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LELTÁR – 2012-2019

Visegrád versenyhelyzetben van: egy olyan 
versengésben, ahol hosszabb távon – ha a ma 
ismert és előre jelezhető keretrendszer érdem-

ben nem módosul – a település fennmaradása, a lakosság 
megtartása, a település működőképességének fenn-
tartása 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 versenyme-
dencéjében a környező, és összehasonlításra alkalmas 
települések 2012-ben a medence felénél jártak, míg 
Visegrád a startkőtől kissé távolabb próbálta leráncigál-
ni 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.

Elértük mindezt úgy, hogy a csak papíron vezetett – 
valójában szétesett – Hivatalt, és a „városfalakon belül 
és kívül” egyaránt tekintélyét veszített Önkormány-
zat „dolgait” rendbe kellett hoznunk, méghozzá olyan 
időszakban, amikor bő két évtized után az új jogi keretek 
közötti működés – elég itt mások mellett az önkormány-
zatok működését szabályozó, vagy éppen a közok-
tatás-köznevelés ügyének új kereteket adó törvényekre 
gondolni –, illetve az ezekből fakadó önigazgatási-újra-
szabályozási 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 meg-
felelően kiegészítve – az a rendszer, amit követtünk és 
követnünk kell, akár a jövőbeli tervek összeállításánál 
is. Való igaz: ezek a közszolgáltatások nem egy hatal-
mas 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: Szentgyörgy-
pusztától Felső-Diósig. Ezen a „hosszú Visegrádon” vé-
gigtekintve, illetve az egyes közszolgáltatásokra fi gyelem-
mel megkíséreljük leltárszerűen számba venni mindazt, 
amivel előrébb kerültünk és eredményeket értünk el a leg-

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

Pénzügyeink

Azt, hogy egyáltalán leltárt készíthetünk, az önkormány-
zati költségvetés stabilitásának megteremtése teszi le-
hetővé, 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 vál-
lalt át az állam, ezt az önkormányzat rendben visszafi zette 
2017-ig, azóta nem terheli törlesztő részlet a költség-
vetést.  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, rom-
ló fi zetési 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 fejlesz-
tésekben 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.

Mozgásterünket az is nagyban befolyásolta, hogy az 
Európai Unió költségvetéséből kapott források a 2007-
2013 közötti időszakban még viszonylag nagy számban 
és jó támogatási aránnyal álltak rendelkezésre, 2014 
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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. Viseg-
rád ma azzal kell, hogy együtt éljen, hogy viszonylagos 
fejlettsége, illetve földrajzi helyzete miatt az operatív 
prog ramok jelentős részéből ki van zárva (az úgynevezett 
regionális támogatási térkép alapján a vállalkozások 
itt nem támogathatóak költségvetési forrásból), a bu-
dapesti agglomeráció településeként a vidékfejleszté-
si támogatásokból nem részesülhet és aránylag magas 
adóerő képessége miatt az egyéb, a központi költségveté-
si forrásokból is ki van zárva, vagy azokban hátránny-
al indul. Tekintettel arra, hogy 2021-től érdemi változás 
várható Pest megye és Budapest elkülönülésével, így a 
jövőben talán szélesednek az ez irányú lehetőségek.

 Lehetőségeinkhez mérten – évtizedes el-
maradást orvosolva – folyamatosan fejlesztettük minden 
munkaszervezetünkben a béreket; rendszeressé vált in-
tézményeinkben dolgozó munkatársaink jutalmazása is.

Az elmúlt időszak alatt mind jogi, mind pénzügyi 
értelemben rendeztük a városi tulajdonban lévő gazdasá-
gi társaságok, illetve a városi alapítású közalapítványok 
helyzetét is.

Összegzésképpen kijelenthetjük, hogy ma nagyságrendi-
leg akkora szabad forrással rendelkezünk, mint amekko-
ra adósságot 2012-ben örököltünk; továbbá a korábbi 
időszakban a gazdasági értelemben a működőképesség 
peremén egyensúlyozó cégeink is stabilak (sőt a per-
nyertesség, illetve sikeres támogatás elnyerése okán a két 
városi tulajdonban lévő cégünkben több tízmillió forint 
áll rendelkezésre).

Oktatási-nevelési, kulturális és közösségi intéz-
mények

Az alapfokú oktatás-nevelés és kulturális intézmények 
megújítása, felújítása kiemelt helyen szerepelt terveink 
között. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezen intéz-
mények léte, a bennük folyó nevelő, oktató és kulturális 
tevékenység elsősorban nem pénzkérdés: nem szabad en-
gedni, hogy kizárólag pénzügyi szempontok befolyásol-
ják 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.

Bölcsődével Városunk nem rendelkezik; az általunk 
elvégzett felmérések a működtetését nem indokolták. 

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 el-
lenére, hogy jelen pillanatig az ellátás biztosítása Viseg-
rádon nem kötelező, a szomszédos Dunabogdányban 
működő bölcsődével együttműködve biztosítottunk 
bölcsődei ellátási lehetőséget.

A köznevelés első lépcsőjét az óvoda jelenti. Az óvo-
da azon közintézményeink közé tartozik, amelynek 
műszaki állapota és adottságai nem felelnek meg a mod-
ern követel ményeknek. A 2006-2010 között működő 
Képviselő testület beadott ugyan egy pályázatot az óvoda 
megújítására, de a tervek idő hiányában olyan kénysze-
rmegoldást 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 ki-
futott abból a határidőből, amiben még megvalósítható 
lett volna a fejlesztés, vagy annak egy része. Átgondoltuk 
az óvoda helyzetét és az óvodával szomszédos, állami tu-
lajdonú ingatlan megszerzésével és tervek elkészítésével 
elkezdtük egy új óvoda létrehozását. A tervek készítése 
– bár sokak számára feleslegesnek tűnik – a közberu-
házások kötelező fi nanszírozási és műszaki része, nem 
kikerülhető eleme. Tervek nélkül lehetetlen megmon-
dani, mi a tényleges forrásszükséglet, miből lehet a beru-
házást megvalósítani, támogatási lehetőséget feltárni. Az 
óvoda első terve egy más megrendelői elvárásnak fele-
lt 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.

Az óvoda hosszú távú jövőjének tervezésének munkája 
mellett megújult az óvoda épületének homlokzata mint-
egy 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.

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

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.

A fent említett tanulmányra alapozottan folyamatosan, 
minden lehetséges fórumon jeleztük, hogy a visegrádi 
általános iskola infrastrukturális körülményei jelentős 
fejlesztésre szorulnak. Ennek köszönhetően – a progra-
mon 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 önkormány-
zati hozzájárulás) megtervezése, és elindítása komoly 
erőfeszítést kívánt, amelynek elvégzésével ugyanakkor az 
önkormányzat operatív feladata véget ért; a kivitelezési 
időszakban a beruházói feladatok (közbeszerzés, műsza-
ki menedzsment, stb.) a BMSK, illetve a Beruházási Ügy-
nökség feladatát képezik.

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 Mag-
yar László Tornacsarnok bekerült a Kormány Makovecz 
Imre életművének gondozásáról programjába. Ennek 
köszönhetően 2020. márciusában elkezdődhet a több, 
mint 400 millió forintos összköltségű fejlesztés meg-
valósítása. 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 pén-
zügyi támogatás elnyerése estén a csarnok – elsősor ban 

az iskolát kiszolgáló – tálalókonyhával, étkezővel, vala-
mint öltözőkkel, vizesblokkokkal, raktárhelyiségekkel 
bővülhet, aminek köszönhetően nem csupán az iskolai 
testnevelési feladatoknak lesz valóban teljes és minden 
tekintetben kielégítő helyszíne, de a városi közösségi 
esemé nyeknek is méltó befogadójává válhat.

Az oktatás folyamatos fenntartása érdekében meg-
valósult az iskola környezetében egy ideiglenes – szá-
munkra túlságosan hosszan ideiglenes – épület-együttes, 
amely valóban nem településünk dísze. Előzetesen azon-
ban több helyszínt is végigvizsgálva a településen belül 
nincs olyan alternatív helyszín, amely megközelítés, ok-
tatástechnika, a gyerekek biztonsága, ellátása szempont-
jából összességében jobb lenne. 

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 beru-
házások befejezte után is fenntartható lesz. Vizsgáltuk 
az iskola udvarának, kertjének bővítési lehetőségét, erre 
alkalmas területet találtunk, a használat tekintetében 
azonban mindezidáig megegyezés nem született. Biztosí-
tottuk a közszolgáltatás részeként értelmezett zeneisko-
la működéséhez szükséges helyiségeket, nagyobbrészt 
önkormányzati tulajdonú épületekben.

Az iskolai nevelést, a zeneiskolai oktatást, a nyári 
táboroztatásokat segítettük pályázati forrással és fela-
jánlással, 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 hom-
lokzat felújításával az épület felújítása, és remélhetőleg 
egy sokféle felhasználásra alkalmas közösségi helyszín 
jön majd létre. 

A Mátyás Király Művelődési Ház közel negyven éve esett 
át nagyobb felújításon. Az utóbbi hét évben intézményi 
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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 energiahatékonysá-
gi 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. Folya matban van a 
művelődési házat két oldalról körbevevő támfal egyik 
szakaszának teljes újjáépítése, amelyre 12 millió forintot 
fordítunk (részben pályázati, részben saját forrásból). 

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 fel-
jutást 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 közintéz-
mény (Mozi, Egészségház) fűtési rendszerét egészítet-
tük ki, illetve cseréltük le biomasszára épülő kazánok-
kal illetve – Dunabogdánnyal közösen – nyertünk egy 
aprítógépet is. A pályázat teljes költsége 16 millió forint 
volt.

Épület nélküli, de évtizedes hagyományokkal ren-
delkező „intézményünk”, a Visegrádi Hírek is megújult: 
felfrissült grafi kával, magasabb nyomdai minőséggel, 
színes oldalakkal tájékoztatja Visegrádról – Visegrádot. 

Háziorvos és házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői 
ellátás 

2012-ben a háziorvosi szolgáltatás meglehetős fenn-
akadásokkal működött; ez elsősorban nem a szolgál-
tatáshoz szükséges épület, hanem az egészségügyi szol-
gáltatást végző háziorvos hozzáállása miatt állt elő. 
Aránylag hosszú idő alatt sikerült az ellátást stabilizálni, 
a praxisjog helyzetét rendezni és az új háziorvossal biz-
tosítani 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 

további 15 millió forint forrást kellett hozzátennünk); en-
nek felhasználása során vált ismertté az helyrehozhatat-
lan 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. 

  Az orvosi, fogorvosi és védőnői ellátás biz-
tosításához 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, va-
lamint saját erőből a fűtésrendszer korszerűsítése (össze-
sen közel 18 millió forint értékben); így a teljes orvo-
si-védőnői ellátás befogadására alkalmas épületbe tudtuk 
költöztetni a szolgáltatásokat arra az időre, amíg az ere-
deti Egészségház épülete újra megépül. A „pótépület-
en” a tereprendezés és parkoló-kialakítás, valamint a 
szükséges belsőfelújítások (6 millió forint értékben) 
elvégzése szükséges volt, de az alapvető közszolgáltatások 
működőképesek maradtak.

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

Közösségi élet, közösségi tér, a közösség háza
 

Az önkormányzat alapvető feladata a közösségi élet, az 
önszerveződés segítése és Visegrádon közel tucatnyi ci-
vil 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 ifj úsági programokat és a test-
vérvárosi 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.



2019. OKTÓBER

6

Az önkormányzat, illetve képviselői támogatták a 
Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány egyházi 
műemléket fenntartó tevékenységét: így segítséget nyújt-
hattunk 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 
ener giahatékonysági, tájképvédelmi, örökségvédelmi 
szempontnak, a szűk időkeretnek akkor tudunk meg-
felelni, ha a városképbe jól illeszthető beruházásokat 
valósítunk meg. Az Ezeréves Visegrád városközpont-
jának 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 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. 

Létrejött a szándékosan egyszerűre alakított, a jövő 
elképzeléseinek megvalósítására nyitott, a Duna felé ki-
járatot 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 beruházá-
si 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, 
szoft verek, programok, stb. beszerzésére  került sor össz-
ességében közel 6 millió forint értékben.

A kialakult közösségi téren helyet kapott a sokak 
által várt és azóta bájos, időnként tangóharmonikával 
kísért helyszínként működő termelői piac, amely vasár-
naponként jelent közösségi találkozási helyszínt és egy-
ben egészséges, kézműves élelmiszerek beszerzési for-
rását illetve közösségi beszerzés keretében zöldség- és 
gyümölcsvásárlási lehetőségét is. 

A közösség formálására számtalan kulturális és szaba-
didős eseményt, rendezvényt, tudományos és emlékkon-
ferenciákat, emlékévet szerveztünk, vagy vettünk ilyen 
események szervezésében részt.

Niedermüller Józsefről, Visegrád legendás hírű kán-
tortanítójáról 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 mag-
yar történelem egyik legnagyobb hadvezéréről, Görgei 
Artúrról; ezen túl immár két szobor is emlékezik Viseg-
rád egykori híres polgárára.

Társrendezői voltunk ünnepi konferenciáknak, amely-
ek Visegrádhoz kötődő, országos hírű és jelentőségű 
személyiségekre emlékeztek. 2018-ban Grosschmid 
Béni, 2019-ben Zsitvay Tibor emlékét és életművét ün-
nepeltük; ezen alkalmakon a mai magyar tudományos 
és politikai élet magas rangú képviselőit is vendégeink, 
előadóink között köszönthettük.

Mindezek a törekvéseink és tetteink – díjalapítás, em-
lékév, 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 tér-
ben.

 Helyi gazdaságfejlesztés

Testületeken átívelő közös erőfeszítéssel sikerült elérni 
azt, hogy a Város tulajdonába és rendelkezésébe vissza-
vettük a lepencei kútból származó termálvizet és mo-
nopolhelyzetbe kerültünk a gyógyászati célra lekötött 
mennyi ség 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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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 fel-
használása helyben, illetve egy irányban lehetséges, a 
következő időszak egyik fontos kérdése lehet a termálvíz 
mennyisége, megoszlása és az esetleges felesleg városi fel-
használók felé továbbításának lehetősége.

A helyi gazdaságfejlesztés fontos eleme, hogy a Város 
megmaradjon a tágabb értelemben vett Dunakanyar 
Régió szállodai központjának. Több olyan településren-
dezési szerződést kötöttünk, amelyek a fejlesztések meg-
valósításához szükségesek, és remélhetőleg ezek a beru-
házások 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 Visegrá-
don megvalósuló beruházásokhoz is biztosítottak le-
gyenek. Úgy gondoljuk, hogy a közelmúltban engedélye-
zett illetve előkészítés alatt álló legalább három nagy 
szállodafejlesztési projekt visszaigazolta azon munkánkat 
és hozzáállásunkat, amit a gazdaságfejlesztésbe fektet-
tünk.

Mára nem kérdés, hogy a turizmus és az ahhoz kap-
csolódó helyi turisztikai célpontok, kínálati elemek 
együttesen a település legfontosabb iparágát, bevételi 
forrását jelentik. A turizmus fejlesztésének egyik fele-
lőse 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 önkormány-
zat támogatásával olyan szervezetfejlesztési pályázatot 
nyújtott be sikeresen, ahol mintegy 20 millió forintból 
végezhet el különféle feladatokat, megalapozva ezzel a 
közeljövő turisztikai kínálati bővítését is. 

Visegrád – egyben Közép-Európa – legnagyobb középko-
ri kulturális rendezvénye a Visegrádi Nemzetközi Palota-
játékok. 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. 

Nem sikerült előre lépnünk az élelmiszer áruház megú-
jítása tekintetében, bár részt vettünk abban, hogy tervezői 
ötletpályázaton kiválasszák egy új épület lehetséges kon-
cepcióját, 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 Viseg-
rád Város közösségi érdekeinek, és a közösségi vagyon-
gazdálkodás szigorú szabályainak is megfelelő megál-
lapodás megkötése elől az áruház tulajdonosa az utolsó 
pillanatban mindig kitért.

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 (középtá-
von). 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 pa-
tak mentén egy megroppant támfal újjáépítése, többször 
kellett tisztítani az Újkert utcai árok és a Bánya patak 
úttest alatti átvezetését. A víz okozta károsodások mi-
att beavatkozásra volt szükség a Salamontorony utca 
burkolata alatt és a burkolatban, új támfal épült a Zsit-
vay-villánál és a Kemping területén is. 

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

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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a párologtatás, a település belső hőmérséklete hűtése cél-
jára 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 véde-
kezés 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 víz-
mércén a vizsgált évig bezárólag előfordult legmaga-
sabb 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 kivi-
telezésének megkezdésekor derült fény arra, hogy az 
ideiglenes depóniaként a kivitelezés helyszínén lévő 
földanyag csak további előkészítő munkák nyomán vá-
lik alkalmassá a végleges földmű kivitelezésére; ennek 
pénzügyi többletét a Kormány döntésével biztosította. A 
beruházás értéke így mára már eléri a 2,2 milliárd forin-
tot, amelyből mintegy 700 millió forint felhasználása van 
hátra, az elkészült és jóváhagyott terveknek megfelelően.

Az alkalmazkodás és a káros hatások csökkentése 
együttesen is igénylik a felkészülést, így pályázatot nyúj-
tottunk be és nyertünk el mintegy 8 millió forint össze-
gben a klímastratégia elkészítésére illetve a hozzá kap-
csolódó szemléletformálási kampány megvalósítására. 
A klímastratégiától azt várjuk, hogy a lakosoknak és a 
helyi gazdaság szereplőinek, különösen a turisztikai vál-
lalkozásoknak olyan információkat tud biztosítani, ame-
lyek 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 turiz-
mushoz kapcsolódó feltételrendszert is.

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

tal egyeztetve 2019-re felvettek egy teljes szakaszcserét, 
közel 200 millió forint értékben. A teljes gerincvezetéki 
szakasz cseréje nem valósulhatott meg műszaki és 
pénzü gyi okokból, de a legrosszabb szakaszokon a csere 
megtörtént, az ellátás biztonsága fenntartható. Visegrád a 
gördülő fejlesztési tervhez bejelentette azon utcáit, ame-
lyeken a közeljövőben burkolatépítés vagy burkolatcsere 
várható, így remélhetőleg ezeken az utcaszakaszokon is 
megvalósulnak a közműfejlesztések, felújítások.

A települési szilárd hulladék kezelésben két fontos válto-
zás is volt. 2013-ban az addigi közszolgáltató felhagyott a 
szolgáltatással és új közszolgáltatót kellett kiválasztanunk. 
Az új közszolgáltató azonban a korábbiakhoz képest szá-
munkra kedvezőbb feltételekkel, előírásokkal és szigorú 
ellenőrzés mellett dolgozik, ami azt eredményezte, hogy 
az elszállított települési hulladék mennyisé ge 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 közle-
kedési szokások mellett alapvető kihívást jelent – mind 
megtervezése, mind megépítése, szabályszerű kialakítá-
sa, mind fenntartása rendkívül sok munkát, forrást 
emészt fel. A visegrádi úthálózat a település környezete, 
fekvése okán nem tartozik a könnyen kezelhető háló-
zatok 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 szegélye-
zett, viszont nagyobbrészt burkolt.

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 il-
letve 35 millió forintból kaptak szilárd burkolatot, kapu-
behajtókat, vízelevezetést.

Több másik utcában az aszfaltburkolat javítása, a keresz-
teződés 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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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 önkor-
mányzat 40 millió forintot fordított. 

Terv készült a Kilátó utca és a Csukavölgy keresz-
teződésének átalakítására is. Az ehhez szükséges ingat-
lanszerzésre sor került, a szükséges támfal kivitelezése 
előkészítés alatt van. 

A településen a parkolási helyzet javítására újraaszfaltoz-
tuk 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 kel-
tette, mintha egy építőanyag-kereskedés térkő-bemu-
tató terme lenne, úgy változtak a különféle burkolatok, 
néhány tíz méterenként. Megterveztük, hogy milyen 
burkolóanyag melyik városi területre jó és ennek meg-
felelően került új burkolat a Fő utca jelentős szakaszai-
ra (a Mozi köztől a Sziget utcáig), a Mátyás király utcá-
ba, 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 álta-
lunk javasolt burkolóanyag segítségével magánerőből 
végeztek járdafelújítást, ilyenre került sor a Nagyparkoló 
környezetében vagy a Széchenyi utcában.

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

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

megállók valósulnak meg; így 2020-ban van lehetőség 
arra, hogy az eddig elmaradt megállók megépítésével, felú-
jításával – 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 fi atal 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 gazdát-
lan 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 mi-
lyen irányba fejlődnek.

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 elkép-
zelések miatt soha el nem készülőnek tűnő Városkapu-
Szent györgypuszta szakaszt is) kijelölik a részben új 
nyom vonalat. 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 Apát-
kúti 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.  

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 elhelye-
zéséhez, Szentgyörgypuszta térségében egy lakóház-
csoport közterületi kapcsolatának kialakításához, közel 1 
millió forint értékben.

A Központi címregiszterről és címkezelésről szóló 2014-
es kormányrendelet értelmében megkezdődött Visegrá-
don a közterületek elnevezéseinek, az egyes ingatlanok 
számozásának felülvizsgálata. Eközben Kacsán György, 
Visegrádon élő grafi kusművész tervei alapján elkészültek 
Visegrád új, egységes utca, közterület és házszám tervei. 
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Ahol a közterületek neveinek, valamint a házszámoknak 
a felülvizsgálata már megtörtént, ott kikerülhettek az új 
utcanév-táblák, illetve az új házszámtáblák. A választá-
si időszak lezárulása után folytatódhat a felülvizsgálati 
munka, illetve ennek nyomán Városunk további köz-
területeire is elkészülhetnek az új, egységes, szép utcatáb-
lák. 

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 Ápri-
ly park és a vele szemközt található zöldterület, megújult 
a Mátyás szobor környezete. Komoly, több ütemű beavat-
kozás volt szükséges egy átgondolatlan épületbontás és 
erős nyomokat hagyó terepmunka után a gondozhatat-
lanná vált Széchenyi utcai volt Kemping területén. Első 
körben a bontás utáni építési törmelék elszállítására 
került sor (1 millió forint), majd megvalósult egy elsődle-
ges 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 gyümölcs-
fákat telepítettünk és további kisebb tereprendezési 
munkák valósultak meg, majd az építésztábor keretében 
megépült a Sárkány. Végül a területen a korábban elbon-
tott épületek és építmények, aknák beton talapzatainak 
felszedésére és befejező tereprendezésre, földfeltöltésre 
került sor, ez mintegy 2 millió forintba került. 

A közpark területe – bár van, aki az itt felsorolt 
lépésekről és költségekről tudomást nem véve azon-
nal játszóteret gondolt ide – mostanra vált arra alkal-
massá, hogy egyrészről biztonságosan be tudjon fo-
gadni egy komolyabb játszóteret, másrészről a korábbi 
belső úthálózatra támaszkodva ismét megteremtse a 
kerékpáros és gyalogos kapcsolatot a Temető térségé-
vel. 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 in-
gatlanokat. A játszótér terve és költségvetése elkészült; 
amennyiben Visegrád Város következő Képviselő-
testülete is úgy gondolja, a jövő évben megépülhet a 
település legnagyobb, a gyerekek számára többféle le-
hetőséget is kínáló parkja, amely egyben felnőtteknek is 
nyújt pihenési lehetőséget, továbbá a 2019. évi építész-

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

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 hul-
ladékgyűjtő, kerékpártároló, hirdetőtábla beszerzésére és 
kihelyezésére is, amire összesen mintegy 5 millió forintot 
költöttünk.

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 elörege-
dett fasorok, parkfák cseréjére. Ilyen faültetési akcióra 
került sor a gyümölcsfa ültetési program keretében (a 
Sportpályán, a Kempingben), és az árvízi projekt meg-
valósítása 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, ame-
lyet el kellett távolítani és már nem is állítható fel; más 
szobrok, alkotások pedig nincsenek a helyükön, új he-
lyet 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.

Visegrád szabadidős tevékenységeinek központja a 
Sportcentrum: egy tíz éves huzavona, jelentős költséget 
(1,6 millió forint) felemésztő földmérés és hivata-
li 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 vég-
zett fejlesztéseket, részben önkormányzati támogatás-
ból (így pl. kosárpálya aszfaltozása, közel 1 millió fo-
rint értékben), megvalósult a TDM szervezésében az 
öltözőépület akadálymentesítése 2 millió forint érték-
ben, de az Építésztábor is hozzájárult a Sportcentrum 
fejlesztéséhez az új bejárati kapuval és egy fedett tartóz-
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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

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 gondol-
juk, 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 települések-
nél magasabb ingatlanértékek megőrzésének is egyik 
eszköze. Szabályozásunkban ezeket a követelményeket 
érvényesítettük, és igyekeztünk ennek érvényt szerezni, 
amit nem mindig sikerült megértetni és elfogadtatni.

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

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 vol-
na, ha az akkor hivatalban volt városvezetés érti és teljesí-
ti 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 (le-
galább három esetben) egyeztettünk az épület átvételéről, 
hasznosítási céljainkról, de a vagyonkezelőkkel soha nem 
jutottunk el a szükséges megállapodásig. Jelenleg az 

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 fej-
lesztés megvalósítását segítő telephelyként fog működni 
és talán meg is újul a fejlesztés alatt. 

Városüzemeltetés

A visegrádi városüzemeltetés szinte minden fontos 
területén (személyi állomány, a személyi állomány dí-
jazása, eszközök-munkagépek, telephely-tárolóhe-
lyek) 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 Anto-
nio Carrera traktor beszerzésére (12 millió forint), egy 
nagyobb teljesítményű GIANNI FERRARI fűnyírótrak-
tor 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-közparkok-
közin tézmények kertjeinek, a városi zöldfelületeknek a 
karbantartását, a települési hulladék gyűjtését és a közin-
tézmények karbantartási szükségleteit, mára jelentős 
mértékben megújult eszközparkkal rendelkezik, de a 
még szükséges beszerzések segítése érdekében pályáza-
tot nyújtunk be a Magyar Falu Program Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására című pályázatára.

A Városgazdálkodás jelenleg több kisebb, részben saját 
tulajdonú, részben idegen tulajdonban lévő telephelyen 
tárol gépeket, eszközöket, anyagokat. E helyzet feloldá-
sa érdekében került sor egy ingatlanvásárlásra a Fő 
utcában (27 millió forint), így remélhetőleg az új raktár 
és VGCS bázis megépültével megoldódnak a tárolási, 
a nyag mozgatási, gép és tartozék elhelyezési problémák 
is. Ameddig az új telephely nem lép be a városgazdálko-
dásba, 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 kerül-
hetnek itt együttesen elhelyezésre. 

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 munkák-
kal segítse a Város fejlődését, erre példa többek között 
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a 2018-2019-ben megvalósított buszmegállók sorozata, 
vagy az új, ideiglenes orvosi és védőnői rendelő.

A Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési, település-
gazdálkodási 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 infra-
struktúra és eszközök mellett alapvető, hogy megfelelő 
személyi állomány végezze a napi feladatokat, illetve a 
beruházások menedzselését. Elmondhatjuk, hogy mára 
a Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkatársak, il-
letve szerződött partnereink – jogi, műszaki, pályázati 
szakértők – minden tekintetben alkalmasak Visegrád 
működtetési, fejlesztési feladataival kapcsolatos ügyek 
megfelelő színvonalon történő kezelésére.

Tervek, programok, stratégiák

Az önkormányzati fejlesztési tevékenység egyik leg-
nehezebben megmutatható része a tervek, programok, 
stratégiák, elemzések, feltáró anyagok készítése, az 
elkészült dokumentumok megismertetése, véleményez-
tetése, elfogadtatása, és e körben a lakosság megszólítá-
sa, ötleteinek, elvárásainak begyűjtése. Nehéz a végered-
ményt látványossá tenni, hiszen az „csupán” egy papír, 
írásos dokumentum vagy adathalmaz.

Úgy gondoltuk, hogy az elképzeléseinket meg kell 
a lapoznunk, ahol lehet, alá kell támasztanunk – eze-
ket tudjuk megmutatni szakembereknek, partnereknek 
továbbgondolásra, ezek alapján lehet összehangol-
ni a helyi szintű elképzeléseket, behelyezni a megyei 
vagy országos keretrendszerbe. Egyes stratégiákat 
kötelezettségünk volt megalkotni, más programok kísér-
letezésképpen készültek, és több olyan is volt, amely egy 
megvalósítandó fejlesztést, beruházást alapozott meg.

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 esz-
közökről szóló szabályok szerint. Ez a munka közel 10 
millió forintba került, és közel 250 lakossági és ingatlan-
tulajdonosi kérelem vizsgálatát igényelte, számos szakági 
tervező bevonása mellett.  Az új HÉSZ 2019-ben lépett 
hatályba.

Miniszterelnöki felkérésére készült 2017. év első felé-
ben 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 kormányza-
ti intézkedések között (Dunakanyar Kormányhatározat, 
Makovecz Imre életművének gondozásáról rendelkező 
Kormányhatározat); egészének elfogadása – miután az 
előzetes tárcaközi egyeztetéseken már átesett – a Kor-
mány jóváhagyására vár.

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 szem-
pontból 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 meg-
valósíthatósági 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, va-
lamint a nagyvillámi sípálya fejlesztésének projektje is.

A lepencei strandfürdő sok tekintetben jelkép, újra-
nyitása is sok szempontból, de a közösség lelki gyógyulá-
sa szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Az 
önkormányzat tanulmányt készíttetett, mely a strand 
megnyitása és működtetése közgazdasági feltételrendsze-
rét, a működtetés várható hasznait, a fenntarthatóságot 
vizsgálta; ennek számításai annyira helyesnek és használ-
hatónak bizonyultak, hogy a közben a területet megszer-
ző magántulajdonos is számításainkhoz hasonló ered-
ményre jutott.

Az önkormányzati kötelezettségek közé tartozik a gaz-
dasági program elkészítése, ez 2002. óta mindig el is 
készül. 2002-ben olyan gazdasági program készült, ame-
ly a Város valamennyi fejlesztési szükségszerűségét fel-
sorolta, így sem a 2006-ban, sem a 2010-ben munkáját 
megkezdő testület nem tett készített új programot. 2014-
ben a ciklusra elkészülő program jóval rövidebb lett és 
csak azokra az elképzelésekre koncentrált, ami várhatóan 
5 év alatt megvalósítható.  
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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, bar-
namezős 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.

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

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

Zöldfelület megújítási programot készítettünk szakérők 
bevonásával annak érdekében, hogy a települési zöld-
felületek fejlesztése az egész települést átfogó koncep-
ciónak megfelelően történhessék.

Részletes koncepciót, tervezési programot és ennek 
a lapján koncepciótervet készítettünk a Rév utca – Nagy 
Lajos utca – Mátyás király utca útrendezéséről annak 
érdekében, hogy – az átmenő gépkocsiforgalom kárára 
– visszaerezzünk területeket a gyalogosoknak, kerék-
pároknak. 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, ame-
ly a Mogyoróhegy – Nagyvillám – Fellegvár turiszti-
kai központ elérését nem a település belső úthálózatán 
keresztül biztosítja. Az időközben ezen a szakaszon 

történő kisebb beruházások már ennek a koncepciónak 
megfelelően történnek, illetve történtek.

A Fő utcától a Temetőig tervezett patak menti sétány 
megvalósíthatóságát, a szükséges beavatkozásokat, 
műszaki elemeket is vizsgáltuk, és több ütemben meg-
valósítható 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. 

Rév-nagyparkoló közötti területre közösségi tervezés 
keretében kíséreltünk meg olyan fejlesztési elkép-
zeléseket 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 fi gyelmét.

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 11-
es úthoz való kapcsolódás lehetséges helyszíneit, a Rév 
utcára való csatlakozást, a Fő utcára történő kijutás le-
hetőségét; 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.

…

Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt hét és fél esz-
tendőben részvételével, gondolataival, munkájával, vagy 
bármilyen más módon segítette Városunk életét, fej-
lődését.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy együtt elvégzett 
munkánk eredményeként Visegrád Városa mind szelle-
mi, mind anyagi értelemben nyugodt, gyarapodó, épít-
kező évek elé néz.

Félegyházi András,
Visegrád Város leköszönő polgármestere

összeállította: Félegyházi András, Grósz Gábor, Hintenberger 
András, Dr. Kucsera Tamás Gergely
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TISZTELT VISEGRÁDI POLGÁROK!

Közel hét és fél esztendő után ezúton köszönöm 
meg a bizalmukat, a támogatásukat. Visegrád 
Város alpolgármestereként először – és ekkép-

pen utoljára – írok a Visegrádi Hírekben.

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

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

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 törésvona-
lak; de mindez nem baj, közülünk annak kell folytatni a 
városvezetésben a munkát, akit erre – remélhetően eddi-
gi munkája, illetve a Város méltóságát is szem előtt tartó 
viselkedése alapján – a választások során Önök felhatal-
maznak.

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 –, fi gyelembe véve életem 
– alapvetően családom életének – más vonatkozásait is.

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 Viseg-
rádon: hét polgármester-jelölt, negyedszáz képviselő-
jelölt indul és a nemzetiségi jelöltek száma is megadja a 
választás lehetőségét.

Hála Isten, hölgyek is vállalták a megmérettetést, ed-
digi tapasztalataim alapján úgy hiszem, jó lett volna, ha 
köztünk is ülnek asszonyok, máshogy látják a dolgokat, 
s jelenlétük a férfi ak „fi ús” egymással játszott „játékain” 

is tompítani szokott, remélem, hölgyeknek is bizalmat 
szavaznak.

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

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

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

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 fe-
leségemet, s így a három leányomat adta.

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

Isten, áldd meg Visegrádot, jókedvvel, bőséggel!

Visegrád, 2019. szeptember. 14.

Dr. Kucsera Tamás Gergely s.k. 
Visegrád Város leköszönő alpolgármestere
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

A 2019. augusztus 26-án megtartott rendkívüli 
testületi ülésen az alábbi döntések születtek:

- Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 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 tag-
jának és póttagjának az alábbi személyeket választja meg:

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

- Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, mint a Visegrád Sport- és Kulturális Létesít-
ményeiért 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.

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

vár Óvodának karácsonyi program fi nanszírozására; 
50.000,-Ft-nak megfelelő összeg a Visegrádi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek általános működési költségek fi -
nanszírozására; 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,-Ft-
nak megfelelő összeg a Visegrád Sport- és Kulturális 
Létesítményeiért Közalapítvány működési és cél szerinti 
forrásigényeinek biztosítására.

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

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

- 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 Ádám-
nak adja bérbe a lakást 2019. november 1-jétől öt év 
határozott időtartamra.

VVÖ, VPH

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 fi zetendő: 150 Ft/darab

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy hullámpalát továbbra sem áll módunkban átvenni!
Visegrád Város Önkormányzata
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BURSA HUNGARICA 2020

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 
évi pályázati fordulójának kiírása! A pályá-

zathoz Visegrád Város Önkormányzata idén is csat-
lakozott. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében 
a  hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok felső-
fokú tanulmányainak támogatása. A program kereté-
ben olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatás-
ban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, 
akik a települési önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes ide-
jű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A több-
szintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három 
forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei 
önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fi nanszírozásával – a felsőoktatási intéz-
ményi 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 benyú-
jtásának határideje: 2019. november 5. 

A pályázati kiírás, illetve az EPER-Bursa belépési pon-
tok 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

Makovecz Imre özvegye átveszi a kitüntetést

Makovecz Imre az elmúlt mintegy fél évszázad egyik 
legnagyobb hatású magyar polihisztor művésze. Bár itt-
hon és világszerte elsősorban építészként ismert, klasszi-
kus – „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-

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 – gondol-
junk 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-meden-
cei modelljeként ismer világszerte, s amely a mai napig 
velünk élő, hagyományos érték.

Makovecz Imre életműve Visegrád életének ma is szer-
ves 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

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

ott nyugdíjazásáig. Magyart és oroszt tanított a felső 
tagozatban, a rendszerváltás után részben rá bízták az 
angol nyelv oktatását is. Több évtizeden át osztályfőnök-
ként 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 szer-
vezett, ezen belül is emlékezetesek voltak a színházláto-
gatások. Bizonyára sokan emlékeznek még a nyolcvanas 
években szervezett német cserediák kapcsolatra is, mely-
nek egyik felelőse Szigetiné Lőrincz Mária volt. Szerette a 
rábízott gyerekeket, mindig készséggel segítette a hozzá-
fordulókat, 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.

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

VISEGRÁD VÁROS PRO URBE DÍJA
SCHANDL JÁNOSNÉ

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

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 Önkormány-
zat képviselőjeként részese a visegrádi közéletnek, A 
nemzetiségi rendezvények egyik kezdeményezője, sze-
rvezője 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 ered-
ménye. Schandl Jánosné, Tubi hosszú ideje az egyik szer-
vezője és kivitelezője plébániatemplomunk ékességének. 

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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vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

VÁLTOZÁST VISEGRÁDON!
Visegrád közélete, a városvezetés szemlélete sok területen 
megérett a változásra. A nyilvánosság, a hitelesség, a 

-mind 
olyan fogalmak, amelyeknek természetesnek kell lennie a 
jöv
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 

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 

tervezzük, a célokat fogalmazzuk meg. A választási programomban is kiemelt szerepet 
kaptak a gyerekekkel kapcsolatos fejlesztési célok. A létesítés, óvoda

játszótér és tornacsarnok létesítés, az iskola építkezés minél gyorsabb 
befejezése mellett a dunai strand létesítése és az ingyenes városi internet biztosítása, 

, a napelem 
elterjedésének támogatása is ezt a célt 

ld

Ugyancsak fontos szerepe van a gyermek 

környezetnek, amelynek rendje, tisztasága, a 

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 

fogják találni a válaszokat a saját koruk hozta 
kihívásokra. Mi a

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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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Tisztelt Visegrádi Választópolgárok!

Bálint Zsolt vagyok, születésem óta visegrádi lakos. Független jelöltként indulok a 2019 évi választásokon. 9 éve 
Ebben 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 m
törekedni, melyek:

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

Az államilag támogatott megújuló energiai rendszerek kiépítésére közös megoldást fogunk találni.

a 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 

kéréseket megoldani. Egy ígéretet, nyugodt szívvel teszek, mégpedig 

társaságokét. Munkámat egész pályafutásom során mindig tisztességgel végeztem és a választások után is így fogom 

pénzügyi elszámolás, stb.)
Bízom benne, hogy szavazatukkal támogatni fognak, hogy együtt tudjuk megvalósítani azokat a célokat ami szeretett 

Tisztelettel Bálint Zsolt
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

 

Eőry Dénes 

ÖSSZEFOGÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS,  
KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS!

Elsődleges céljaim között szerepel:

 A

 A

 A

 A

 A

HAJRÁ VISEGRÁD!

Polgármesterjelölt
a FIDESZ-KDNP pártszövetség  
támogatásával
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Üdvözlöm a tisztelt Választópolgárokat, és Visegrád lakosságát,  

 

 

 

 Iskoláért 
A illetve , 
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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. 

» Folytatás a 32. oldalon 

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. forrásokat,
melyekkel együttvalósíthatjuk meg álmainkat.
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Csak a város! Csak az emberek! 

63 éves jogász - ügyvéd - vagyok és közel 30 éve élek családommal 
"Az 

országnak paradigma váltásra van szüksége." Véleményem szerint is. Erre tekintettel 
legfontosabbnak tartom, hogy meghatározzuk a település küldetését, ami segít eligazodni a 
célok -források felhasználásának sorrendjében. Ez 
pedig célt jelent. Egyrészt idegenforgalmi, azaz a kulturális - örökségvédelmi- és

ét, bemutatását, másrészt
biztosítását. A fenti célok elérése érdekében az önkormányzat feladata, hogy a helyi társadalom 

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 ki
felújítását, valamint ebben a környezetben egy gyermekjátszótér, a camping területén közpark kialakítását. 

lhetetlen az út egyirányúsítása sem! Az idegenforgalom fejlesztése
körében szükséges ben múzeum kialakítása, a Visegrádi 
Palotajátékokhoz hasonló színvonalú regioná
A település fejlesztése és az megteremtése érdekében meg kell állapodni 
a CBA tulajdonosával új, magasabb színvonalú - az élelmiszereken kívül
kialakításával - bevásárlóközpont építésében, kialakításában, a a alatt az Önkormányzatnak másik 
ingatlan biztosításával kell segíteni a lakosság zavartalan ellátását kultúrált parkoló 
kiépítését szorgalmazom a községkertben. M
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. 
- különösen a betegek részére - pánikgombbal biztosított, egy gombnyomásra elér- , 24 órás ügyeleti

diszpécser szolgálat üzemeltetését, napközi otthonának meg-szervezését, tornájának 
bevásárlás, háztartási munkák) tartom fontos feladatnak. 

A fiatalok megtartása érdekében szükséges át a már elkészült tervek felhasználá-
épület felújításával látom megoldhatónak. Az egészségügyi szolgáltatás fejlesztése érdekében biztosítani kívánom a 
szentendrei szakrendelésre utazás helyett havonta legalább egy-

ógyászati ellátást a háziorvosi szolgálat mellett. Az egészséges életmódra nevelés és
, a 

ortokkal pl. asztalitenisz és tolltenisz, melyet az iskolások körében 

Fontosnak tartom, hogy a szolgáltató önkormányzat városgazdálkodási csoportja segítséget nyújtson a lakosságnak az 
nkák elvégzésével, igény esetén gyors hibaelhárítási szolgáltatással. 

Támogatom az eladott strand területén új strand és szálloda felépítését, Duna-parti szabad strand kialakítását. A
városi lakosság számának növelése. Ezt a külterületek belterületbe 

vonásával és lehet biztosítani. A közlekedésfejlesztés területén 
utcában egy oldalra kívánom kijelölni forgalomnak 
szlalomozva kelljen haladnia a két 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 be
tudom, ha Önök is támogatják szavazatukkal! Ehhez kérem a segítségüket és együtt Mert együtt mindez 
sikerülhet!
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VÁLTOZÁST VISEGRÁDON!

Tiszta, ragyogó város

Mindig is szívügyem volt Visegrád közterületeinek rendje és 
tisztasága. Amennyiben megkapom a 
lakossági bizalmat és a testületi felhatalmazást, vállalom, 
hogy rendet és tisztaságot fogok tartani városunkban. Célom,
hogy Visegrád utcái és parkjai makulátlan tiszták, 

, igényesek és ízlésesek legyenek. Ne maradjon 
semmi elhanyagoltan, gondozatlanul. Nem lesznek törmelék 
kupacok, rozsdás korlátok, kopott utcabútorok és igénytelen, 
elhanyagolt parkok. 
saját lakosságának örömére és gyönyörködtetésére. Mindezt 
napi odafigyeléssel, az anyagi források 
jobb felhasználásával, a Gamesz dolgozóinak célirányos 
munkaszervezésével, valamint a lakosság és a civil szervezetek segítségével és 
támogatásával tartom lehetségesnek megvalósítani. 

testületi tagságomat szavazatukkal.

Abonyi Géza
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Tisztelt Visegrádiak!

B 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

et. Programjaink: kirándulások, sportnapok, vízitúrák, majális, karácsonyi 
vendéglátás és a városi disznótor lebonyolításában is segítünk. 2007-óta támogatom a 
focisták munkáját, gondozom a sportpályákat. 

Álmom, egy közösségi színtér, ahol a település félretéve gondjaikat pihennek, sportolnak, szórakoznak, -
családom, barátaim, támogatóim és az Önk. segítségével - a sportpálya területén megvalósult. K ként eddig is a
megoldásokat keresve, mindenkor a közösség érdekeit szolgálva dolgoztam. Ismerem a félbemaradt, vagy kivitelezés 

- óvoda, bölcs de, iskola, árvízvédelem, patika, szabadstrand, tornacsarnok, élelmiszer áruház, 
- 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 rejlik, ne csak árvíz alkalmával legyen összefogás. A sport- és más civil egyesületek,
klubok, 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, 
fogok dolgozni, mindazokkal ve, a és feladataink színvonalas 
ellátásán fáradoznak a                                                                  

                                                      Bártfai István

Bergmann Péter vagyok, 40 éves,
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)
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. 

Régót ,

megtiszteltetésnek tartottam, hogy a közért dolgozhatok, most ha más formában is, de nagyon szívesen dolgoznék újra 
szeretett városunkért. 

Nem szeretném önöket ígéret cunamikkal 
többsége nagyon jól tudja, hogy városunkban milyen problémák vannak, mi az amiben változtatni kell és mi az ami jól 

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

, hogy legyen,
(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

KÉPVISELŐJELÖLTEK
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Tisztelt Visegrádi Választópolgárok!

A nevem Cseke András, 27 éves visegrádi jelöltként indulok az ez évi 
önkormányzati választásokon. Visegrádon történelem 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 itt alapíthassak családot. 

A városu 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 

amelyet mi közösen alakíthatunk. jelöltként fontosnak tartom, hogy a már megkezdett 
munka ne maradjon félbe, a várost fejleszteni és 
szükség a testületen belül.

Amennyiben biza 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

, gyarapodásra. Fontosnak tartom, hogy a város 

visszatérni kívánó fiatalokat. Megválasztásom esetén készen állok a feladatra, hogy a város lakosságának 
érdekeit , izgalmas
hely maradna, ami az otthonunkká teszi. Ehhez kérem az Önök támogatását. 

Tisztelettel, Cseke András

KÉPVISELŐJELÖLTEK
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Tisztelt Visegrádiak!

Heier József vagyok, 1983-ban születtem, törzsgyökeres visegrádi családból származom. Itt 
jártam iskolába, 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 nkba,
Magyarországra, így idén hazaköltöztünk Visegrádra. Jelenleg az Atlantis-Visegrád Club Kft-
nél dolgozom.

Úgy gondolom reálisan csak az adottságok ismeretében szabad ígérni, de fontosnak érzem
többek között:

a város utcaképeinek javítását, a homlokzatok renoválását
a megkezdett és befejezetlen beruházások rendezését, ezen át, a települést ért károk 
megtéríttetését
a Duna-part látképének végleges rendbetételét
szeretném szorgalmazni a kulturális élet fellendítését, teremteni a közösségi rendezvényeknek
(bálok, család-barát programok, t)
dinamikusabb .

Heier József, mint konzervatív , pártoktól független jelölt kérem Önt, hogy tiszteljen meg szavazatával az
ön választáson. 

Tisztelettel: Heier József

Kedves Visegrádiak! 
 

Gondolom, sokan ismernek – Scheili – s akikkel 
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   Kangas Kinga 
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Kiss Károly vagyok, 45 éve visegrádi lakos. Feleségem visegrádi, sváb származású,
. Örömünkre lányunk és családja is Visegrádon él, így a három unoka 

állandóan közelünkben van, és sok energiával töltenek fel. 74 éves vagyok, 
szeretnék önkormányzat
Az id mely városunk lakosságának meghatározó 
része. Így sok tapasztalatot is szereztem, melyeket városunk lakóinak, a város 

érdekében hasznosítani tudnék. Dolgoztam 
és 20 évig iskola 

igazgatójaként. Szegény nagycsaládban éltem, ezért is vagyok a szociális 
elkarolását 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

rendezvények, stb.);
- magasabb ek megvalósításának szorgalmazása (kerékpárút, a Löffler-bányai 
szálloda, Lepence-strand,), mely városunkat idegenforgalmi bevételt jelent;
- a leállt beruházások (általános iskola, árvízvédelmi befejezése; az óvoda épületegyüttesének fejlesztése,
- visszaforgatása a lakosság életkörülményeinek javítására;
- a helyi rendeletek átvizsgálása, hogy törvényesen, de mindenek g érdekeit szolgálják.
Szükséges:
- az önkormányzat tisztességes kommunikációja a lakossággal, egymás véleményének elfogadása;
- folyamatos (rendeletek 
alkotása, épületek tervei, stb.), bevonása;
- egy jó e önkritikával és nyitottsággal;
- a helyi újságban 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 

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 

Életem utóbbi pár évének tapasztalatai alapján azt gondolom hogy, a 
problémákat a felmerülésükkor kell megoldani, a feladatokat pedig az adott 

Ugyancsak fontosnak tartom a lakosság és a városvezetés jó kapcsolatát, a 
civil szervezetek összefogását, a fiatalság helyben tartását, az oktatás 
támogatását.

l így gondolják, kérem támogassák 

lépésnek.
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Egy közösség akko

polgárok jó módban, biztonságban élnek. Ez lesz a záloga az igazi kisvárosi életnek.

Ne 
a polgármesteren múlik, aki felügyeli és végrehajtja a döntéseiket!

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel és bizalmat szavaznak a választáson, hogy 
Visegrád szolgál

Tisztelettel: Sándor Miklós
Független polgármester -

 

Folytatás a 24. oldalról » 
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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.

.
2016-ban az élet választás elé állított, megszületett ugyanis kislányom Szofi és hamar rá 
kellett döbbenem, hogy számomra a vendéglátás megkövetelte életmód nem 

azolta döntésemet, 2017-ben megszületett második gyermekem Marci.
Jelenleg párommal Zsuzsival és a két "rosszasággal" Visegrádon a Tamás-hegyen lakunk.

-nél dolgozom 

hasonlóan képzelik el. Jöhetne itt egy felsorolás, ezt azonban többen megtették már ezen oldalakon. Véleményem szerint, 
Visegrád további f

számunkra a döntéshozók és Városunk érdekei között.

ind évtizedek óta 

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 

Olyan helyzetben vagyunk amikor Visegrád sokat nyerhet vagy sokat veszíthet. 
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Tisztelt Visegrádiak! 

-
-

mesterként 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 

támogatások mellett jtást. Ennek érdekében kezdeményezem legalább 6 önkormányzati garzon 
-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 e

sökkentve a terület szálló por szennyezettségét. 
3./ - különösen a
az elmúlt években - csatorna kiépítését, a buszfor-dulónál a 

4./ Szorgalmazom a sporttelepi és a bányatelepi buszmegálló közötti szakaszon járda építését és a Thermál Hotelig 
tartó sétáló út szélesítését, valamint 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, 

6./ 
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Visnyovszki András
Tisztelt Visegrádi Polgárok!

HAJRÁ VISEGRÁD!

PROGRAMBEMUTATÓ                                                                                                                                 
2010 óta töltöm képviselői mandátumomat a visegrádi német nemzetiségi önkormányzatban. Az első ciklusban alel-

nöki 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 lehe-
tett 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 tar-
tottam az óvodai és az iskolai nemzetiségi programok  szakmai és anyagi segítését. A pedagógusok nemzetiségi továb-
bképzését 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 nyelvtan-
ulásban és egymás szokásainak a megismerésében. Az ifj úsági kapcsolatokat a sporton, elsősorban a focin keresztül 
lehetne újraéleszteni. Régóta dédelgetett tervem, hogy Visegrádon is lehessen német nyelvű misét hallgatni a katoli-
kus 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

NEMZETISÉGI KÉPVISELŐJELÖLTEK
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OBERGÜNZBURGBAN JÁRTUNK

Az immár negyedszázados testvérvárosi kap-
csolatunk éves találkozójaként idén augusz-
tus 29. és szeptember 2. között nemzetisé-

gi énekkarunk és általános iskolás német nemzetiségi 
tánccsoportunk látogatott el Obergünzburgba.

A német partner meghívása a Szabad Lövészek Egy-
lete 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, ének-
és tánckarnak művészetük bemutatására, de ebben az 
évben egy helyben nagyon közkedvelt zenekar szórakoz-
tatta a mulatni vágyó közönséget, fi atalt idősebbet eg-
yaránt. 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 polgár-
mestere Lars Leveringhaus vezette és konferálta az est 
műsorát. Többször is a színpadra szólította énekkarunkat 
és iskolás táncosainkat, ügyesen váltogatva a többi all-
gäui folklórcsoporttal, nagy tapsot kaptak! Szó sze rint 
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 ajándékain-
kat. 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 vala-
mint bepillantást nyerjenek a német családok életébe. Mi 
felnőttek két fogadóban voltunk elhelyezve.

Pénteken, az első napon délelőtt az Ördögkonyha nevű 
/Teufelsküche/ a jégkorszaki jég által kivájt szurdok-
ban tett kirándulással kezdtük, ebédet a közeli Lieben-
thann-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 

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 irán-
ti szeretetéből. Szombaton Ulmba, ebbe a csodás kis 
városba vitt utunk. A világhírű evangelikus székesegyhá-
zat 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-pedagó-
gusnő kalauzolt minket és remek előadást tartott a néme-
tek kitelepüléséről, mely mint tudjuk elsősorban hazánk-
ba irányult. Az estebédet a fesztiválsátorban költöttük el, 
kis zenehallgatás után nyugovóra tértünk. 

A vasárnapi programunkat az obergünzburgi evangé-
likus 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…

Ebédre meghívást kaptunk a Schlaak családhoz /a DUP 
korábbi vezetője/ helyi húslevest tálaltak ún. Maultasche 
betéttel /hússal töltött barátfüle/. Igen kiadós volt, jól-
lakott 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. 

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

Kékessy-Herendi Ida

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

órakor

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a ’48-as emlékműnél.

Mindenkit szeretettel várunk, 
s ha tehetik, hozzanak egy szál

virágot, vagy mécsest!

Tisztelettel meghívjuk 
Visegrád város polgárait

az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 

63. évfordulójára rendezendő

ÜNNEPSÉGRE,
melyet 

2019. október 23-án, szerdán 17 
órakor 

tartunk a Moziban.

Ünnepi műsorral
az Áprily Lajos Általános Iskola 

diákjai
tisztelegnek a forradalom hősei 

előtt.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

a péntek esti előadás-sorozat következő 
alkalmára, mely

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

Ebben a hónapban
IPOLYSÁG: A TÖRÖKVERŐ REKORDER

ÉS AZ ELSŐ MAGYAR OLIMPIAI 
HELYEZETT  VÁROSA

 címmel
Pálinkás Tibor

régész, múzeumigazgató
Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria

Ipolyság
(Szlovákia)

tart vetítettképes előadást
Mindenkit szeretettel várunk!

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

15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos

CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA

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

próbálnának ki!
A játékot Horváth Zoltán játékmester

az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

INGYENES KERÁMIA SZAKKÖR!!!

Minden pénteken 17 órától
szeretettel várok mindenkit

a művelődési házban.

GYERE EL, PRÓBÁLD KI
MILYEN AZ AGYAGGAL JÁTSZANI!

Érd.: 06-20/5454-788
Králik Liza
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TÍZ ÉVE TÖRTÉNT...(II.)

Talán  utoljára, de még egyszer mindenképp sze-
retnék 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. imaház-
ban 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 Sán-
dor, 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 fi nanszírozta. 
Két jogi személy is (a Szent György Lovagrend és az Utilis 
Kft .) „besegített”:

A szobrot Lesenyei Márta, Munkácsy-díjas szobrász-
művész 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 késztet-
heti 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 in-
dul 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 tulaj-
donosi jogait gyakorló önkormányzat vezetőjét Félegy-
házi András polgármestert, aki a bejelentést tudomásul 
vette.

FELHÍVÁS
A Mátyás Király Művelődési Ház külső felújítá-
si munkálatai miatt a ház körül még állványza-
tok, illetve árok találhatóak. Éppen ezért kérjük 
a művelődési ház látogatóit, különösen a zene-
oktatásra érkező diákokat és azok szüleit, hogy 
fokozott fi gyelemmel közlekedjenek, és erre hívják 
fel gyermekeik és ismerőseik fi gyelmét is.
Megértésüket köszönjük!

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.

(1984.)
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BÖJTE CSABÁVAL A TERMÉSZETVÉDELEMÉRT

Az erdélyi ferences szerzetes és a Mária Út Egyesület zarándoklatot hirdetett 
a ugusz tus 17.-ére Szentendréről Visegrádra. Hogy miért is településünkre esett a 
választás? Mert 1083-ban Szent László király Székesfehérváron összehívta a rende-
ket 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 fi gyelmet. A zarándoklat fő 
témája a bűnbánat volt, ezen belül is a természettel szemben elkövetettekre he-
lyezve 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 él-
hessen. 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 fi gyelmét. 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 szent-
mise 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 szépségé-
ben, a kiskertjét, környezetét művelje, vagy bármilyen 
más módon támogassa a föld nevű projektet! Ha ez az 
összefogás értelmetlen lenne, a Jóisten alkotása hiába-
való 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 he-
lyi fi nomságokkal. Csaba testvér felhívásának eleget 
téve, hogy kerüljük az egyszer használatos dolgokat a 
túra során, kancsóból kaphattunk friss vizet és a hely-
béliek nagyon fi nom 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 mozgal-
mas időszakot tudhat 
a háta mögött, hiszen 
fennállásunk 30 éves 
évfordulóját ünne-
peljük idén. Ennek az 
eseménynek a kereté-
ben több olyan prog-
ramot is szerveztünk, 
amelyek elsősorban 
a visegrádiaknak 
szóltak.

Két ismeretterjesztő 
előadást tartottunk, 
az első a cserkészetről 
szólt általánosság-
ban, Dr. Kempler 
Soma előadásában, 
míg a második, csa-
patunk múltját mu-
tatta be, Csizmazia 
András segítségével. 
Ezek mellett szerettük volna megmutatni, hogy milyen 
a cserkészet gyakorlati oldala, így tavasszal túrát sze-
rveztünk, amelyre örömmel mondhatjuk, sokan voltak 
kíváncsiak. A résztvevők visszajelzései alapján arra a 
döntésre jutottunk, hogy a következő években is sze-
rvezünk hasonló nyitott túrákat. A cserkészek életében 
a nyári tábor az egyik, ha nem a legfontosabb és leg-
nagyobb volumenű program. Idén Vigántpetend mel-
lett, a Balaton-felvidéken táboroztunk, s néhány napra 
kiegészültünk a jubileum jegyében régi csapattagjaink-
kal is. Azt hiszem mind nekünk, mind a régi tagoknak 
nagy élmény volt újra együtt lenni, vagy adott esetben 
megismerni egymást. Jubileumi évünk zárásaként ok-
tóber 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. 

Csapatprogramjaink mellett, amelyek igen sűrűek, 
igyek szünk a város életében is aktívan részt venni, fon-
tosnak tartjuk, hogy Visegrád közösségi és társadal-
mi 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 

segítségekre is. Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt 
évben több helyről is érkezett hozzánk segítség, valami-
lyen formában, sokszor kérni sem kellett, itt szeretném 
megköszönni mindenkinek. Külön köszönet illeti Viseg-
rád Város Önkormányzatát, valamint az Áprily Lajos 
Általános Iskolát az együttműködésért, továbbá köszön-
jük a szülőknek is az állandó támogatást és a bizalmat!

  

Gróf Boglárka

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat  

 

INGYENES 
BABA- GYERMEK 

 rendez.
Október 22-én (kedden) 
13– 14.30– óráig a Mozi 

épületében. 
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A VISEGRÁD ÉS KÖRNYÉKE TURISZTIKAI ÉS MARKETING EGYESÜLT VE-
KOP-1.3.2-15-2017-00004 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA

Pályázat címe: Turisztikai desztináció menedzsment 
fejlesztés Visegrádon és környékén

Megvalósító: Visegrád és Környéke Turisztikai és Mar-
keting Egyesület

A szerződött támogatás összege: 19,54 millió Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 73,95 %
A projekt befejezésének tervezett napja: 2019. 09. 30.
Az elmúlt évek azt igazolják, hogy egy jól működő he-

lyi TDM Szervezet fontos szerepet tölt be egy desztináció 
idegenforgalmának fejlődésében, javulásában. Sok eset-
ben olyan hiányt pótolnak, olyan célcsoportot szolgálnak 
ki, melyre egy nagyobb turisztikai szereplőnek (szál-
loda, 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 programcso-
mag, valamint csökkenne a vendégek komfortérzete.

A visegrádi TDM alapítói felismerték a turizmusnak 
a térségben betöltött gazdaságélénkítő és életminőség 
javító szerepét, a benne rejlő lehetőségeket, és e cél-
ból támogatták 2009-ben a helyi TDM szervezet me-
galapítását. A TDM szervezet, a helyi önkormányzat, a 
tagság, a szakmai partnerek együttműködése, valamint a 
rendelkezésre álló pályázati források együttesen biztosít-
ják a turisztikai fejlesztések megalapozottságát, fejlődési 
lehetőségeit.

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesület ezért 2017-ben pályázatot nyújtott be a Tu-
risztikai szervezetek (TDM) fejlesztése VEKOP – 1.3.2-
15 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 koncep-

ció kidolgozása.
- 2020-ig szóló desztinációfejlesztési stratégia kidol-

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

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

- Meglévő rendezvényeink infrastruktúra korsze-
rűsítéséhez 4 db Visegrádra jellemző, egyedi tervezésű 
faházat építtettünk, amely legutóbb a Visegrádi Nemzet-
közi Palotajátékokon kerültek felállításra.

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

Szemléletformálás, oktatás és képzés
- Muravölgyi-Farkas Emese részt vett egy stratégiai 

menedzser képzésen.
- Tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendez-

vényeket, előadásokat szerveztünk a tagság számára.
- Egynapos külföldi tanulmányúton vettünk részt 15 

kiemelt turisztikai szereplőnkkel. Visegrádhoz hasonló 
adottságú Nyugat-európai területet kerestünk, és így es-
ett a választás az ausztriai Wachaura. Az osztrák Dunaka-
nyar 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 for-
galmat generál. 

Marketing tevékenység
- Helyi szintű adatbázis fejlesztése.
- Marketing és kommunikációs szolgáltatások. 
- Térkép szerkesztése, nyomtatása; teljesen új, 4 nyelvű 

(magyar, angol, német, szlovák) responvise weboldal fej-
lesztése átlátható menürendszerrel, élő online webka-
mera képpel.

- Internetes honlap keresőmarketingjéhez kapcsolódó 
fejlesztés.

- Visegrádra jellemző, különböző célcsoportot kiszol-
gáló tematikus csomagajánlatok kidolgozása, népsze-
rűsítése külső szakértők bevonásával.

Monitoring
- Helyi szintű monitoring adatbázis kialakításához 

kapcsolódó adatgyűjtés és feldolgozás.
Egyéb
- Külső projektmenedzsment szolgáltatás.
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.
- A Visegrád Városi Sport és Szabadidő Centrum fo-

gadóépületéhez vezető út akadálymentesítése, egy 
akadály mentesített parkoló, valamint egy mosdó 
kialakítása, felszerelése.

- Egyéb általános (rezsi) költség - postai és telekommu-
nikációs költségek.

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 

 

 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: 
 

 Szakmai önéletrajz  
 Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata 
 Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez  
 Kinevezéshez szükséges 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány   

A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ található a szakkórház honlapján. További fel-
világosítás 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 

 



 

 
 

TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!  

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

 

 
 
 

VISEGRÁDI HÍREK  
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata  

Megjelenik havonta, 850 példányban   
Felelős szerkesztő: Gróf Péter 
A szerkesztőbizottság tagjai: 

dr. Gróh Dániel, Mikesy Tamás, Molnár Erzsébet, Szigeti János 
Kéziratleadás: minden hó 15-ig  
 ISSN 1587-7477 (nyomtatott);  

ISSN 2416-0350 (online)   
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
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