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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRŐL

A 2019. február 27-én megtartott rendes testületi 
ülésen az alábbi döntések születtek:

- Elfogadta a képviselő-testület a Visegrád Város Önkor-
mányzatával közvetlen jogviszonyban álló munkavál-
lalókra vonatkozó 2019. évi szabályzatát a béren kívüli 
juttatásokról. 

- Megalkotta a testület Visegrád Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

- Elfogadták a képviselők a Visegrádi Polgármesteri Hi-
vatal 2018. évi működéséről szóló beszámolót, illetve az 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó 
2019. évi ütemtervet.

- A Védőnői Szolgálat 2018. évi működéséről szóló 
beszámoló elfogadását követően az alábbi támogatások 
odaítéléséről döntött a képviselő-testület:

• Visegrádi Sportegyesület –szakosztályok működése,
üzemeltetési költségek: 1.800.000.- Ft

• Visegrádi Sportegyesület –TAO önrész támogatás:
875.274.- Ft

• Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesület – működési kiadások: 12.980.000.- Ft

• Visegrád Települési Polgárőr Egyesület – működési
kiadások: 350.000.- Ft

• Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – működés,
egészségügyi eszközök, képzések: 1.000.000.- Ft

• Visegrádi Nyugdíjas Klub: működés, kirándulások,
eszközbeszerzés: 400.000.- Ft

• Mozdulj Rendes Alapítvány – III. Visegrád Felleg-
vár Csúcstámadás futóverseny: 350.000.- Ft

• Rákóczi Szövetség – határon túli (Kőrösmező)
magyar gyermekek beiskolázása: 100.000.- Ft

- Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint a Pro Visegrád Nonprofi t Kft . taggyűlési jogait 
gyakorló szerve úgy döntött, hogy a Kft  ügyvezetői fela-
datainak ellátására megbízási szerződést köt Cseke Lász-
lóval és részére havi 100.000.- Ft költségtérítést állapít 
meg.

- Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint a Visegrádi Városfejlesztő Kft . taggyűlési jogait 
gyakorló szerve úgy döntött, hogy Szabados Ákost a 
2019. március 1-től 2020. február 28-ig terjedő időre 
ismételten ügyvezetővé választja, vele heti 20 óráról szóló 

munkaszerződést köt és alapbérét havi bruttó 120.000 Ft-
ban állapítja meg.

- A képviselő-testület döntése alapján Visegrád Város 
Önkormányzata a 2019/2020-as fűtési szezonra a pol-
gármesteri hivatal, az egészségház és a mozi biomassza 
üzemű kazánjaihoz, valamint a rendkívüli települési 
támogatásokhoz szükséges tűzifát az Eőry és Társa Kft -
től vásárolja meg.

- Elfogadták a képviselők a Hotel VSGRD Kft . által be-
csatolt, a Visegrád 1289 hrsz-on (Löffl  er bánya) tervezett 
szálloda komplexum megvalósításához kapcsolódó 
Településfejlesztési Megállapodást.

- A továbbiakban elővásárlási jogról történő lemondás-
ról, illetve a Helyi Választási Bizottságba tagok meg-
választásáról született határozat.

- Érvénytelennek és eredménytelennek nyilvánította a 
képviselő-testület „A visegrádi Magyar László Tornacsar-
nok felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást tekintettel 
arra, hogy a rendelkezésre álló forrást a legala csonyabb 
árajánlat is meghaladta. Jelenleg zajlik a műszaki tarta-
lom tervező általi csökkentése.

- Elfogadták a képviselők Visegrád Város Vízkorlátozá-
si Intézkedési Tervét, végül pedig Bálint Zsolt képviselő 
tiszteletdíj felajánlásának elfogadásáról döntöttek.

A 2019. március 6-án megtartott rendkívüli 
testületi ülésen az alábbi döntések születtek:

- A Schulek utca két behajtója közötti Fő utcai jár-
daszakasz felújítási munkálataival a beérkezett árajánla-
tok alapján Ádám Tamást bízta meg a képviselő-testület 
bruttó 14.800.072.-Ft vállalkozói díj ellenében.

- Cégforma váltás és névváltozás miatt módosította a 
testület a háziorvosi ügyelet ellátására Dr. Bazsa Mártával 
kötött megbízási szerződést.

- Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint a Pro Visegrád Nonprofi t Kft . taggyűlési jogait 
gyakorló szerve úgy döntött, hogy a Kft . felügyelő 
bizottsága tagjainak további öt évre ismételten Hinten-
berger Andrást, Illés Gábort, Molnár Erzsébetet, Újsághy 
Györgyöt és Gertsmayer Beátát választja meg tekintettel 
arra, hogy mandátumuk lejárt.

- Az ülés végén az önkormányzat tulajdonában lévő 
Multicar munkagép megjavíttatásáról döntött a testület 
2.000.000.- Ft értékben.

VVÖ, VPH



3

VÁROSHÁZI MOZAIK

Egészségház felújítás:

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségház 
felújítása során kiderült, hogy az épület tetőszer-
kezete könnyező házigombával fertőzött. Ez az emberi 
egészségre ártalmatlan, azonban olyan mértékben károsí-
totta az épületet, hogy várhatóan jelentős mértékben 
vissza kell bontani. Az egészségügyi ellátást ideiglenesen 
a Rendőrség épületében fogjuk biztosítani, a költözés 
időpontjáról tájékoztatjuk majd Önöket. Kérjük, fi gyel-
jék az egészségház melletti hirdetőt, valamint honlapun-
kat és Facebook oldalunkat.

Kommunális hulladékgyűjtő edények

– 2019. évi matrica

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy az idei „kukamatricákat” az alábbi időpontokban 
vehetik át a Polgármesteri Hivatalban:

2019 április 8. és 2019. április 17. között

ügyfélfogadási időben:

hétfő: 13:00-16:00

szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00

péntek: 8:00 – 12:00

Ügyfélfogadási időn kívül:

2019. április 8-án hétfőn, április 10-én, szerdán,

április 15-én, hétfőn és április 17-én szerdán

a matricák átadására 18 óráig ügyeletet tartunk.

A matrica átvételéhez az első félévi

kommunális adó befi zetését igazoló csekkszelvény,

vagy utalási bizonylat bemutatása szükséges.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a matricákért

a fent megjelölt időpontokban

szíveskedjenek befáradni!

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy

2019. május 2-ától

a szolgáltató kizárólag az érvényes matricával

ellátott hulladékgyűjtő edényeket szállítja el.

Köszönjük együttműködésüket!

Lomtalanítás 2019

Tisztelt Visegrádiak!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,

hogy a szokásos tavaszi lomtalanítást

2019. április 25-én, 26-án és 27-én tartjuk.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is

HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK,

HOGY NE HELYEZZÉK KI

LOMJAIKAT INGATLANAIK ELÉ! 

Ingatlanonként legfeljebb 2 m3

lomot szállítunk el a díjmentes lomtalanítás keretén 
belül.

Időpont egyeztetés:

2019. április 23 – 24-én, 7:00 – 15:00 óráig

Az ezután érkezett jelzéseket nem tudjuk fogadni!

Telefonszám: 20/456-1841, ifj . Schüszterl Károly

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás 
keretében veszélyes anyagot, sittet, autógumit, illetve 

elektronikai hulladékot nem szállítunk el. 
A veszélyes anyag gyűjtését várhatóan ősszel végezzük, 

erről ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a 
honlapon adunk majd tájékoztatást.

Megjött a tavasz!

Kedves Visegrádiak! Közeleg a jó idő és egyre szaporod-
nak a kinti munkák. Mint azt bizonyára mindenki tudja, 
a Városgazdálkodási Csoport munkatársai folyamatosan 
igyekeznek Visegrád közterületeit rendben és tisztán 
tartani. Ugyanakkor a legjobb szándékkal sem juthat-
nak el kollégáink azonnal mindenhova, ahol fűnyírásra, 
gazolásra, kapálásra vagy éppen locsolásra van szükség. 
Arra kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük van rá, 
segítsék a „fi úk” munkáját azzal, hogy az ingatlanuk 
előtt vagy közelében található zöld felületet (virágágyás, 
cserjés, stb.) egy kicsit magukénak is érezve gondjaikba 
veszik, amikor idejük engedi.

Eddigi és további segítő együttműködésüket ez úton is 
köszönjük!

VVÖ, VPH

Tudta-e, hogy a korábbi lepencei strand területe magántulajdonban van?
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Kosztolányi Dezső
FASTI

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
Tócsákba fürdenek alant a fák,
A földön itt-ott van csak még fehér folt,
A légen édes szellő szárnyal át.

Pöttöm fi úcskák nagy hasú üvegbe
Viszik a zavaros szagos vizet,
A lány piros tojást tesz el merengve,
A boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
Megrészegül az illaton a föld,
S tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -

Kelet felől egy sírnak mélyiből,
Elrúgva a követ, fényes sebekkel
Száll, száll magasba, föl az isten-ember.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!

2019. február 27.

Iskolánkban 1. o-tól lehet tanulni német nyelvet és 
nemzetiségi népismeretet, 4. o-tól pedig az angol, mint 
idegen nyelv választható. Ebben a tanévben már 4 német 
nyelvet- és 3 angol nyelvet tanító pedagógus áll a gyerekek 
szolgálatában, hogy –ahol lehetséges-kis létszámú 
csoportokban tudják az idegen nyelvet elsajátítani Sok 
éve hagyo mány már iskolánkban, hogy az angol vagy/és 
német nyelvet tanuló gyerekek rövid előadásokkal készül-
nek, hogy megajándékozzuk egymást vidám élmények-
kel, jelenetekkel.  Ebben a tanévben munkaközösségünk 
úgy döntött, hogy a farsangi időszakra tesszük ennek a nap-
ját. A legkisebbektől a legnagyobbakig min den csoport 
hozott valamit a tarsolyában. Hogy mit is láthattunk, 
hallhattunk? Mozgásos dalokat és játékokat, színdarabot 
és árnyjátékot, telefonbeszélgetést és verset, vetítést közös 
énekléssel és jelnyelvvel kísért éneket. 

Csodálatos délelőttöt tölthettünk együtt a mozi-
ban, vidám nevetéssel, olykor megható pillanatokkal. 
Köszönöm a gyerekeknek a felkészülést, kollégáimnak a 
kreatív ötleteket és a lelkes felkészítő munkát. Név sze-
rint: Izsákné Illés Gabriella, Lángné Budai Zsuzsanna és 
Szentivánszky Katalin (német) és Kákai Szabó Szilvia, 
Kálmánné Dénes Viktória és Szilvássy Éva (angol).

Mikesy Tamásnak pedig köszönjük, hogy a Duna Mozi 
épületét megkaptuk, valamint a hangosításban is segített 
nekünk. Bene Éva Rita

NYELVEK DÉLELŐTTJE 
AZ ÁPRILYBAN

KÖNYVTÁRI  HÍREK
KÖNYVAJÁNLÓ:
Szépirodalom
Illyés Gyula: Magyarok 
naplójegyzetek I-II. kötet
Jókai Anna: A töve és a 
gallya
Marcellus Mihály: Az utolsó 
háború 
Tompa Andrea: Omerta
Ifj úsági irodalom
Csukás István: Keménykalap 
és krumpliorr
Galán, Ana: A nagy próbaté-
tel – Mondragó 
Nyulász Péter, Ritter Ottó: 
Az ellopott Mikulás-szán

Nyulász Péter, Ritter Ottó: 
A hosszúfülűek kincse
Nyulász Péter, Ritter Ottó: 
A fürdők réme
Christie, Agatha: Lord Edg-
ware meghal (bestseller)
A magyar helyesírás sza-
bályai
Visegrádtól Szentendréig 
(helytörténet)
Wouk, H.: Megmaradni: az 
akarat tovább él (fi lozófi a)
Beccard, Harry: In Viseg-
rád und anderswo (német 
nemzetiségi irodalom)

KEDVES GYEREKEK!
A Magyar Költészet Napja alkalmából

márciusban meghirdetett rajzpályázatunk
eredményhirdetése

2019. április 12-én 17 órakor lesz a könyvtárban.
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A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ROVATA

HÚSVÉT   -  OSTERN

Húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe.

Jézus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe. A 
kereszthalállal Jézus megváltotta minden ember bűnét, 
feltámadásával győzelmet aratott a halál felett.

A kereszténység előtti időkben ezt az időszakot tavasz-
váró, termékenységi ünnepként tartották Európa és 
Kisázsia egyes népei.   Húsvét néveredete zsidó „pészah” 
mely kikerülést jelent.

A germán tavasz istennő „Ostara”-ból lett németül Os-
tern, angolul easter.

A húsvéti ünnepkör hamvazószerdán indul és pün-
kösddel zárul.  Húsvét előkészülete a negyven napos 
böjt. A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, virágvasárnaptól 
/Palmsonntag/ - nagyszombaton át /Karsamstag/ - 
húsvéthétfőig tart /Ostermontag/.  A hazai németek régi 
húsvéti hagyományaiból ismerkedjünk meg a Schwaben-
dorfi val /Kőszegfalu/:

OSTERBRÄUCHE BEI DEN UNGARNDEUTSCHEN

Gründonnerstag: an diesem Tag wurde oft  eine  grün-
farbene Speise gegessen, zum Beispiel Spinat oder 
Brenn-nesselsoße. An diesem Tag sind auch die Glocken 
nach Rom gefl ogen.

Während des Glockenläutens mussten die Kinder die 
Obstbäume fest schütteln, damit sie reichlich Obst brin-
gen. Ab diesem Tag gab es statt Glockenläuten das Rat-
schen. Die junge Burschen haben sich mit Ratschen um 
das Dorf gezogen, und haben die Menschen auf den Be-
ginn der Messen aufmerksam gemacht.

Karfreitag, der strengste Fastentag, und der traurigste 
Tag der Osterzeit.

Am Vormittag ging man in die Kirche und wurde das 
Heilige Grab aufgestellt, das jeder besucht hat . Nachmit-
tags  hat man eine Prozession auf dem  Kalvarienberg 
abgehalten, wo der Kreuzweg gebetet wurde.

Am Karsamstag kamen am Vormittag die Glocken 
aus Rom zurück und am Abend wurde die Auferste-
hungsmesse gehalten.

Nach der Messe gab es in vielen Familien ein reichliches 
Essen, da ja die Fastenzeit vorüber war.

Am Ostersonntag und Ostermontag trafen sich die 
Familien und es wurde gemeinsam gefeiert.

Am Ostersonntag früh morgen haben sich die Kinder 
mit Morgentau gewaschen, damit sie gesund bleiben. 
Zum Osterfest wurden auch Ostereier gefärbt, und damit 
haben die Kinder auch gespielt. 

Eines der Spiele heißt  Eierrollen. Sie haben sich an ei-
nem Hügel getroff en und hatten die Ostereier  hinunter-
rollen lassen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei unten 
angekommen ist und dabei nicht zerbrochen war.

Frohe Ostern wünschen wir für euch alle liebe Leser!

Ida Kékessy-Herendi

MEGHÍVÓ  -  EINLADUNG

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel vár  mindenkit a hagyományőrző

SAJBÁZÁSRA

2019.  április 13-án szombaton  19 órára
a Duna-partra, az Életfa szoborhoz. 

Seid unsere Gäste!

VNNÖ képviselői
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KULTURÁLIS HÍREK

MEGHÍVÓ
A Magyar Költészet Napja tiszteletére

2019. április 10-én 18 órakor
a Városháza nagytermében

MEZEI ANNA
emlékére,

rendhagyó versünnepet tartunk,
melyre

szeretettel várjuk városunk versbarátait!

BALOGH ÁDÁM

Egy zarándok útja

Visegrád, 2019. április 27. szombat 17 óra

A Mátyás Király Művelődési Ház

ezúttal egy különleges utazásra hív mindenkit.

A legújabb kiállítás fotói

titkokról, álmokról, a legszebb pillanatokról

és csodálatos tapasztalásokról mesélnek.

A tárlatot Kováts István régész nyitja meg.
*    *    *

„Festőművész, fotóművész? Nem tudom. Egyet tudok, 
hogy a két művészet nagyon közel áll egymáshoz.

A művész mondanivalóját,mindegy, hogy ecsettel vagy 
fényképezőgéppel közli velünk. Balogh Ádámnak az eszköz 
mindegy. Vászon vagy fényérzékeny papír, egyre megy.

Távoli világokba kísér minket. Részesei lehetünk az Uni-
verzumnak, társai lehetünk utazásaiban. [...]

Nem véletlen a számtalan kiállítása, nem véletlen, hogy 
képei magán- és közgyűjteményekben szerepelnek.

Balogh Ádám a világ szeme és a történések őrzője.”

Keleti Éva Kossuth-díjas kiváló művész

A művész hivatalos honlapja: adambalogh.com

A kiállítás 2019. június 15-ig tekinthető meg a 
könyvtár nyitva tartása szerint.

(Visegrád, Széchenyi u.11.)

A Mátyás Király Művelődési ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

a péntek esti előadássorozat következő alkalmára,

2019. április 26-án, pénteken
18 órára a könyvtárba

Ebben a hónapban
HADNAGY JOLÁN

óvónő, a Tamási Áron Alapítvány elnöke,
Farkaslaka

Családmodell és gyermekvállalás
a magyar népmesékben

címmel tart előadást.

Szeretettel hívunk mindenkit,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt

2019. április 27-én szombaton 15-19 óráig
a művelődési házba a hagyományos
CSALÁDI JÁTSZÓDÉLUTÁNRA

Minden alkalommal közel száz játékból választhat-
ják ki a jelen lévők, hogy mit próbálnának ki!

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

A program ingyenes!

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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KIRÁLYI VÁROS, MEG EGY SLÁGER

Abonyi Géza márciusi cikkét olvasva déjá vu 
érzésem támadt. Mintha ezeket a gondolatokat 
már olvastam volna korábban. De lehet, hogy 

csak azért van így, mert egész nap az a vicc motoszkál az 
agyamban, melynek az egyik részpoénja az, hogy: „Uram 
magának mindenről ugyanaz jut az eszébe.”

Azokkal a megállapításokkal, mely szerint az önkor-
mányzat nem csinál semmit, azt is rosszul teszi, nem 
kívánok foglalkozni, mert azt hiszem ezt a témát ko-
rábban már lerágtuk rendesen, új gondolat pedig nem 
vetődött föl.

Az is teljesen nyilvánvaló, hogy mindenki más példa-
mutató módon végzi a dolgát, tegyen bármit. Amúgy az-
zal egyet is tudok érteni, hogy a jó példát követni kell. És 
ha már az Áprily bál volt jelen esetben a jó példa, szögez-
zük le, valóban sikeres volt, hála Istennek. De ta valy 
és tavalyelőtt is remekül sikerült, csak akkor nem volt 
érdekes, mert nem volt választási év, így közéleti értéke 
nem ütötte meg az ingerküszöböt. Kár, pedig tényleg jók 
voltak.

Tehát összességében láthatjuk, mit nem csinált az 
önkor mányzat, bezzeg mások mit csinálnak, persze le-
hetnénk aktívabbak, sokkal jobban össze kellene fogni a 
civileknek, stb. stb.

Egyet nem olvastam még ez idáig: „Mit csináltunk mi”.

Pedig szívesen olvasnék egy beszámolót arról, hogy mit 
csinált a Turisztikai és Városszépítő Egyesület az elmúlt 
7 évben. Ez azért is érdekelne, mert a márciusi cikk-
ben is újfent felvetődött a városszépítés kérdése, és ez 
az egyesület pont ezt tűzte zászlajára. Mert ugye a civil 
kurázsinak pont az a lényege, hogy nem az önkormány-
zat vezetőiért, hanem a város javára végezzük a tevékeny-
ségünket.

Szívesen vennék egy tájékoztatást arról, hogy hol tart 
az aláírásgyűjtés az iskola érdekében, vagy milyen fázis-
ban van a „száz dühös szülő és nagyszülő” tüntetésének 
szervezése, vagy a hasonló akció a CBA ügyében, és még 
sorolhatnám.

Azt már csak félve írom le, hogy mennyire örülnék 
annak, ha a korábban feltett kérdéseimre egyszer elol-
vashatnám a válaszokat.

Azon gondolkoztam, hogy befejezésül milyen LGT, 
vagy Zorán számból tudnék idézni valamit, de sem-
mi sem jut az eszembe. Hátsó agylebenyemből mindig 
csak annak a régi nagy slágernek az „íze” fut végig raj-
tam, mely eredetileg Mina és Alberto Lupo száma volt, 
de Dalida és Alain Delon tette világhírűvé, a címe pedig 
nem más, mint: Parole, parole, parole.

Mikesy Tamás

VÁROSKÖZPONT

Nem titkolom, hogy ezzel a cikkel szeretnék 
minél több támogatót szerezni az új Visegrádi 
városközpont létesítés gondolatának. Minden 

településnek van egy központi része. Visegrád esetében 
ez sok-sok évtizeden keresztül a Rév utca, Nagy Lajos 
király utca, Fő utcakereszteződés képezte a központot. Itt 
a templom előtt haladt át a városon a mai 11-es út akkori 
megfelelője, a kereszteződés közepén itt állt a Szent János 
szobor, ennek a kereszteződésnek a környékén nyíltak az 
üzletek és a vendéglátóhelyek. Az akkori községi terület-
nek, az akkori lakosság számnak, az akkori forgalomnak 
nem is lehetett volna jobb központi helyet kitalálni.

Azóta eltelt jónéhány év és mi itt állunk a 21. század 
kezdetén. Mint közel mértani városközpontot el tudom 

fogadni ezt az útkereszteződést, de mai értelemben vett 
élhető és élvezhető városközpontnak semmiképpen 
sem. Egy mai városközpontban elsősorban van vala-
mennyi tér és hely. Van hely sétálni, bámészkodni, leülni, 
gyereket sétáltatni, gyönyörködni szoborban, szökőkút-
ban, kirakatokban. Élvezni a teret, a többi ember jövés-
menését. Az üzletekben vásárolni, leülni a vendéglátó 
asztalokhoz, kávézni, beszélgetni, vagy egy padon ülve 
csak úgy kibámulni a fejünkből. Egy olyan környezetben, 
ahol nem járnak autók, amely tele van élettel és mégis 
valamilyen nyugalmat és biztonságot sugároz. Nekem 
ez jelenti a városközpontot. És sajnos ezt sehogyan sem 
találom meg az említett kereszteződésben. Ennek Viseg-
rádon egyedül egy alkalmas helye lehetne, mégpedig 
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a Községkert. Ezt, a jelenleg teljesen kihasználatlan (a 
konténerek remélhetőleg eltűnnek hamarosan) valóban 
központi, a sűrűbben lakott területhez közeli és mégis 
távoli fekvésű városi földet ahogy mondani szokták a 
Jóisten is arra teremtette, hogy ide épüljön fel, itt legyen 
Visegrád város központja. Itt, ahol van elégséges hely 
dísztérnek, szobornak, üzletnek, padnak, parkolónak, 
ahonnan látni a Dunát és a Fellegvárat, ahol a központ-
ban vagyok és mégis kinn a városból.

Jó, jó mondhatja Ön Tisztelt Olvasó, neked ez az elkép-
zelésed, de nekem nagyon jó ez így, ahogy van és mondd 
már meg, hogy miért kellene olyan nagyon, hogy új 
központ legyen? 

Erre én azt tudom válaszolni, hogy azért, mert úgy gon-
dolom, hogy kell egy hely Visegrádon, ahol úgy érezhet-
jük magunkat, hogy valóban összetartozunk. Ahol akkor 
is találkozhatunk, ha nem pont az orvoshoz, vagy a CBA-
ba igyekszünk, hanem csak ott szeretnénk ülni egy pa-
don és nézni, hogyan zajlik az élet.

Azért, mert kell egy hely, amely elég tágas arra, hogy 
kényelmesen befogadja a lakosság nagy részét és még a 
vendégeinket is valamely nagyobb szabású rendezvény, 
vagy ünnepség alkalmával.

Azért, mert a turista - akikből túlnyomóan élünk - első 
dolga, hogy megkérdezze: „Hol van a városközpont?”, 
mint ahogyan mi is ugyanezt kérdezzük, amikor egy 
számunkra ismeretlen városba vetődünk. Azért kérdezi, 
mert azt szeretné elsősorban felkeresni, mint közpon-
ti helyet, mint tájékozódási pontot, mint lehetséges be-
vásárlási, szórakozási lehetőséget.

És legfőképpen azért, mert muszáj fejlődnünk nekünk 
is! A világ halad előre.  Már autóval járunk és nem lovon, 
már mobiltelefonon beszélgetünk egymással és nem füst-
jelekkel, már farmert hordunk és nem bőgatyát.

Kell, hogy legyen egy szép és a kornak megfelelő 
városközpontunk, mert a most annak mondott útkeresz-
teződés már nem felel meg a mai igényeknek.

Kérem, támogassák az Új Városközpont már régóta 
létező gondolatát. Mi, most és itt élők mindannyian mer-
jünk egy új központot, Visegrádnak egy új kis városrészét 
megtervezni és létrehozni, amely újabb évtizedekre jó 
irányú meghatározója lehet városunk életének és amely-
ről egyszer késői utódaink is úgy emlékezhetnek erre 
a generációra, mint akik hozzátettek valami szépet és 
maradandót Visegrád városképéhez.

Abonyi Géza

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Baleset,  segélyhívás,  bejelentés esetén  ELSŐKÉNT
HÍVANDÓ segélyhívószám............................................112
MENTŐK..........................................................................104
RENDŐRSÉG...................................................................107
TŰZOLTÓSÁG.................................................................105
Szentendrei Rendőrkapitányság..................06-26/502-400
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax........................06-26/398-273
Herdics Antal megb.őrsparancsnok.........06-70/492-0803
illetve Bátka Szabolcs körz. megbízott....06-70/942- 9210
Visegrádi Polgármesteri Hivatal................ 06-26/398-255 

06-26/398-090
Kormányablak (Tahitótfalu)........................06-26/585-036 

06-26/585-038
Orvosi rendelő...............................................06-26/397-474
Orvosi ügyelet...............................................06-26/387-030
Védőnő: .......................................................06-20/236-8569
Gyógyszertár..........................................06-26/398-365

Fogorvos.................................................06-26/397-574
Szent Kozma és Damján Reh. Szakkórh.  06- 26/801-700
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06-26/398-312

Fellegvár Óvoda............................................06-26/398-130
Városi Konyha................................................06-26/398-100
Mátyás Király Művelődési Ház...................06-26/398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda....06-26/397-188
Visegrádi Révátkelő.......................................06-26/398-344
Plébániahivatal..............................................06-26/398-006
Karakas Temetkezési és Szolg. Kft . ............06-26/390-813
Postahivatal (1. számú).............................. .06-26/398-099         

06-26/398-020
Dunakanyar Takaréksz. ...............................06-26/398-150

DMRV hibabejelentő....................................06-27/511-511
06-80/224-488

ELMŰ hibabejelentő.....................................06-80/383-940
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Kozmetika! 
 

TAVASZI 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 
mester kozmetikus, sminkmester 

 

 
 

Ha még nem döntötte el, hogy milyen célra ajánlja fel 
személyi jövedelemadója 1%-át, 

kérjük, támogassa 
az Áprily Iskoláért Alapítványon 

keresztül a visegrádi iskolát, 
melynek nevelési tevékenységéről 

a Visegrádi Hírekből, vagy a www.aprily-visegrad.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Adószámunk: 18224764-1-13 
Köszönjük pozitív döntését! 

 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 
 

 

Hirdessen  
a VISEGRÁDI HÍREK-ben 

immár színesben! 
 

Kedvező tarifák! 
Ha többször hirdet, kedvezményt kap! 

 

Anyagleadási határidő minden hó 15-e, 
e-mail cím: mikesytamas@freemail.hu 
További információ: 06-30/210-8580 

 

Dunabogdány központjában teljesen felújított 
60 m2-es világos lakás, kis kertrésszel 

kiadó 
Érdeklődni lehet: 06-30/265-4679 

 
 

 

Visegrád belvárosában 
májustól apartmanok kiadók. 

Érdeklődni a 06-30/7855-938 telefonszámon lehet. 
Friedrich István 

 
 
 

                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 
 

HIRDETÉS
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