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Zeller Márton:  Javasolta, hogy az óvodát és az iskolát, - esetleg középiskolát a 
buszfordulóval szembeni nagy területen építsék fel, melyet pályázati úton valósítsanak meg.   
 
Kiss Károly: Jövő évben történjenek külső felújítások, s a következő 4 évben pedig utakat, 
járdákat, buszmegállókat javítsanak, építsenek. Történjen meg a Bányatelepnél a vezetékek 
földbe süllyesztése. Közlekedés vonatkozásában átgondolni, hogy legyen sárgalámpás 
rendszer a Révnél és Szentgyörgypusztán. Schulek utca legyen „utcává” alakítva. Patak illetve 
vízelvezetés vonatkozásában a Sziget-Nap utcai vízelvezetés megoldása. A focipálya mellett 
vezető árokrendszert megszűntetni. Az Apátkuti pataknál nem építene belső utat, bejárást 
javasol árvízi szakemberekkel, hogy mit lehetne tenni a hidakkal kapcsolatban. Ő nem tenné 
át az iskolát, azonban kiegészítené a jelenlegi városházi épülettel. Budapesttől – Bécsig 
kerékpárutat építsenek, más önkormányzatokkal és civil szervezetekkel összefogva. Javasolja, 
hogy a Csekő házban alakítsanak ki egy lakásrendszert. A nagy parkoló mellé hajókikötőt 
építene. Parkolási rendszer kiépítését javasolja. Szeretné, ha Visegrád Nemzetközi szinten is 
kulturközpont lenne.   
 
Gróf Péter: Véleménye szerint is maradjon az Iskola a jelenlegi helyén. A Lepencei térség 
egy kiemelt turisztikai térség legyen. Az Öbölben működjön vízisport, építsenek 
mentőállomást, új rendőrséget. A piac megépítését támogatja. A Mozi épületének felújítását 
javasolja. A nagy parkoló és a Kresz-parkkal szerinte is kezdeni kellene valamit. A kikötő 
környékén a járdákat, korlátokat helyre kellene hozni. Visegrád kulturális központtá alakítása.  
 
Bártfai István: Felmérni, hogy az Önkormányzatnak ingatlanokban mennyi pénze van, 
ezekkel valamit kezdeni, rangsorolni melyek azok, amelyeket el lehetne adni rövidtávon. 
Támogatná a bérlakások építését. Fejleszteni kell a strandot, wellnesturizmzust, Ő is 
támogatja a vízisportot. Megújuló energiákkal üzemeltetni az intézményeinket.  
 
 
Dobó István: Visegrádi kirándulóközpont további fejlesztése. Városközpont létesítése, 
Dunaparti területek kihasználása. Hasznosítatlan területrészeket fejleszteni, a hegyláb és a 
Duna közötti területet egészen Gizella –telepig, ennek a megvalósítására lehetne a Pilisi 
Parkerdő Zrt.-vel közösen egy KHT-t alakítani. A történelmi, természeti értékeket jobban fel 
kellene emelni, erre tervezni, építeni a városközpontot, szerinte sem a városháza építésével 
kellene kezdeni a városközpontot, ez nem fontos turisztikai szempontból.   
 
Cseke László: Szerinte a legfontosabb a Dunakanyar régió fejlesztése,  Visegrád vegye fel a 
kapcsolatot Esztergom, Vác és Szentendre vezetőségével próbálják meg fejleszteni a  
stratégiát. Fontos a megfelelő szintű oktatás, az oktatási színvonalat emelni kell. A sportnak is 
meghatározó szerepet kell nyújtania. Oda kell figyelni a város, és a szállodák környezetére is.  
Fontos, hogy  a PP Zrt-vel és a Múzeummal a város vezetése jó kapcsolatot építsen ki. Az 
Ágasház nagy parkolójában egy fogadó épületet kellene kialakítani a turisták számára, ennek 
egy városi feladatnak kell lennie. A kikötő fejlesztése is egy nagy dolog lehetne, egy stratégiát 
kellene kidolgozni, hogy érdemes is legyen a létrehozása, pl. Visegrád középkori harangjának 
a rekonstruálása, amely egy nagy turisztikai attrakció lehetne. Fontos lenne a civil szervezetek 
összefogása, és a lakosság számára is fejleszteni, pl. Duna-parti strand létrehozása.  Lehetne 
különböző sporteseményeket idecsalogatni.  
 
Bene Balázs: Szerinte nem csak a rövid távú problémákat kell csak megoldani, de 
hosszútávra is gondolkodni kell. Vélem1093940392énye szerint is fontos a strand, a Duna-
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part fejlesztése, a lakások homlokzatainak a rendbetétele, lakáshelyzetek megoldása. A 
történelmi, politikai adottságokra oda kellene figyelni az Önkormányzatnak.  
 
Ferbert Mihály: Szerinte is fel kellene venni a többi Dunakanyari várossal, és együtt 
törekedni a turizmus fejlesztésére. Lehetne egy kis vasutat kiépíteni az erdőn keresztül 
Szentendre és Visegrád között. A volt fafeldolgozó területén egy erdészeti skanzent is lehetne 
kiépíteni és a vonalat behozni egészen a révig. Ha úgy gondolja az Önkormányzat, hogy ezt 
megvalósítja, akkor a városközpont tervezésének ezt a szempontot már figyelembe kellene 
venni. A termálvizet valahogy be kellene hozni Visegrádra. Szerinte is fontos a minőségi 
oktatás, ehhez a termálvíz is lényeges lenne, mert lehetne egy uszodát is építeni az iskola 
részére. A hegyre való közlekedést egy siklóval, vagy egy kötélpályával meg lehetne oldani. 
Esztergom felől, Lepence magasságába egy városkaput építeni.  
 
Kucsera Tamás: Szerinte is csak civil és gazdasági összefogással együtt tudná az 
Önkormányzat fejleszteni a várost. Véleménye szerint a camping területét is rendbe lehetne 
hozni. Az öbölt és környékét rendbe kell tenni, valamint a szállodák környékét, és a közutakat. 
Fontos a magas színvonalú oktatás, az óvodai oktatás kiemelkedő Visegrádon. Szégyen, hogy 
nincs Duna parti strandunk és csónakházunk. El kellene gondolkodnunk, hogy milyen 
fejlesztést akarunk létrehozni, fontos a városközpont fejlesztése.  
 
Abonyi Géza: Három fő vonal van ami a városunkban fontosnak mondható, ez a 
városfejlesztés, a turizmus és a lakosság. Elmondta, hogy Lelkes László javaslata Visegrád 
lélekszámának növelése, ezt a város növelésével is meg lehet valósítani, akár egy új telepet 
létrehozni. Várja a további javaslatokat.  
 
Bártfai István: Javasolta, hogy a következő megbeszélés január 04.-én legyen megtartva.  
 
Abonyi Géza: A következő alkalommal az elhangzott vélemények szintézisét megpróbálják 
kialakítani.  
 
Bene Balázs: Rövidnek találja a határidőt, erre Ő több időt hagyna, és szerinte több embert be 
lehetne vonni ebbe, szerinte a második alkalommal már meg kellene olyan irányokat 
fogalmazni, amelyekből már lehetne részleteket kidolgozni.  
 
Bártfai István: Az itt élők helyzetét komfortosabbá kell tenni, számukra nem a több turista 
fontos, hanem hogy a környezetük rendben legyen, Ő ellenzi a lakosságszám növelését 
szerinte nem ez fogja fokozni a város bevételét.  
 
Abonyi Géza: Kérte a részvevőket, hogy a második körben rövidebben mondják el a 
véleményüket.  
 
Bártfai István: Rendezni kell az önkormányzat anyagi helyzetét, akár kihasználatlan 
ingatlanok eladásával.  Olyan turista attrakciókat kell generálni, ahol össze lehet kötni a 
különböző látványosságokat, különböző egységeket. Fontos, hogy ezek a dolgokat a 
marketingbe jelenjenek meg, reklámfelületként, útbaigazító táblákkal, stb. Tartsák itt a 
fiatalokat. Visegrádon a turizmust „több napossá” kell tenni.  
 
Cseke László: Ferbert Mihály fejlesztési tervével egyetért, hogy ez egy zöld, 
környezetkímélő terv legyen. Nem ért egyet a lakosság számának megduplázásával. Ennek a 
20 éves stratégiának az legyen a lényege, hogy az értékeinket megtartsuk. Legyen fejlesztés, 
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de elsődleges szempont az legyen, hogy a környezetünket megkímélve történjen. Csathó 
Pálnak van egy kidolgozott terve a vásártérre, amely önfenntartó lenne. Ez a visegrádi fiatalok 
bevonásával történne, Ők dolgoznának a vásártéren, minden hónapban lennének szakmai 
kiállítások és vásárok. Ezt a kidolgozott tervét Csathó Pál majd bemutatja.  
 
Gróf Péter: Visegrád jövője szempontjából csak hosszú távú, értelmes stratégiai célok 
megfogalmazásával lehet elérni eredményt.  
 
Bene Balázs: Szerinte össze kellene írni, mik az értékei Visegrádnak, hogy ezekben milyen 
lehetőségek vannak, és ezekből mit akar a Város megvalósítani, milyen irányban akar 
elindulni.  
 
Abonyi Géza: Sok minden elhangzott a megbeszélésen, ezeket valóban rendszerezni kell, 
melyet elkészít.  
 
Zeller Márton: Ha nem fejlesztik az iskolát, akkor lassan nem lesz Visegrádon általános 
iskola. Ha nem hoznak ide egy középiskolát és nem készítenek új tornatermet, a szomszéd 
települések máshova fogják járatni a gyermekeiket. Úgy gondolja, hogy egy új, korszerű 
iskolát kell építeni.  
 
Dobó István: Javasolja, hogy a következő megbeszélésen a Képviselő-testületi tagok is 
vegyenek részt. Munkaerő lehetőséget kellene biztosítani a fiatalok számára, valahol a 
vendéglátás és az idegenforgalom területén kell gondolkodni.  
A városközpont jelenlegi terv szerinti megvalósításában meg kell nézni, hogyan lehetne ezt 
úgy módosítani, hogy ez a későbbi lehetőségeinkhez passzoljon.  
 
Kucsera Tamás: Pár mondatban elmondta, hogy Ő sem támogatja a város lélekszámának 
megduplázását. Nem a Polgármesteri Hivatal építése elsődleges Visegrádon, fontosabb hogy 
méltó környezet legyen a nevelési, oktatási intézményekben.  
 
Dobó István: Az oktatásügy és az iskolahelyzet nagyon fontos. Az Erdei Iskola az ország 
egyetlen olyan általános iskolája, amelybe beépül a természet és környezetvédelem.  Meg van 
rá a lehetőség hogy az Erdei Iskola mellett egy középiskolát is építsenek.  
 
Abonyi Géza: Megköszönte a részvételt minden jelenlévőnek. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Abonyi Géza 
polgármester 


