzelt
elvárásoknak nem felelt meg, sőt szerintem (hezitálva
ugyan), de maga sem szeretett volna, hogy „mindennek és mindenkinek” megfeleljen (a pártnak, a „polgármester csinálóknak”, a tiszta szívű, de félrevezethető
valláshívőknek, az arctalan képviselő testületnek, a
közben szerzett haveroknak és a berzenkedő „énnek”
is). Sajnos, ezeken túl a lakosok mindennapos, valós
problémáival már nem tudott mit kezdeni.

S mert a Nap utca - a már említett két úr szerint –
„magánút”, ezért 30 éve hiába kérjük, hogy kapjon felújítást, javítást országos, vagy megyei pályáztatás keretében: mindig kihúzásra került és kerül jelenleg is.
Most (véletlenül, iratrendezéseim közben) előkerültek
olyan dokumentumok, amelyek bizonyítják a lemondást,
a csatornaépítési társulás Nap utcai tevékenységét, illetve magát az útépítést. Ezekkel Félegyházi polgármester úrhoz fordultam, természetesen a Nap utcai lakók
előzetes beleegyezésével, s azért is, mert abban az időben
én voltam a közös képviselő, aki eljárt az ügyekben.

Szerintem abban sem kaphatott polgármesterünk sok
segítséget (a „polgármester csináló” személyektől), hogy
a lakosok érdekeit kellene, illetve ahogyan azt kellene
szolgálnia; hiszen erről a támogatóknak sem volt tapasztalata. (Vállalkozóktól, pártpolitikusoktól ez (ma) nem
várható el – a kivétel erősíti a szabályt.)

Sajnos a válasz elszomorító: már lejárt az határidő (a
rendszerváltás után), amíg lehetőség volt az átírásra. Ez
lehet igaz, de az átírásról a Tanácsnak, illetve jogutódjának kellett volna intézkednie. Mi nem változtatni akarjuk az akkor közösen kialakított ügyet és tulajdonosi
viszonyt, hanem azt szeretnénk „érvényesíteni”!

Én abban bízom, hogy a polgármester úr bejelentése
hozzájárulhat egy olyan új polgármester és olyan új
képviselőtestület megválasztásához, amely valóban a
visegrádi lakosokat szolgálja - mindenek előtt -, de,
amely kíváncsi a helyi emberek véleményére is – és e
vélemények alapján olyan megvalósítható tervet tud
készíteni és azt végre is tudja hajtani, amellyel Visegrád
polgárai elégedettek lehetnek.

Még elszomorítóbb, hogy az egyáltalán nem érdekes,
hogy ebben az utcában („nagyságát” tekintve) laknak
Visegrádon a legtöbben. Ha ez olyan sok lakos érdeke,
oldjuk már meg. Más esetben olyan utcákat létesítünk,
újítunk fel, ahol páran élnek – s amely nagyon helyesen
is!

2. A Nap utca - még mindig és újra:
Azt is mondhatnám, hogy ilyen utca nincs is. Legalább
is - kb.: 30 éve -, hogy ezt állította, Hadházy úr és jelenleg Félegyházi polgármester úr is. Hiába kértük, hogy a

De akkor a legsűrűbben lakott utcára is kellene közös
akarat és nem csak a miénk.Én most már a választásokon
most induló képviselő jelöltekhez, polgármester jelöltek-
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hez fordulok: ha megválasztják Önöket, segítsenek ezen
problémát mielőbb megoldani! A Nap utcaiak megérdemlik, hogy egy rendben lévő közútjuk legyen.

tok ellátására szeretnénk hasznosítani? Írjuk le ezeket.
Felsoroltunk több lehetőséget. Javaslattételre a civilszervezeteket is felkértük. Néhány az ötletekből (egymás
mellett is értendő): legyen civil-szervezetek háza és
nemzetiségi ház, szükséges (havária) szállás, kiállító
termek, közösségi kultúrterem, művelődési ház a jelenlegi (nem lévő) helyett, parkoló-terület kialakítás - az
utcában lakók számára is, raktár az elhelyezendő árvízi
szerelvényelemek számára, stb.

3. A volt Műemlék Felügyelőség épülete, vagy ami
még megmaradt:
Ez ma és évek óta rontja a városképet! Kell vele valamit csinálni, mert még is csak a Fő utca legfrekventáltabb
területén van! Legalább renoválni.
2011-ben és 2012-ben az akkori városvezetés (Abonyi
Géza polgármestersége) egyeztetett az állami vagyonkezelővel, hogy ezt a Fő utcai épületet ingyen, egy forint fejében átveszi, melyre a vagyonkezelő érdeklődést
tanúsított, így elindult az egyeztető levelezés (ebben
magam is sokat segítettem). Volt feltétele is a vagyonkezelőnek, hogy milyen közösséget szolgáló felada-

A megegyezést már csak alá kellett volna írni.
Az utánunk jövő önkormányzati testület ezt a kész
megállapodás-tervet felmondta!
Kiss Károly

HIRDETÉSEK

ÖNKORMÁNYZATI HELYREIGAZÍTÁS

Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

Az önkormányzat nem szokta, a Visegrádi Hírek
hasábjain megjelenő véleménynyilvánító írásokat
kommentálni – ettől a gyakorlattól most sem
kívánunk eltérni.
Abban az esetben azonban, amikor hamis tényállítás
jelenik meg a helyreigazítás szükségszerű.

KOZMETIKA!

Ennek megfelelően ez úton tudatjuk, hogy a Kiss
Károly által írt állítás, mely szerint a volt Műemlék Felügyelőség épületével kapcsolatosan létrejött
„megegyezést már csak alá kellett volna írni”, illetve
hogy „az utánunk jövő önkormányzati testület ezt
a kész megállapodás-tervet felmondta” – tekintettel
arra, hogy ilyen megállapodás-terv nem is létezett –
nem felel meg a valóságnak.
VVÖ

Smink esküvőre menyasszonyoknak,
koszorúslányoknak!

Kis- és nagykezelések,
tini kezelés lányoknak és fiúknak is.
Feltöltő ránctalanító kezelés
natúr kozmetikumokkal,
szempillafestés,
szemöldökfestés és formázás, stb.
Visegrád, Újkert utca első háza,
a Régi Világ Galéria mellett.
Bejelentkezés: +36302057850
Honlap ahol a munkáimat
és árlistámat megtekintheti:
http://adrienne-smink.hupont.hu/

FELHÍVÁS VISEGRÁDIAKHOZ
ÉS A KÖRNYÉKEN LAKÓKHOZ.
A VSE Sakk-szakosztálya sakkozókat keres közel
s távolról, akik a csapat állandó tagjai szeretnének
lenni. Mivel a Pest megyei I/a bajnokságban 5
fővel kell részt vennünk, ez legalább 8 csapattagot
tételez fel. (Bármikor közbejöhet betegség, családi program stb.) A játékosok számára a bajnokság
félévenként 4-5 vasárnap délelőtti elfoglaltságot
jelent. Jelenleg 4+1 fővel rendelkezünk, ez nem elég
a 2019-2020. évi bajnokságban való induláshoz.

Rovó Adrienne
mesterkozmetikus, sminkmester

Várom a jelentkezéseket a 70-270-8337 számon,
vagy a grohd@freemail.hu e-mail-en.
Hajrá Visegrád!
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