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A U G U S Z T U S I    P R O G R A M O K  

 

Augusztus 4. szombat 20.00, Rendezvénytér 
Ír est 

 

Fellép: M.É.Z. együttes, az ERIN táncegyüttes 
és a Rocky Mountain Players formáció 

 

Az ír, skót tradicionális dallamokat, balladákat, kocsma-
dalokat játszó M.É.Z. együttes 1988-ban alakult. 10 CD 
és több mint 2300 koncert tanúja a megtett útnak.  
Első magyar nyelvű ír-skót  zenei CD is a zenekarhoz 
fűződik, ez 1998-ban Hobo-val közösen készült. A 
M.É.Z. 1993-ban és 1994 -ben elő-zenekara volt a Jethro 
Tullnak  Budapesten. Gyakorlatilag ezeken a koncerteken 
keresztül vált  országosan is  ismertté a csapat. 
 

Augusztus 11. szombat 20.00, Rendezvénytér 
Showder Klub 

 
 

Fellép: Aradi Tibort 
és Lorán Barnabás Trabarna,  

 

A két országosan ismert stand-up comedy-s azzal az eltö-
kélt szándékkal érkezik Visegrádra, hogy egy feled-
hetetlen, jókedvű estét szerezzenek hallgatóiknak. 
 

Augusztus 25. szombat 19.00, Királyi palota 
Jazzation énekegyüttes koncertje 

 

A tízéves énekegyüttes Magyarország első számú jazz-
acappella együttese, öt nemzetközi díjjal, külföldi és hazai 
koncertekkel, kurzusokkal, folyamatosan bővülő reper-
toárral. A 2005-ben alakult formáció az acappella műfajának 
professzionális művelésén túl minél szélesebb körű népsze-
rűsítését érzi küldetésének itthon és külföldön egyaránt. 
 

Szeptember 1. szombat 17.00, Rendezvénytér 
Iskolaindító gyermekprogram 

 
 

Fellép: Méhes Csaba és a Brass in the Five 
 

JÁTSSZUNK? - JÁTSSZUNK! 
A zenészek a hangokkal, dallamokkal, a pantomimes a 
mozdulataival, gesztusaival, képeivel. Aztán megmoz-
dultak a zenészek és zenélni kezdett a pantomimes. 
Megszületett egyfajta varázslat… A BRASS CIRKUSZ 
Egy képzeletbeli csodavilág, ahol a cirkuszvilág figurái: a 
bűvészt, az illuzionista, a bohóc, az állatidom, a kötél-
táncos, a cirkuszi lovak és a félelmetes tigris is életre kel. 

 

Államalapító Szent István királyunk ünnepén 
szeretettel hívjuk Visegrád minden polgárát az alábbi programokra: 

 

2018. augusztus 19. vasárnap, 20 óra, Rendezvénytér: 

Heureka Swing Big Band 
Ünnepi gálakoncertje 

21.15 óra: 

TŰZIJÁTÉK A DUNA FELETT 
Nagymaros és Visegrád közös rendezésében 

21.30 óra, Rendezvénytér 

Utcabál 
a MADARAK Házibuli zenekarral 

 

2018. augusztus 20. hétfő, 9 óra, római katolikus plébániatemplom: 
  

Ünnepi szentmise, majd kenyérszentelés és ünnepi műsor 
 

Közreműködik: Pálmai József és családja 
 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Az események díjmentesek! 
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Tájékoztató a testületi ülésen történtekről 

 
A 2018. június 20-án tartott testületi ülésen az aláb-
bi döntések születtek:  
 
 elfogadta a Képviselő-testület a Figyel Rám! Köz-

hasznú Egyesület 2017. évben végzett tevékenységé-
ről szóló beszámolóját  

 pályázatot írt ki a Képviselő-testület a Mátyás Király 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói (maga-
sabb vezetői) munkakörének ellátására 

 elfogadásra került a Városi Konyha Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata, valamint Szakmai Programja 

 új közbeszerzési szabályzatot fogadott el a Képviselő-
testület 

 a Dobos utca 5. szám alatt található 1218/1 hrsz-ú ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére meghir-
detett nyilvános pályázat érvényes és eredményes volt. 
A 32 m2 alapterületű üdülőépületet és a hozzá tartozó 
273 m2 területnagyságú, „kivett üdülőépület, udvar” 
művelési ágú ingatlanát bruttó 4.500.000.-Ft-os áron 
értékesítette az önkormányzat a legmagasabb árat 
ajánló pályázónak 

 a Fő utca 49/C. fsz. 3. szám alatt található 32/2/A/3 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra meghirde-
tett nyilvános pályázat szintén érvényes és eredményes 
volt. A 34,78 m2 alapterületű társasházi lakást és a 
lakáshoz tartozó 32/2 hrsz-ú „kivett, beépített terület” 
művelési ágú ingatlanban lévő 1/6-od tulajdonrészét 
bruttó 3.800.000.-Ft áron értékesítette az önkormányzat 
az egyedüli, érvényes ajánlatot benyújtó pályázónak 

 úgy döntött a Képviselő-testület, hogy 2018. július 1-
től 2019. január 31-ig határozott időre továbbra is 
bérbe adja 195/10 helyrajzi számmal bejegyzett 
Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt található 
„lakóház, udvar” megjelölésű önkormányzati tulaj-
donú ingatlanát az ingatlan jelenlegi bérlőjének 
102.000.-Ft/hó bérleti díj ellenében 

 a Sziget utca 15. 3. em. 8. szám alatti bérlakást a 
lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló 12/2014. (XII.18.) önkormányzati 
rendelet 16.§ (5) bekezdése alapján 2018. október 1-
től további 3 évre 2021. szeptember 30-ig továbbra is 
bérbe adja a Képviselő-testület a lakás jelenlegi 
bérlőjének 33.400.-Ft/hó bérleti díj ellenében 

 az önkormányzat tulajdonát képező Visegrád Fő u. 44. 
szám alatti társasházban lévő gyógyszertári épület 
elektromos rendszer felújítási munkáinak elvégzésével 
a Graff és Társai Bt-t bízta meg a testület 1.335.640.-
Ft+áfa összesen: 1.696.263.-Ft vállalkozói díjért. Az 
épület vízvezeték rendszerének felújítási, valamint 
központi fűtés (gázellátás) kialakítási munkáinak 
elvégzésével az MTM Építőipari, Szolgáltató és 
Ingatlanforgalmazási Kft-t bízta meg a testület. A 
vízvezeték rendszer felújítási munkálataira 1.187.899.-
Ft+áfa összesen bruttó 1.508.632.-Ft-ot, a központi 
fűtés (gázellátás) kialakítási munkálataira pedig 
2.996.346.-Ft+áfa bruttó 3.805.359.-Ft-ot biztosít az 
önkormányzat. Végül pedig a padlóburkolatok 
felújítási, vakolási, aljzatkészítési munkáinak, belső 

nyílászárók cseréjének elvégzésével a Nizo Solutions 
Kft-t bízta meg az önkormányzat 8.629.607.-Ft+áfa 
összesen bruttó 10.959.601.-Ft vállalkozói díjért. Ezen 
kivitelezési munkák megrendelésének feltétele, hogy 
az önkormányzat a patika üzemeltetőjével, az 
R.K.K.M. Bt-vel hosszú távú legalább 5 éves emelt-
összegű, inflációkövető bérleti szerződést köt. 

 elfogadásra került Visegrád Város Településszerkezeti 
Terv módosítása az 1289 hrsz-ú ingatlan („Löffler 
bánya”) területére vonatkozóan 

 döntés született arról, hogy az Áprily Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 4 órás 
fejlesztő pedagógus 2018. szeptember 1-től 2019. 
június 30-ig terjedő időszakra történő alkalmazása 
érdekében a Klebelsberg Központ Váci Tankerületi 
Központját 1.507.280.-Ft bér és 293.920.-Ft járulékai 
összegben támogatja az önkormányzat. 

 elfogadta a Képviselő-testület a Visegrád Sportjáért 
Közalapítvány támogatási kérelmét és működését 
egyszeri 50.000,- Ft-al támogatta 

 megbízást adott a Képviselő-testület a Geoszolg Kft. 
részére a Széchényi u. 7. szám alatt lévő volt kemping 
területén az összes korábbi épület betonalapzatának 
feltörésére, hulladéklerakóba történő elszállítására és a 
terület gépi elegyengetésére, valamint a kitermelt 
részek termőfölddel történő feltöltésére 1.700.000.-
Ft+27%Áfa összesen 2.159.000.-Ft vállalkozói díjért 

 
2018. június 22-én rendkívüli testületi ülést tartott a 
Képviselő-testület 
 
 Mint ismeretes az árvízvédelmi gát II. ütemének 

kivitelezési munkálatai jelenleg is zajlanak a korábbi, 
nyertes pályázat alapját képező tervek szerint. A kivi-
telezési munkák ideje alatt értesült az Önkormányzat 
arról, hogy 2014-ben olyan jogszabályváltozás történt, 
amely miatt a jelenlegi, kivitelezés alatt álló 
árvízvédelmi szakasz földgátból álló részén az árvíz-
védelmi töltést az eddigi engedélyes tervekhez képest 
új nyomvonalon, az aktuális jogszabályi követelmé-
nyekhez igazítva, megváltozott tengelyen és magas-
sági vonalvezetéssel, új keresztszelvénnyel kell meg-
építeni. Ennek megfelelően az Önkormányzat három 
tervezőtől kért be árajánlatot a szükséges tervezési 
feladatok elvégzésére és a beérkezett árajánlatok alap-
ján a legkedvezőbb ajánlati árat benyújtó Zöld Út-Építő 
Kft részére adott megbízást a földgát áttervezésére 
9.650.000.-Ft+27%Áfa, bruttó 12.255.500.-Ft díjért 

 
A 2018. július 12-én tartott rendkívüli testületi ülé-
sen az alábbi döntések születtek: 
 
 a Képviselő-testület arról döntött, hogy az önkor-

mányzat által elkészíttetett tervek és engedélyek alap-
ján egy 25 m2 fedélzeti területű úszóműállást vásárol 
meg Magyar Márton egyéni vállalkozótól 5.000.000.-
Ft+0%Áfa összegben. Az úszóműállás üzemeltetését a 
jövőben a Pro Visegrád Kft. fogj üzemeltetni, mely 
kishajók kikötését teszi lehetővé Visegrádon 
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folytatás a 2. oldalról 
 

 lezárult a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár homlokzat felújítási munkáira kiírt közbe-
szerzési eljárás. A nyertes az eljárásban egyedüli 
érvényes ajánlatot adó Best Solution Konstrukt Kft, 
aki 26.431.269.-Ft+Áfa, mindösszesen 33.567.712.-Ft, 
összegben vállalta a kivitelezést, mely várhatóan az 
ősz folyamán indulhat el 

 a Görgei Emlékév keretében „Görgei Artúr és 
Visegrád” című könyv szövegének elkészítésével és 
az illusztráció képanyagának egybegyűjtésével Gróf 
Péter régészt bízta meg az önkormányzat bruttó 
850.000.-Ft megbízási díj ellenében 

 a Visegrád, Rákóczi lejtő útépítéséhez szükséges kiviteli 
terv elkészítésével Kleszky Gyulát bízta meg a Képvi-
selő-testület 1.500.000.-Ft + 318.600.-Ft Áfa, összesen 

1.818.600.-Ft megbízási díj ellenében. A tervezési díj 
felét az önkormányzat finanszírozza, a másik felét 25%-
25% arányban Essősy Ádám és Lőrincz Krisztián 

 megbízást adott az önkormányzat a Magyar Nemzeti 
Múzeum Mátyás Király Múzeuma részére a Visegrád 
85/1 hrsz-ú ingatlanon történő közterület (feltáró út) 
kialakításához kapcsolódó régészeti feltárások elvég-
zésére 900.210.-Ft+27%Áfa összegben 

 a Fellegvár Óvoda és a Városi Konyha fűtés 
csővezeték hálózat javítási vagy szükség esetén 
átépítési munkáira 4.203.398.-Ft keretösszeget 
irányzott elő a képviselő-testület azzal, hogy előzete-
sen szükséges elvégezni azokat a vizsgálatokat, ami 
feltárja a hibát és a teljes csővezeték csere helyett 
esetleg más megoldást irányoz elő annak kijavítására 

 

VVÖ
 

 

 

Városházi Mozaik 
 

Új buszmegállók 
 

Mint azt bizonyára már látták, készülnek az egységes 
buszmegállók a Város belterületi szakaszán. A korábban 
elkészített terveket a Városfejlesztési Bizottság javasla-
tainak figyelembevételével Mártonffy Gábor módosítot-
ta. Tavaly elkészült az első „minta” buszmegálló a Del-
tánál, majd idén a Városgazdálkodási Csoport munka-
társai további 4 megállót építettek fel. A fa szerkezetet 
Héder József, a bádogos munkát pedig Ferbert Ádám 
helyi vállalkozók készítették. Sajnos a bányatelepi meg-
álló lehetséges helye – mint az időközben kiderült – 
magánterület.  A tulajdonosokkal nem sikerült meg-
egyezni, az önkormányzat keresi annak lehetőségét, 
hogy a Bányatelepen is felépülhessen az új megálló. 
 

 
 
Iskolafejlesztés 
 

Az Áprily Lajos Általános Iskola „kisépületének” újjá-
építési projektje állami beruházásként, a hazai finanszí-
rozású Nemzeti Közművelődési Infrastruktúra Fejlesz-
tési program keretei között, a Nemzeti Sportközpontok 
(NSK) végrehajtásában a 2016/2017-es tanév végén 
megkezdődött. A beruházás kivitelezésére kiírt közbe-
szerzési eljárás nyertese a Penta Industry Kft. lett. 

Tekintettel arra, hogy a munkában előrehaladás hosszú 
hetek óta nem volt tapasztalható, illetve a munka pót-
határidőre történő befejezése is reménytelenné vált, a 
kivitelezővel fennálló szerződést az NSK és az Ön-
kormányzat felmondta. Félegyházi András polgármes-
ter levélben kereste meg az NSK főigazgatóját, mely-
ben a kialakult helyzet kezelése érdekében mielőbbi 
személyes egyeztetést kezdeményezett. Sajnálattal 
tájékoztatjuk Önöket, hogy fentiek alapján az már most 
biztos, hogy a gyermekek a jövő évi tanévet is a konté-
ner tantermekben kezdik meg. Bár önkormányzatunk-
nak a jelenlegi helyzet megoldásában az NSK-val kö-
tött megállapodás értelmében nincs kompetenciája, 
minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a Nemze-
ti Sportközpontokkal együttműködve segítsük az iskola 
lehető legzavartalanabb működését, illetve elősegítsük 
az építkezés mielőbbi folytatását. 
 

Gát beruházás 
Jelenleg is zajlik az árvízvédelmi beruházás második 
szakaszának kivitelezése. A Városközponti szakaszon a 
mobilfal és parapetfal építése e sorok írásakor a befeje-
zéshez közeledik, az építési munkálatok után a kivite-
lező elvégzi a tereprendezést, valamint a sétány vissza-
építését is. A földmű esetében, a katasztrófavédelem 
hatósági felszólításának megfelelően jelenleg átterve-
zés zajlik. Az áttervezésre azért van szükség, mert a 
korábbi tervek engedélyeztetését követően hatályossá 
vált a nagyvízi mederkezelési terv és a földmű tervei-
nek ehhez a módosított mederkezelési tervhez kell 
igazodniuk. 
 

 

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a sportpálya 
melletti NEM ÖNKORMÁNYZATI területen az 
árvízvédelmi beruházás kivitelezőjének ideiglenes 
lerakata található, ahová építési törmeléket kizá-
rólag a kivitelező, illetve a kivitelező által megbí-
zottak helyezhetnek el. 
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Mátyás király utca 
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemrég meg-
újult Mátyás király utcai járda mentén befejeződött a 
járda melletti terület beültetés. Schüszterl Károly és 
Hintenberger András képviselők, valamint a Városgaz-
dálkodási Csoport munkatársainak közreműködésével 
25 konténeres facsemete került a földbe, illetve az 
ágyásokba cserjéket is ültettünk. 
 

 
 

 

Az ágyások öntözésre, gazolásra szorulnak; 
kérjük, és megköszönjük 

az ott lakók segítségét! 
 

 
Tájékoztató a visegrádi élelmiszer áruházzal (CBA) 
kapcsolatban 
 

A legutóbbi, a Városházi Mozaik rovatban megjelent 
beszámolónk óta történt fejleményekről Visegrád Vá-
ros honlapján, illetve Facebook oldalunkon adtunk 
tájékoztatást. Ez úton a Visegrádi Hírek hasábjain is 
beszámolunk a történtekről: Halmschláger Antal és 
jogi képviselője kérésére az önkormányzat a folyamat-
ban lévő kisajátítási eljárás további, 2018. július 6-áig 
történő felfüggesztése mellett döntött annak érdekében, 
hogy hosszú évek után végre egy mindenki számára 
kedvező megoldás szülessék az élelmiszer áruház 
megújításával kapcsolatban. Visegrád Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 126/2018 (05.29.) 
számú határozata alapján a kisajátítási eljárás fenti 
dátumig történő szüneteltetésének feltételei a követke-

zők voltak: a jelenlegi épület és környezetének külső, 
belső átalakítására vonatkozó, látványterv szinten ki-
munkált tervek benyújtása, a projekt megvalósításának 
ütemezése, a projekt költségvetése, illetve a projektterv 
ütemezett megvalósítására vonatkozó garancia nyilat-
kozat benyújtása legkésőbb 2018. június 20-áig. Tekin-
tettel arra, hogy az üzlet tulajdonosa a fenti feltételek 
közül határidőre csak az elsőt teljesítette, a Képviselő-
testület felhatalmazása alapján a polgármester 2018. 
június 21-én kezdeményezte a Kormányhivatalnál a 
kisajátítási eljárás szüneteltetésének felfüggesztését. A 
Pest Megyei Kormányhivatal 2018. július 4-én kelt 
határozatában helyt adott az Önkormányzat kisajátítási 
kérelmének. 
 
Szelektív szigetek 
 

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek környezetének állapota az előző 
lapszámokban a témában megjelent írások óta/ellenére 
sem javult. A szigetek környéke folyamatosan kom-
munális hulladékkal, szétszórt szeméttel, összetört 
üvegekkel, sittel, lomokkal stb. van tele, ami nem csak 
balesetveszélyes és ronda, hanem folyamatos többlet-
munkát jelent kollégáinknak. Ezen felül a szigetek 
környékéről összegyűjtött hulladék elszállításának 
költsége Visegrád Város Önkormányzatát terheli. Fen-
tieket figyelembe véve a Városfejlesztési Bizottság 
szeptemberi ülésén napirendre tűzi a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek felszámolásának kérdését. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVÖ 
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Gondolatok egy lakossági fórum után 

 
Visegrád Város Önkormányzata 2018. július 3-án a 
településképi bejelentéssel kapcsolatos lakossági fóru-
mot tartott. Bár az esemény teljes egészében megte-
kinthető a Danubia Televízió honlapján, szükségesnek 
látunk a kérdéskörrel kapcsolatos néhány fontos infor-
mációt ez úton is közzé tenni. 
A településkép ÉRTÉK; közös, közösségi érték (mely-
nek a magántulajdonban álló ingatlanok is részét képe-
zik). Ebből következően a településképet fejleszteni, 
javítani közösségi érdek és ezért kötelesség is; különö-
sen az egy olyan településen, ahol a település polgárai-
nak, mind közösségének bevételeinek jelentős része – 
közvetlen vagy közvetett módon – az idegenforgalom-
hoz kapcsolható. A településkép minőségének megőr-
zése, illetve fejlesztése erőfeszítéseket, esetenként 
többletmunkát vagy bizonyos önkorlátozást tesz szük-
ségessé; a közösség érdeke pedig ilyen esetekben kor-
látozhatja az egyén – más természetű – érdekét is. 
Visegrád Város Önkormányzata alapvetően korábban 
is ezen elveknek megfelelően alkotta meg a település 
építéssel kapcsolatos szabályrendszerét (Rendezési 
Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv), de 
az utóbbi évek – nagyrészt magasabb rendű jogszabályi 
kötelezettsége okán – szükségessé tették a helyi sza-
bályrendszer újragondolását és alkotását, melynek 
legfontosabb állomásai a következőek: 
 

- 14/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelet elfogadása 
a településképi bejelentésről; 
- 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet a település-

képi kötelezési eljárásról; 
- 2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről; 
- 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kor-

mányrendeleteknek a településkép védelmével és a 
településrendezéssel összefüggő módosításáról; 
- 20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a település-

kép védelméről [módosítva 4/2018. (II. 14.) rendelettel]. 
 

2018 májusában több olyan, településképpel kapcsola-
tos ügy indult, ahol magánszemélyek településképi 
bejelentési eljárás lefolytatása nélkül végeztek vagy 
végeztettek olyan építési tevékenységet, melyet telepü-
lésképi bejelentési eljárásnak kellett volna megelőzni, 
azaz vélhetően szabályszegést követtek el.  
Az önkormányzat ilyen esetekben nem tehetett és a 
jövőben sem tehet mást, mint, hogy megindítja a sza-
bályt be nem tartókkal szemben a településképi kötele-
zési eljárást, mellyel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, 
hogy nem az érintett építtetők ellen irányul, hanem 
Visegrád sajátos településképét kívánja megőrizni és 
védeni; az elhúzódó jogalkotási folyamat alatt létrejött 
helyzetben pedig a jogszabályokat betartva, azok kere-
tei között az egyes tulajdonosokkal együttműködve 
keressük a megoldás lehetőségét. 
Tudomásunk szerint – és ezt a lakossági fórumon hoz-
zászólók egy része is megerősítette – vannak, akik úgy 

gondolják, hogy, ami városunkban a kötelező bejelen-
téssel (főként a napelem, illetve napkollektor kihelye-
zések lehetőségével) kapcsolatban zajlik, az példátlan. 
Valójában azonban ezt a kérdést a legtöbb, a település 
képét értéknek tekintő település hasonló elvek szerint 
kezeli (csak a környéken pl. Tahitótfalu, Szentendre) – 
nem beszélve a Visegrádhoz hasonló, európai országok 
történelmi városairól, illetve azok központjairól. 
Mindenképpen megállapítható, hogy a jelenlegi hely-
zetbe nagy valószínűséggel nem került volna bele sem 
a lakosság érintett része, sem pedig az önkormányzat, 
ha a korábbi – a témával kapcsolatos – fórumokra az 
idén júliusihoz hasonló nagy létszámban eljönnek, 
illetve tájékozódnak a Visegrádi Hírekből vagy ráke-
resnek a városi honlapon található – építési ügyekkel 
kapcsolatos – információkra. Ez úton is felhívjuk a 
kedves olvasók figyelmét Rüll Tamás városi főépítész 
2013. óta a VH hasábjain e témában megjelent írásaira: 
 

2016. július – 6. oldal: Miért kötelező? 
2016. február – 7. oldal: Építésügyi jogszabály változása 
2015. június – 4. oldal: A településKÉPÜNK védelmében 
2015. március – 5. oldal: Településkép – közös ügyünk 
2014. október – 4. oldal: Helyi építési szabályozásról III. 

– Környezetalakítást segítő eszközök 
2014. szeptember – 13-14. oldal: Helyi építési szabályok II. 

–Településképi viszonyulás és illeszkedés 
2014. augusztus – 4-5. oldal: A helyi építési szabályozásról 

– Városépítészet, építészet, táj- és kertépítés I. 
2014. június – 5-6. oldal: Városházi Mozaik 

– Helyi építési jogszabályok 
2014. február – 9-10. oldal: Házszám és utcanév 

– 10. oldal tetején hivatkozás rendeletre 
2013. december – 3. oldal: Városházi Mozaik 

– Településképi bejelentési eljárás 
2013. november – 5. oldal: Rendeletek a településkép 

védelmében 
2013. augusztus – 4. oldal: Építési jogszabályok változása 
2013. május – 4. oldal: Beköszönő írás 
 

A városi honlapon (www.visegrad.hu) a TELEPÜ-
LÉSRENDEZÉS és ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁ-
SOK „fülek” alatt találhatóak azok az információk, 
amelyek az építési tevékenységek valamely formáját 
megvalósítani szándékozók számára fontosak lehetnek. 
 

Ez úton is tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha olyan 
kérdése van, amit a lakossági fórum keretei között a 
személyes információk miatt nem lehetett megvála-
szolni, vagy általánosságban érzi megválaszolatlannak 
kérdését, fáradjon be a polgármesteri hivatalba, vagy 
hívja a +36-26-398-255-ös telefonszámot, mielőtt a 
szentendrei építéshatóságtól tájékozódna a visegrádi 
helyi rendeletekről. 
 

VVÖ 
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Alábbiakban azt a levelet közöljük, melyet tájékoztatás kérés céljából Félegyházi András polgármester küldött Hadházy 
Sándor képviselő úrnak, illetve az erre érkezett választ. 

 
 
Hadházy Sándor  
Országgyűlési képviselő 
részére 
FIDESZ-KDNP 
3. számú választókerület 
 

Tisztelt Képviselő Úr!   

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2018. június 20-án megtartott 
ülésén, az egyebek napirendi pontban Bálint 
Zsolt képviselő azzal a kéréssel fordult az ön-
kormányzathoz, hogy – lakossági érdeklődés-
re – kérjek választókerületünk országgyűlési 
képviselőjétől tájékoztatást a 37/2018. (III. 8.) 
Korm. rendelet szerinti 12.000.- forintos fű-
téskompenzációjával kapcsolatban. 

 

Képviselő úr kérésének eleget téve ez úton 
kérem szíves tájékoztatását arról, hogy azok a 
háztartások, ahol a földgázvezetékre való csat-
lakozás híján nem gázzal, hanem fával, vagy 
elektromos árammal fűtenek, hogyan része-
sülnek a vezetékes gázzal fűtők számláján már 
korábban jóváírt 12.000.- forintos fűtéskom-
penzációból? 
 

Tájékoztatását köszönve üdvözlettel: 
 

Visegrád, 2018. június 25. 
 

Félegyházi András 
polgármester 
 

 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  
 

A 2018. június 20-án megtartott KT ülésen Bálint Zsolt képvi-
selő úr által feltett kérdésre az alábbi választ adom. 
A kormány és a Fidesz-KDNP frakció kiemelten fontos kérdés-
nek tartotta és tartja ma is a lakosságot érintő rezsi (fűtés, háztar-
tási energia ellátás, ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés, 
kommunális hulladékszállítás és kezelés) árának, illetve költsé-
gének csökkentését. Meggyőződésünk, hogy  a 2010. év előtti 
időszakban indokolatlanul és aránytalanul emelkedtek ezek a 
költségek, amely főként a kis jövedelemmel rendelkező (nyugdí-
jasok, minimál bérből élők) megélhetési körülményeit befolyásol-
ták rendkívül kedvezőtlenül. Ezért nem csupán a díjak csökkenté-
sét tartjuk fontosnak és állandónak, hanem egyéb formában, tá-
mogatások révén  kívánjuk a lakosságot segíteni. Ebben a kér-
désben köszönettel tartozunk a települési önkormányzatoknak, 
így Önöknek is, hogy ennek megszervezésében a kormánnyal 
együttműködést tanúsítanak. 
A hivatkozott 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet valóban nem 
teszi lehetővé a lakosság teljes körének támogatását, ezért a Fi-
desz és a KDNP parlamenti frakciói javaslatot tettek a kormány 
felé, vizsgálja felül ezt a kormányrendeletet és a szükséges ki-
igazításokat tegye meg. 
Tájékoztatom Polgármester urat és a Képviselőtestületet, hogy 
tudomásom szerint a júliusi kormányülések egyikén, várhatóan 
július 25-én fogja a kormány felülvizsgálni és szükség szerint 
módosítani ezt a rendelkezést. 
Reményeim szerint a módosítás a felmerült igényeket ki fogja 
elégíteni. 
 

Kérdését megköszönve tisztelettel: 
Hadházy Sándor 

 
 
 
 

Szekér Színház Visegrádon 
 

Nagy örömünkre szolgál beszámolni arról, hogy a Szekér 
Színház társulatának színészei által 2018. esztendő Szent 
Iván havának 7. napján oskolánk minden nebulója és 
oktatója nagyszerű színházi élményben részesülhetett 
városunkban, Visegrádon, ahol kőszínház, vagy más teát-
rum nem vagyon. 
Előadásuk – mely igen jó választásnak bizonyult - Mátyás 
királyunkról szólt, s a Mátyás deák címet kapta, tekintettel 
arra, hogy eme királyunk előszeretettel öltözött álruhába, 
s adta ki magát egyszerű deáknak, vagy pórnak, ahogy a 
helyzet megkévánta. 
Mindösszesen 163 gyermekünk és hét oktatónk szemlélte 
igen nagy megelégedéssel az előadást, mely minden te-
kintetben élvezetesnek bizonyult. Jelen sorok íróját meg is 
lepte a tény, mely szerint e színimesterek egyszerű mű-
kedvelők, kik egyéb foglalatosság mellett űzik e tevé-
kenységet. Elismerés nekik!  Nemkülönben elismerés a 
jelenet írójának és rendezőjének, aki ezeket a mókákat 
kitalálta! Szerfölött furmányos agya lehet! 
Gyermekeink jót kacagtak a kevély és öntelt kántor meg-
leckéztetésén, hozzátéve, hogy még nem is kapott kellő 
büntetést nagy királyunktól pimaszságaiért! De hát bölcs 
és megértő uralkodó volt Mátyás, ki nem alacsonyodott le 

odáig, hogy némi hitványságért bárki fejét vétesse (pedig 
ez látványos jelenet lett volna). 
 

Ugyanakkor szerény és méltányos királyunk is volt Má-
tyás, aki a szép bíróleány kezére nem pályázott, mivel 
annak kedvese a fekete seregben forgatta a kardot vitézül, 
s ezt ő tiszteletben tartotta. Ritka erény! A nemes király 
nem élt vissza hatalmával, a végén mégis mindenki bol-
dogan élt, amíg meg nem halt. 
 

Az színészek közül elsősorban kiemelkedett a kántor jel-
lemének megformálója, ki jól tudja, hogyan viselkedik egy 
ilyen jellemtelen jellem, és ezt vissza is adta kiválóan. 
Gyermekeink kicsit sem sajnálták őt, ami arra vall, meny-
nyire tenyérbe mászó tudott lenni e figura.  
 

Mindent összegezve: máskor is szívesen látjuk a Szekér 
Színház társulatának alakoskodásait, zeneszolgáltató 
mestereit, ifjú és örökifjú előadóit jeles városunkban, fent 
emlegetett műsorukat pedig köszönjük! Külön kiemelen-
dő a csepűrágók gyönyörű beszéde, kifejező játéka, a zene 
és táncok odaillősége.  
 

Jutalmuk hatalmas taps vala, s legközelebb is szívesen 
látnánk a társulatot.  
 

 

Zömbik József tanító 
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AUGUSZTUSI MOZIMŰSOR 

 

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
 

Augusztus 1. szerda, 19:00 
FELHŐKARCOLÓ 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 103’, 2018 
Rendező: Rawson Marshall Thurber 
Főszereplők: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Kevin Rankin 
 

Will egykor az FBI túszmentő osztagát vezette, most felhő-
karcolókra specializálódott biztonsági szakértő. Új megbízá-
sa Hongkongba szólítja, s amikor a világ legmagasabb épüle-
te hirtelen kigyullad, őt kiáltják ki felelősnek. Körözést ad-
nak ki ellene, így kell megállítania az igazi felelősöket, és 
megmenteni családját, akik az épületben rekedtek.   
  

Augusztus 2. csütörtök, 19:00 
EGY BURKA, EGY NADRÁG 
feliratos, francia vígjáték, 88’, 2017 
Rendező: Michael Gentile 
Főszereplők: Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana 
 

Mahmoud egy jemeni idénymunka után muszlim fundamen-
talistaként tér vissza Párizsba. Szent küldetése, hogy utat 
mutasson erkölcstelennek bélyegzett húgának, és eltiltja őt a 
barátjától. A szerelmesek azonban mindent elkövetnek, hogy 
láthassák egymást: a fiú burkát öltve érkezik a randevúkra. A 
terv bejön, csak van egy kis bökkenő: az álca annyira jól 
sikerül, hogy Mahmoud beleszeret. 
 

Augusztus 3. péntek, 18:00 
BARÁTOM, RÓBERT GIDA 
magyarul beszélő, amerikai családi film, 2018 
Rendező: Marc Forster 
Főszereplők: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss 
 

Felnőttként Róbert Gida, azaz Christopher Robin a munkájá-
ban túlterhelt, jövője bizonytalan. Családjára alig jut ideje; 
régen elfeledte derűs gyermekkorát, amit mézszerető, csacsi 
öreg medvéjével és társaival töltött. Aztán egyszer csak, a 
sok-sok játszadozástól kissé meggyötörten, Micimackó ismét 
feltűnik életében! Megújítják barátságukat s Christopher 
felidézi csodákkal és fantáziával telt ifjúkorát, amikor a 
semmi volt a legjobb dolog, amit csinálhatott.  
 

Augusztus 3. péntek, 20:15 
MAMMA MIA! SOSE HAGYJUK ABBA  
magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018 
Rendező: Ol Parker 
Főszereplők: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth 
 

Tíz évvel azután, hogy a Mamma Mia sikert sikerre halmo-
zott, visszatérünk a varázslatos görög szigetre, Kalokairire 
ebben az új musicalben, mely szintén az ABBA dalaira épül. 
A film ide-oda ingázik az időben, és megmutatja, hogy a 
múltbéli kapcsolatok miképp hatnak a jelenre, így az eredeti 
szereplőkhöz csatlakoznak fiatal énjeik is.  
 

Augusztus 5. vasárnap, 18:00 
BARÁTOM, RÓBERT GIDA 
magyarul beszélő, amerikai családi film, 2018 
 

Augusztus 5. vasárnap, 20:15 
MAMMA MIA! SOSE HAGYJUK ABBA  
magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018 

Augusztus 8. szerda, 19:00 
EGY BURKA, EGY NADRÁG 
feliratos, francia vígjáték, 88’, 2017 
 

Augusztus 9. csütörtök, 19:00 
ESCOBAR 
magyarul beszélő, spanyol-bolgár thriller, dráma, 123’, 2017 
Rendező: Fernando León de Aranoa 
Főszereplők: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Saarsgaard 
 

1983-ban Virginia Vallejo, a szépségéről is híres médiasze-
replő, akinek kegyeiért milliomosok versengnek, megismeri 
Pablo Escobart. Négy évig tartó románcuk egy olyan világba 
enged bepillantást, amelyet a kábítószer, a korrupció, erősza-
kos hatalmi harcok és páratlan gazdagság ural. A borzalmas 
és szenvedélyes szerelmi történet korunk egyik legsötétebb 
bűnöző elméjének fejlődéstörténete is egyben. A legendás 
drogbáró elképesztő kegyetlenséggel építi birodalmát, ame-
lyet nemcsak az illegális üzleti világhoz fűznek erős szálak, 
de természetesen a politikához is. 
 

Augusztus 10. péntek, 18:00 
AZ ÉLET NAPOS OLDALA 
magyarul beszélő, svéd vígjáték, 104’, 2017  
Rendező: Felix Herngren, Måns Herngren 
Főszereplők: Felix Herngren, Mia Skäringer, Johan Rheborg 
 

Üdvözöljük a svéd hétköznapokban! Az élet napos oldala 
három pár életébe enged betekintést, akik mindenki szá-
mára ismerős problémákkal küzdenek. Válások, szerel-
mek, gyerek utáni vágyakozás, bizarr szülők és íratlan 
fürdőzési szabályok nevettetik meg a nézőt. A karakte-
rekben és abszurd helyzetekben pedig egy kicsit minden-
ki magára ismerhet. 
 

Augusztus 10. péntek, 20:00 
MAMMA MIA! SOSE HAGYJUK ABBA  
magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018 
 

Augusztus 12. vasárnap, 18:00 
AZ ÉLET NAPOS OLDALA 
magyarul beszélő, svéd vígjáték, 104’, 2017  
 

Augusztus 12. vasárnap, 20:00 
SÖTÉT ELMÉK 
magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, sci-fi, 104’, 2018 
Rendező: Jennifer Yuh Nelson 
Főszereplők: Amandla Stenberg, Bradley Whitford 
 

Amikor tizenévesek rejtélyes módon új, természetfeletti 
adottságok birtokába jutnak, a kormány fenyegetésnek nyil-
vánítja és befogja őket. A 16 éves Ruby megszökik a tábor-
ból és csatlakozik a biztonságos menedék felé tartó tinédzse-
rek csapatához. Rövidesen azonban ráébrednek, hogy egy 
világban, ahol az irányító felnőttek elárulták a gyerekeket, 
menekülni nem elég. Ellenállást kell szítaniuk, együttesen 
használva erőiket, hogy visszaszerezzék jövőjüket. 
 

Augusztus 15. szerda, 19:00 
ESCOBAR 
magyarul beszélő, spanyol-bolgár thriller, dráma, 123’, 2017 

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi
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Augusztus 16. csütörtök, 19:00 
NEM VAGYOK SOROZATGYILKOS 
feliratos, ír-brit-amerikai thriller, 104’, 2016 
Rendező: Billy O’Brien 
Főszereplők: Max Records, Christopher Lloyd, Laura Fraser 
 

„John Wayne Cleavernek hívnak. 16 éves vagyok és a hullák 
a hobbim. A terapeutám szerint szociopata vagyok. De nem 
vagyok sorozatgyilkos.” John megszállottan érdeklődik a 
sorozatgyilkosok iránt, de nem szeretne hozzájuk hasonlóvá 
válni. Pedig óriási a kísértés. Mivel gyerekkora óta a családja 
által üzemeltetett halottasházban segédkezik, hozzászokott a 
holttestek látványához és meg is kedvelte őket. Amikor egy 
brutális sorozatgyilkos elkezdi áldozatait szedni a kisváros-
ban, kénytelen felülírni a maga számára alkotott szabályokat. 
Nyomozni kezd a tettes után, akiről egyre inkább az a be-
nyomása: természetfeletti képességekkel bír. 
 

Augusztus 17. péntek, 18:00 
LUIS ÉS A ZŰRLÉNYEK 
magyarul beszélő, német családi animációs vígjáték, 86’, 2018  
Rendező: Christoph és Wolfgang Laurenstein 
 

Luis apja megszállottan kémleli az eget és földönkívüliek 
után kutat, de álmában sem gondolta volna, hogy egyszer 
azok szó szerint bepottyannak a kertjükbe. A kisfiú hamar 
összebarátkozik a három jövevénnyel és rejtegetni kezdi őket 
apja elől, aki egy gyerekkori találkozás miatt veszélyesnek 
gondolja a földönkívülieket. Amikor azonban az elfoglalt 
apuka miatt az iskolaigazgató bentlakásos iskolába akarja 
küldeni, Luis fontolóra veszi, hogy nemcsak segít hazajutni a 
mókás triónak, de maga is elhagyja a bolygót.  
 

Augusztus 17. péntek, 20:00 
KSZI, SIMON 
magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 110’, 2018 
Rendező: Greg Berlanti 
Főszereplők: Nick Robinson, Alexandra Shipp, Jennifer Garner 
 

Mindenkinek jár egy első szerelem. Ám a 17 éves Simon 
számára ez nem olyan egyszerű: családja és barátai még nem 
tudják, hogy meleg, ráadásul még csak nem is sejti, ki az a 
helyi srác, akibe online belezúgott. A két ügy megoldása 
egyszerre lesz számára kacagtató, rémisztő és sorsfordító.  
 

Augusztus 19. vasárnap, 18:00 
LUIS ÉS A ZŰRLÉNYEK 
magyarul beszélő, német családi animációs vígjáték, 86’, 2018  
 

Augusztus 22. szerda, 19:00 
KSZI, SIMON 
magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 110’, 2018 
 

Augusztus 23. csütörtök, 19:00 
MISSION: IMPOSSIBLE - UTÓHATÁS 
magyarul beszélő amerikai akció-kalandfilm, 147’, 2018 
Rendező: Christopher McQuarrie 
Főszereplők: Tom Cruise, Alec Baldwin, Simon Pegg 
 

A legjobb szándékok is visszaüthetnek később. A nagysikerű 
akció-thriller sorozat legújabb részében Ethan Hunt és az 
IMF csapat néhány ismerős szövetségessel együtt fut ver-
senyt az idővel egy balul elsült küldetés után…  
 

Augusztus 24. péntek, 18:00 
NEM VAGYOK SOROZATGYILKOS 
feliratos, ír-brit-amerikai thriller, 104’, 2016 
 

Augusztus 24. péntek, 20:00 
MISSION: IMPOSSIBLE - UTÓHATÁS 
magyarul beszélő amerikai akció-kalandfilm, 147’, 2018 

Augusztus 26. vasárnap, 18:00 
AZ ELRABOLT HERCEGNŐ 
magyarul beszélő, ukrán családi animációs film, 85’, 2018  
Rendező: Oleh Malamuzh 
 

Ruszlán, a vándorszínész arról álmodik, hogy lovag lesz 
belőle. Egy napon találkozik a szépséges Milával, akivel első 
látásra egymásba szeretnek, ám a fiú nem sejti, hogy ő a 
király lánya. Boldogságuk nem tart sokáig, mert egy varázs-
ló, Csernomor elrabolja a lányt. Ruszlán a nyomába ered, 
szembeszáll megannyi veszéllyel, hogy bebizonyítsa, az igaz 
szerelem erősebb a varázslatnál.  
 

Augusztus 26. vasárnap, 20:00 
A KÉM, AKI DOBOTT ENGEM 
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 116’, 2018  
Rendező: Susanna Fogel,   
Főszereplők: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux 
 

Audrey és Morgan a legjobb barátnők, élnek, mint hal a 
vízben. Egészen addig, míg ki nem derül, hogy Audrey 
expasija kém, és bérgyilkosok üldözik, akik épp a csajok 
lakásán kötnek ki. A duó akcióba lendül, és beszáll a kém-
játszmába, csak az a gond: halvány gőzük sincs, hogy mit 
csinálnak. A szálak Európába vezetnek, és miközben a nyo-
mukban lihegő gyilkosokkal próbálják felvenni a harcot, még 
egy jóképű, ám kissé gyanús brit ügynök is a horgukra akad.  
 

Augusztus 29. szerda, 19:00 
A KÉM, AKI DOBOTT ENGEM 
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 116’, 2018  
 

Augusztus 30. csütörtök, 19:00 
A KÍMÉLETLEN 
feliratos, angol-amerikai-francia dráma, 116’, 2017  
Rendező: Jean-Stéphane Sauvaire 
Főszereplők: Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Nicolas Shak 
 

Egy fiatal angol bokszolót pitiáner drogügyletek miatt Thai-
föld legkeményebb börtönébe zárják. Billy számára hamaro-
san világossá válik, hogy csak akkor maradhat életben, ha 
alkalmazkodik a fegyház belső szabályaihoz. A börtön pok-
lából csak egyetlen módon szabadulhat: ha részt vesz a bör-
tönök közötti Muay Thai bajnokságokon. Bokszolnia azon-
ban nem elég: életben is kell maradnia a ringben.  
 

Augusztus 31. péntek, 18:00 
AZ ELRABOLT HERCEGNŐ 
magyarul beszélő, ukrán családi animációs film, 85’, 2018  
 

Augusztus 31. péntek, 20:00 
AZ ÉN HŐSÖM 
magyarul beszélő, francia-belga történelmi vígjáték, 90’, 2018 
Rendező: Laurent Tirard 
Főszereplők: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant 
 

Neuville kapitányt a frontra hívják, így hátra kell hagynia 
mennyasszonyát, akinek emiatt teljesen összetörik a szíve. A 
lány húga úgy dönt, hogy felvidítja, ezért leveleket kezd írni 
a férfi nevében. Amikor Neuville váratlanul hazatér, a nő 
elhatározza, lebuktatja, ám ő sem hagyja magát, így mindket-
ten a legjobb trükkjeiket vetik be, miközben egyre képtele-
nebb történetekkel szórakoztatják a város hiszékeny lakóit.  
 

Szeptember 2. vasárnap, 18:00 
AZ ÉN HŐSÖM 
magyarul beszélő, francia-belga történelmi vígjáték, 90’, 2018 
 

Szeptember 2. vasárnap, 20:00 
A KÍMÉLETLEN 
feliratos, angol-amerikai-francia dráma, 116’, 2017 
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Kis kulturális kitérők 

 
A „Visegrádi nyár” programjai még zajlanak és szinte hét-
ről-hétre kínálnak eseményt a Rendezvénytéren,  a Királyi 
Palotában, a Sportcentrumban, a templomban, a Városháza 
udvarán vagy a művelődési házban és a Duna Moziban. S ki 
tudja még hol vannak programok? Talán Gizella telepen 
vagy Mogyoró hegyen, talán szállodákban, a vendéglátó-, 
szórakozóhelyeken vagy akár családi körben a kerti pikni-
ken. És ez így van jól! Hiszen a nyár a kikapcsolódás, az 
élménygyűjtés évszaka. A „Kis kulturális kitérők” csak mor-
zsát szemezget a kínálatból, s azt is saját szemüvegén keresz-
tül, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy talán mások is ked-
vet kapnak a személyes élmények megosztására. 
 

„… nem csak a húszéveseké a világ …” 
 

Visegrád állandó lakosainak száma 1800 fő körül mozog már 
hosszú évek óta, ezzel a lélekszámmal Magyarország egyik 
legkisebb városának tekinthető. 2017-es demográfiai adat 
alapján a 60 év felettiek száma 595 fő volt, ebből 267 férfi és 
328 nő, a 65 év felettiek száma 447 fő volt; 191 férfi és 256 
nő /info: Polgármesteri Hivatal/. Talán nem tűnik nagynak ez 
az arány, mégis számolni kell ennek a korosztálynak a kultu-
rális igényeivel és azzal a lehetőséggel is, hogy tudásával, 
tapasztalatával mit tud nyújtani a „helyi értékek” színes 
palettájához a nyugdíjas éveit élő /vagy szenvedő/ kb. 600 
visegrádi polgártársunk. Visszatérve a „kulturális kitérőre”, 
megfigyelésem szerint – ha egészségük megengedi – a ha-
gyományos időskori szerepek mellé többen élnek a közössé-
gi élet mással nem pótolható lehetőségével: klubok, egyesü-
letek, alapítványok és más civil szervezetek keretében. Sőt, 
azt hiszem, hogy számítanak is RÁNK! És most mindenki 
gondolja át saját környezetében a családtagok, barátok- 
ismerősök köréből a nyugdíjasok jelenlétét Visegrád közéle-
tében, kulturális, egyházi, szociális közegében. A sokszínű 
lehetőségek közül a „Nyugdíjas klub” az a közösség, ami 
nevében is kifejezi azt a speciális keretet, hogy tagjai kíván-
csiak egymásra, hogy beszélgetések mellett és azon túl is 
szívesen töltik el „meghosszabbodott” szabad idejüket együtt 
egy kirándulás, színházlátogatás, szalonnasütés során. Az 
idén 37 éves lett a klub. Friedrich Istvánné, majd Horváth 
Margit voltak a korábbi vezetők, jelenleg Vajkné Sovány 
Franciska fogja össze a közösséget. 
A  nyári szünet előtti utolsó összejövetelek felejthetetlenek 
maradnak! Pedig csak itt maradtunk a Dunakanyarban! Egy 
kis kirándulás Mogyoró hegyre – séta az ERDŐ tiszteletének 
emléksétányán – kis beszélgetés és emlékezés a Mócsai csa-
ládról a valamikori tanyájuk helyszínén – pihenés és várakozás 
a buszra a Makovecz tervezte étteremnél – majd lángos-
uzsonna az „Ételbárkában” Budenszki Józsi megvendégelésé-
nek köszönhetően. A köszönet mellé azt is hozzátenném, hogy 
külön büszkeség tölti el a valamikori tanárt, hogy tanítványa 
vendége lehetett most is, mint minden évben a nyugdíjas klub 
tagjaként. Köszönjük, gratulálunk a teljesítményetekhez, a 
munkátok eredményéhez Kedves Budenszki házaspár! 
A  Nyugdíjas klub záró programja:  ragyogó időben sétaha-
jókázás Zebegényig és vissza, köszönhetően  Jung Csabának 
/szintén valamikori tanítvány/ és édesapjának Jung Vilmos-
nak. A Héda hajón pogácsa és zenés fogadtatás:  „Nem csak 
a húszéveseké a világ, az úton még poroszkál nemde néhány 
korosztály …” Gyönyörködünk, elmélkedünk, emlékezünk – 
itt éltük le életünk nagy részét /vannak akik születésüktől/  
ezen az utánozhatatlan szépségű tájon! Érezzük: a Sors Ke-

gyeltjei vagyunk! Áprily Lajos sorai jutnak eszembe: „Év-
millióknak kell átfutnia képzeletednek, ha meg akarsz döb-
benni a Dunazugnak nevezett táj legeslegősibb képeitől. Még 
nincs folyam. Helyén a mai Pilis és Börzsöny távolságát 
átfogó vulkánsor lövelli füstjét és lángnyelveit az égre. Láva-
folyamok hömpölyögnek, a legsűrűbb hóhullásnál is sűrűbb 
hamu hull a rengő földre. De andezittá keményedik a láva, 
tufává sűrűsödik a hamu. S a Duna? Még mindig nincs – de 
egy nyugati rengések miatt kelet felé szoruló őstenger neki-
zúdul a tűzhányó rakta sziklazárnak. Hallod a magyar Nia-
gara zúgását, amellyel (hány százezer esztendő alatt?) a 
közép áttörése után kivéste itt a maga történelmi folyammed-
rét, hogy kiszabaduljon a síkra? A Duna születése…” 
Íme hát a Nyugdíjas klub „kis kulturális kitérői”! Köszönjük 
Vajkné Sovány Franciskának a klubvezetéssel kapcsolatos 
fáradozását: a szervező, fenntartó, tájékoztató, kapcsolattartó 
munkáját! És köszönünk minden támogatói megnyilvánulást: 
az önkormányzat költségvetési biztosítását, a képviselői 
felajánlásokat, a vendéglátó egységek, a művelődési intéz-
mények és civil szervezetek, magánszemélyek hozzájárulását 
ahhoz a célhoz, amiért mi is megtesszük a magunk feladatát: 
„Életet az Éveknek!” 
 

„Kis kulturális kitérők” a Királyi Palotában 
 

Mindenki tisztában van azzal, hogy a Mátyás király Múzeum 
önmagában is egy fontos, országos rangú kulturális intéz-
mény. Állandó kiállításai, szakmai rendezvényei, különböző 
korosztályoknak címzett eseményei kínálják a látogatóknak a 
hasznos és érdekes időtöltést Visegrádon. Vannak mégis 
olyan „kis kulturális kitérők” amelyek talán hangsúlyosabban 
- de nem kizárólagosan - mégis nekünk, visegrádiaknak 
szólnak. Arra gondolok, hogy ezek egyszeri, megismételhe-
tetlen programok, évfordulóhoz, aktuális témához kapcso-
lódnak. Erre is volt példa az elmúlt hónapokban: például 
konferenciák, amelyek a visegrádi műemlékek újabb kutatá-
sairól szólnak, egyúttal emléket állítva a korábbi feltárások 
már elhunyt régészeinek. De megemlíthetem a Görgei Artúr-
ral kapcsolatos konferenciát is.  Megjegyzendő, hogy ezek a 
konferenciák nem zártkörűek és ha valakinek az ideje meg-
engedi sok ismerettel gazdagíthatja tudását. És ugyanilyen 
jelentőségűek az időszaki kiállítás megnyitók. Legutóbb a 
„Visegrádtól Visegrádig” és a „Történelmi bábukiállítás” 
(babakiállítás) megnyitóján vettem részt /mindkettőn kis-
számú visegrádi érdeklődővel/, s azért hívnám fel a figyel-
met, mert szeptemberig látogathatók még ezek a kiállítások, 
és mert visegrádi vonatkozásúak. Ezek a „kis kulturális kité-
rők” azért fontosak, mert nem nagy beharangozással jutnak 
el hozzánk, mégis szerénységükkel csendesen, de nekünk 
szólnak. A nagy országos, nemzetközi rangú események 
mellé vegyük észre ezeket is! 
Arra is büszkék lehetünk, hogy szép számmal vannak olyan 
Visegrádhoz valamilyen szállal kötődő művészek, akik mű-
fajukban olyan szintet értek el, hogy a Visegrádi Nyár szá-
mos programjában fellépnek, bemutatkoznak, megdobogtat-
va visegrádi hallgatóságuk szívét. 
A „kis kulturális kitérők” nem a reklám szerepét kívánja 
betölteni, inkább csak kicsi gondolatébresztőt abban a hitben, 
hogy talán sokunkban felébred az összetartozás érzése és 
hogy „JÓ VISEGRÁDINAK LENNI!” 
 

Mezei Anna 
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Beszámoló egy tudományos és hagyományteremtő rendezvényről 

 
A visegrádi Görgei emlékévek (2016-2018) keretén 
belül rendezte meg a Szent György Lovagrend XXV. 
Nyári Akadémiáját, 2018. VII. 17-22. között. A viseg-
rádi királyi palotában lezajló konferencia témája Görgei 
Artúr, a 170. éve megalakult magyar honvédség és 
1848-49 történései. 
Az első napon az ünnepi szentmisét követően avatták fel 
a templom kertben Kalász István emlékművét, Erdős 
Péter alkotását. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félegyházi András, Visegrád város polgármestere és 
Buzás Gergely múzeumigazgató köszöntője után Cseke 
László rendi kancellár nyitotta meg az ülésszakot. Ezt 
követően a résztvevők megtekinthették a Görgei Artúr 
Visegrádra érkezését bemutató 1908-as archív filmet.  Az 
első két előadás a Visegrád, ill. Esztergom közép-
korához kötődött: Veszprémy László hadtörténész, a HM 
Hadtörténeti Intézet igazgatója a Szent György Lovag-
rend középkori történetéről, Vukov Konstantin építész-
mérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, Corvinus Egye-
tem, ny. tanszékvezető docense az esztergomi érseki és a 
visegrádi királyi rezidenciák újabb kutatási eredményei-
ről számolt be. Sarnyai Csaba Máté, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának docense a 
katolikus alsópapság, Beke Margit ny. főlevéltáros, Esz-
tergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bi-
zottságának elnöke a püspöki kar szerepét mutatta be 
1848-49-ben. Udovecz György, Magyar Huszár és Kato-
nai Hagyományőrző Szövetség elnöke a 170. éve meg-
alakult magyar honvédség fegyverzetéről, ruházatáról 

tartott előadást, Hajdú András, doktorandusz (Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Hadtörténelmi, Filozófiai és 
Kultúrtörténeti Tanszék) az 1849. tavaszi hadjárat had-
mozdulatait ismertette. Szántó Nóra, a HM Hadtörténeti 
Múzeum Tárgy Gyűjteményi Osztály vezetője „Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke a kép-
zőművészetben” címmel tartott előadást, Csombor Er-
zsébet, főlevéltáros, történész, (Budapest Fő-városi Le-
véltár) Esztergom történetét mutatta be a forradalom és a 
szabadságharc éveiben. Koós Ferenc, történész, ny. gim-
náziumi igazgató a 13 aradi vértanú emlékezetét idézte 
fel, Zakar Péter történész, a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának docense, „Katolikus pa-
pok a császári királyi hadbíróság előtt „címmel tartott 
referátumot. Gróf Péter (MNM Mátyás Király Múzeum) 
Görgei Artúr „visegrádi korszakáról” beszélt, Debrecze-
ni-Droppán Béla történész, főmuzeológus (Magyar 
Nemzeti Múzeum) Görgei Artúr temetéséről tartott elő-
adást. Az előadások mellett a konferencia előadói és 
hallgatói megtekinthették a Simon Judit által 2017-ben 
rendezett és idén bemutatott „Isten veled Görgei!” című 
filmet. 
A Felvidéken található1848-49-es emlékhelyekről és 
azok megismertetéséről, megmentéséről Görföl Jenő, a 
CSEMADOK titkára és Kovács László nyugalmazott 
középiskolai történelemtanár tartott előadást. A felol-
vasóülés méltó befejezéseként Moys Zoltán író-
rendező, forgatókönyvíró a „Hazajáró„ c. műsor egyik 
alkotója a szabadságharc erdélyi színhelyeit, emlékmű-
veit ismertette.  
A konferencia résztvevői a királyi palota, a fellegvár, a 
Salamontorony szakvezetéssel történő megtekintése 
mellett megkoszorúzták Görgei Artúr visegrádi szobrait. 
A fellegvárba a Szent György Lovagrend bajvívó tago-
zatának tagjai és a dobosok felvezetésével fáklyás felvo-
nulás keretében emlékeztek meg a rendalapító I. Károly 
halálának évfordulójáról. A visegrádi temetőben a lo-
vagrendet újjászervező id. Cseke László sírjánál tiszte-
legtek.  
A konferencia zárónapján, 22-én, szombaton felvidéki 
kirándulás során Rév-Komáromban Mácza Mihály törté-
nész kalauzolásában az erőd egy részét, a nevezetes épü-
leteteket, emlékműveket tekintettük meg, majd koszorú-
zással tisztelgett a társaság Görgey Artúr és Klapka 
György szobrainál. Ezt követően a Zichy palotában a 
’48-as és a várostörténeti kiállítást néztük meg. A követ-
kező helyszín Nagydalló, ahol a tavaszi hadjárat egyik 
legfényesebb diadalának emlékművét koszorúzta meg a 
konferencia közönsége. Az esztergomi honvédtemető 
meglátogatása után az esztergomi vár történetéről Vukov 
Konstantin, bazilikáról Bárdos István ismertetője hang-
zott el. A bazilika megtekintésével zárult a tartalmas 
kirándulás és a konferencia, amely méltó módon illesz-
kedett a visegrádi Görgei-emlékévek rendezvényeihez. 
 

Gróf Péter 

https://www.magyarhuszar.hu/
https://www.magyarhuszar.hu/
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Rekordmennyiségű málna és szeder termett a Pilisi Parkerdőben 

 
A Pilisi Parkerdő magasabban fekvő 
területein rekordmennyiségű erdei 
gyü-mölcs termett az idén. A termé-
szetjárók június-július fordulóján rég 
nem látott tömegű málnával talál-
kozhattak a Dobogókő környéki 
erdőkben, és a munkatársak szerint 
augusztusra rekordnak számító sze-
dertermés is várható.  
Nemcsak az időjárás kedvezett a 
bogyós gyümölcsöknek a főváros 
környéki kirándulóhelyeken, hanem 
a Pilisi Parkerdőben történt 2014. évi 
jégkárral is összefüggésbe hozható 
az idei kiváló termés. A négy évvel 
ezelőtti katasztrófában megsérült fák 
lombkoronájának záródása ugyanis 
annyira lecsökkent, hogy az alattuk 
élő lágyszárú- és cserjefajok még 
több fényhez, nedvességhez és táp-
anyaghoz jutottak, ami többek között 
a nagy mennyiségű málna- és sze-
dertermést is biztosítja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilisbe indulóknak tehát érdemes 
figyelniük a gyümölcsök érésére, és 
kosarat, vagy egy kisebb dobozt 
vinni a túrára, amibe napi két kilónyi 
bogyót kedvükre szüretelhetnek! 
Az erdei gyümölcsök a Pilisi Parker-
dő területén a legalapvetőbb szabá-
lyok be-tartásával szabadon szedhe-
tők. Gyümölcsökre, gyógynövé-
nyekre, vagy a gombákra egyaránt 
vonatkozik, hogy csak személyes 
fogyasztásra gyűjthetők, naponta és 
fejenként legfeljebb két kilogramm 
mennyiségben. Aki ennél többet 
szeretne felhasználni, vagy netalán-
tán értékesíteni szeretné az erdőben 
szedett gyümölcsöket, azoknak a 
Pilisi Parkerdő helyi erdészetének 
írásos engedélyére van szüksége. A 
részletes szabályok a parkerdo.hu 
oldalon is olvashatók. 

 

Pilisi Parkerdő Zrt. 
 
 
 

 

Bú és öröm együtt jár 
 

Visegrádhoz fűződő szomorú tör-
ténetem nincs sok, egy kézen is 
elegendő, hogy meg tudjam szá-
molni. Mai írásomat ezek egyiké-
vel kezdem.  
A történet 1943. június 18-án zajlott 
le Visegrádon. Egy úthenger maga 
után vontatva két szerszám-kocsit – 
befejezvén napi munkáját – Dömös 
felé haladt. Az alkalmat kihasználva 
a község tizenéves fiai közül páran – 
köztük bátyám is – felmásztak a 
szerszámkocsikra. Az izgalmas uta-
zást a gyerekek addig élvezték, míg 
az úthenger a települést elhagyta. 
Leugrálás közben érte bátyámat a 
baleset. Az utolsó előtti szerszám-
kocsiról leesett az utolsó szerszám-
kocsi alá, melynek kereke átgázolt 
rajta. Bár az eltört bordája átszúrta 
tüdejét, az eset után még magánál 
volt. Szebeni Marci barátomtól 
tudom, aki szintén ott volt a fiúk 
közt, hogy bátyámat Rolinek Stefi 
bácsi vitte be keresztszüleimhez. 
Visegrádról az újpesti Madarász 
Gyermekkórházba Hell Ferenc plé-
bános úr hozta be kocsiján, Tóni 
bácsikám kíséretével. Már sötét 

késő este volt, mikor a szomorú 
hírrel betoppant hozzánk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szegény édesanyám rögtön tudta, 
hogy valami nagy baj érte szeretett 
Robit. Anyámmal, a kórházba érve, 
az ügyeletes orvos sajnos már csak 
bátyám halálát tudta közölni. Bá-
tyám, aki idén, augusztus 29-én 
lenne 85 éves, akkor még a 10. szü-
letésnapját sem élhette meg. Ma már 
csak én és családom emlékezhet 
meg tragikus sorsáról.  

Ám szeretnék örömteli dolgokról is 
néhány szót ejteni. A közelmúltban 
(VI. 18.) legfiatalabb unokánkkal, a 
12 éves Fannival megtekintettük 
Visegrád csodálatos Vármúzeumát. 
Bár én az elmúlt 70 év alatt több-
ször is láttam, de valami újat, érde-
kességet most is tartogatott szá-
momra. Unokámnak is roppant 
tetszett, nem győzött okostelefon-
jával fényképezni.  
A gyerekek hazaszeretetre nevelé-
sére, Magyarország történelmének 
megismerésére, megbecsülésére 
alig-ha van jobb módszer, mint az 
ország híres helységeinek – így Vi-
segrádnak is – személyes felkeresé-
se, bemutatása.  
Délután aztán számomra is maradt 
még egy kedves látvány. A község – 
bocsánat – a város főutcáján halad-
va, az egyik házból – a nyitott abla-
kokon át „gyerekcsicsergés” szűrő-
dött ki. Nem volt nehéz rájönni, 
hogy az épület a város „utánpótlásá-
nak” legelső közösségi nevelőottho-
na, az óvodája. Ennek az épületnek 
a falán is van egy HISTÓRIA táb-
lácska, amely „közhírré” teszi, hogy 

http://parkerdo.hu/erdogazdalkodas/tudnivalok/gyogynovenyek/
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Visegrád első óvodája, az Iskola 
Egyesület segítségével 1888-ban, 
130 évvel ezelőtt létesült és első óvó 
nénijét Tabiczky Józsának hívták. 
(Kíváncsi lennék él-e leszármazottja 
Visegrádon?) 
Az évforduló emlékére meghajolva 
köszöntöm az intézményt és gratu-
lálok nagyszerű munkájukhoz. Pár 
évvel ezelőtt, az év nemzetiségi 
napján meghatottan és örömmel 
tapasztaltam, hogy a gyerekek ne-
velői milyen eredményesen végzik 
hivatásukat. Az ő tiszteletükre is 
mellékelek egy kissé „töredezett” 
fotót. A képet kedves unokanővé-
remnek, Niedermüller Bettinek jó-
voltából ismerhettem meg, amelyen 
Visegrád 1932/33. évfolyam 47 (!)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
óvodása és 2 óvónénije látható. 
Betti az első sor jobb szélén foglal 
helyet „törökülésben”. Elvileg elő- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fordulhat, hogy a képen névroko-
nom, Scheili Laci is rajta van. 

Scheili Béla 
 

 

 
 

A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN 
REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ 

(Visegrád, Gizella-telep) 
  

Portaszolgálatára munkavállalót keres 
vagyonőri feladatok ellátására 

 

Munkavégzés jellege: 
 megbízási szerződés 
 kb. havi 4-5 nap elfoglaltság  
 (időszakonként ez több is lehet) 
 állandó éjszakai szolgálat, este 7-től reggel 7h-ig 
 esetenkénti munkavégzés a vagyonőr munka-
körben foglalkoztatott közalkalmazottak távolléte-
inek idején 
 

Feltételek: 
 személy- és vagyonőr szakképesítés és tanúsítvány  
 jó fizikai állóképesség, terhelhetőség 
 rendezett, ápolt megjelenés 
 jó kommunikációs készség 
 határozottság, jó látás, hallás 
 büntetlen előélet 
 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok: 
 végzettséget igazoló okmányok másolata 
 szakmai önéletrajz 
 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15. 
 

Érdeklődni lehet telefonon: 26/801-700/1350 
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

Honlap: www.visegradikorhaz.hu. 
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep. 

 
 

 

A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN 
REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ 

(Visegrád, Gizella-telep) 
  

Állásajánlatai  
 

 2 fő Karbantartó, 
 1 fő takarító 
 

Foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő (heti 40 óra), határozatlan időre 
szóló közalkalmazotti jogviszony 
 

Feltételek: 
 1 fő, víz – gáz – központi fűtés /csőhálózat szerelő 
szakképesítéssel, vagy vízvezeték szerelő gyakorlattal  
 1 fő, villanyszerelő szakképesítéssel 
 1 fő takarító, általános iskolai végzettséggel 
 büntetlen előélet 
 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok: 
 végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok 
másolata 
 szakmai önéletrajz 
 kinevezéshez szükséges 3 hónapnál nem régeb-
bi, hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése 
 

A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ 
a szakkórház honlapján olvasható. 

 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15. 
 

Érdeklődni lehet telefonon: 26/801-700/1350 
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

Honlap: www.visegradikorhaz.hu. 
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep 

 
 

http://www.visegradikorhaz.hu/
http://www.visegradikorhaz.hu/
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A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN 
REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ 

(Visegrád, Gizella-telep) 
  

Orvosi csapatába keresünk 
 

 orvos, szakorvos kollégákat (2 fő) mozgás-
szervi, gastroenterológiai osztályokra 
 osztályvezető főorvost a II. sz. Rehabilitációs 
Medicina Alaptevékenységek (mozgásszervi profil) 
Osztályra  
 1 fő rezidenst – fizikális medicina és rehabilitá-
ciós orvoslás szakképzés megkezdésének szándéká-
val, mely területen szakkórházunk részakkreditá-
cióval rendelkezik. 
 

Amit ajánlunk: 
- versenyképes fizetés 
- utazás, lakhatás, továbbképzés támogatása 
- gyönyörű környezet, jó munkahelyi légkör 

 

Várjuk orvos házaspár jelentkezését is, szolgálati la-
kást biztosítunk! 
 

A pályázati feltételekről, jelentkezési határidőkről bő-
vebb információ található a szakkórház honlapján. 

 

Érdeklődni lehet telefonon: 26/801-700/1350 
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

Honlap: www.visegradikorhaz.hu. 
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep. 

 

 
Közérdekű telefonszámok 

 

Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT 
hívandó általános segélyhívószám: 112 
MENTŐK: 104 
RENDŐRSÉG: 107 
TŰZOLTÓSÁG: 105 
 

Szentendrei Rendőrkapitányság: 06-26/502-400 
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax: 06-26/398-273 
Herdics Antal megbízott őrsparancsnok: 06-70/492-0803 
illetve Bátka Szabolcs körzeti 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 
Védőnő: 06-20/236-8569 
Fogorvos: 06-26/397-574 
Szent Kozma és Damján Rehab. 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 Szolgáltató Kft.: 06-26/390-813 
 

Postahivatal (1. számú): 06-26/398-099, 06-26/398-020 
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 06-26/398-150 
 

DMRV hibabejelentő: 06-27/511-511, 06-40/881-188 
ELMŰ hibabejelentő: 06-80/383-940 

 

                          Cserépkályha építése, 
                          átrakása,  

                         új és régi csempéből  
                         és téglakályha-építés 

 

                        Honti László 
                         Telefon: 06 (20) 356-6634  

 

 
 

Kozmetika ajánlata! 
 

Smink esküvőre menyasszonyoknak, 
koszorúslányoknak! 

Kis -és nagykezelések, 
tini kezelés lányoknak és fiúknak is. 

Ultrahangos ránctalanító kezelés natúr 
kozmetikumokkal, szempillafestés, 
szemöldökfestés és formázás, stb. 

 

Visegrád, Újkert utca első háza, 
a Régi Világ Galéria mellett. 

 

Bejelentkezés: +36302057850 
Honlap ahol a munkáimat 

és árlistámat megtekintheti: 
http://adrienne-smink.hupont.hu/ 

 

Rovó Adrienne mester kozmetikus, sminkmester 
 

 
 

Visegrádon 70 m2-es körpanorámás 
felújított lakás kiad! 

80.000.-Ft + rezsi 
 

Tel.: 30/265-4679 
 

 
 

Teherfuvarozás 
 

7,5 tonnás darus-billencs teherautóval 
 

- ömlesztett, raklapos és kalodás áru, 
- rönkszállítás, tűzifaszállítás, 

- zöldhulladék elszállítása, 
- ágdarálás, kisebb mennyiségben. 

 

Telefon: 06-20/823-2768 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.visegradikorhaz.hu/
http://adrienne-smink.hupont.hu/
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TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 
 

 
 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 
Herr Gábor  

06 (20) 399-7027,  06 (20) 599-9337 
e-mail: herrsta@gmail.com 
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