Kosztolányi Dezső
ŐSZI REGGELI (részlet)
Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
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VÁROSHÁZI MOZAIK
BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT HATÁROZATOKRÓL
szegélyező támfal stabilizációjával kapcsolatban.
Előzmény, hogy a június 9-én a településre hirtelen
lezúduló csapadék a járda és az út között hasadékot
alakított ki, a támfal háttöltését átáztatta, kimosta. A
támfal teljes magasságában megrepedt, kimozdult.
Csapadékos időben a meggyengült támfal beomolhat,
veszélyeztetve ezzel a közműveket és az úton való
közlekedés biztonságát.

Képviselő-testületi ülés – 2022. július 19.
1. Első napirendi pontban a parkolási rendelet
módosításáról tárgyaltak a képviselők. Az elmúlt
időszakban Visegrádon működő intézmények és helyi
vállalkozók is kérték a kedvezményezettek (díjmentes
parkolási matrica átvételére jogosultak) körének bővítését.
A képviselő-testület döntése értelmében a rendeletben
eddig rögzítetteken kívül ingyenes munkavállalói bérlet
(2 db) kiváltására jogosult a Fővárosi Önkormányzat
Vámosmikolai Idősek Otthona visegrádi telephelye,
a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
és Gyógyfürdő, valamint a Figyelj Rám Közhasznú
Egyesület.

4. A Fortress Garden Kft. ismét kérelemmel
fordult önkormányzatunkhoz a korábban kötött
Településrendezési
Szerződés
módosításának
vonatkozásában. Ennek lényege, hogy a JAKA Trade Kft.
helyébe lépett beruházó, Fortress Garden Kft. nem csak a
Telepítési Tanulmánytervnek, hanem a képviselő-testület
által elfogadott, HÉSZ-ben meghatározott beépítési
paraméternek is megfelelő szálloda beruházást (volt
MNB üdülő) kíván megvalósítani.

2. Magyarország Kormánya az 1879/2020 (XII. 4.) számú
határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által
okozott, kulturális ágazatot érintő károk enyhítéséről.
Ehhez kapcsolódóan a Nemzeti Művelődési Intézet
támogatói döntésről szóló tájékoztatót küldött
önkormányzatunk részére. A támogatást, ami kulturális
tevékenységre szabadon felhasználható, a városnapi
rendezvényre kívánjuk fordítani. Ebben benne van
a fellépők díjazása, a technikai költség, valamint
a rendezvényhez szükséges eszközök (sörpadok,
színpadelemek, ponyva) vásárlása. A sörpadok a város
tulajdonába kerülnek, így a következő években egyéb
rendezvényeken is használhatók lesznek. (A régi sörpadok
a rendezvényház leégése során megsemmisültek.)

5. A képviselő-testület a 95/2022. (VII. 19.) számú
határozatával elfogadta a Visegrád Lepence-völgy
Strandfürdő Kft. kérését a korábban megkötött
Településrendezési
Szerződés
módosítására.
A
szerződéskötés folyamatában a cég jogi képviseletétől
több módosítási javaslat érkezett, amiket a testület
elfogadott.
(A képviselő-testületi üléseken született határozatok és
mellékleteik megtalálhatóak Visegrád Város hivatalos
honlapján:
https://www.visegrad.hu/onkormanyzat/
donteshozatal/hatarozatok)

3. Vis maior pályázat benyújtásáról döntött a képviselőtestület a Rákóczi utcát a 236/22 hrsz-ú ingatlan határán

Fellegvár Óvoda.............................................06 26 398-130
Mátyás Király Művelődési Ház....................06 26 398-128
Visegrádi Turisztikai Információs Iroda.....06 26 397-188
Visegrád – Nagymaros komp.......................06 26 398-344
Plébániahivatal...............................................06 26 398-006
Visegrád 1 posta.............................................06 26 398-020

Visegrádi Polgármesteri Hivatal..................06 26 398-255
Kormányablak (Tahitótfalu).......1818 vagy 06 1 550 1858
Háziorvosi rendelő........................................06 26 397-474
Orvosi ügyelet (Tahitótfalu).................. ......06 26 387-030
Védőnő: ........ ...............................................06 20 236-8569
Fogorvos..........................................................06 26397-574
Vár Gyógyszertár...........................................06 26 398-365
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
06 26 801-700
Segélyhívószám.................................................................112
(hívásával azonnali segítség kapható a készenléti szervektől:
Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem)
Áprily Lajos Általános Iskola.......................06 26 398-312

Takarékbank, Visegrád (szerdánként, 08:00-16:00)
06 26 398-150
DMRV Zrt. telefonos ügyfélszolgálat..........06 80 224-488
DMRV Zrt. hibabejelentő.............................06 27 511-511
ELMŰ hibabejelentő (0-24).........................06 80 38 39 40
Karakas Temetkezési és Szolgáltató Kft.
06 26 390-813
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VÁLASZ
Sok esetben megtehetjük, hogy válasz nélkül hagyunk
kérdéseket, ez esetben azonban mindenképpen felelnünk
kell azokra a kihívásokra, amelyekkel már a közeli
hetekben, hónapokban szembekerülhetünk.

A jelen helyzetben csak ez a válaszunk lehet azokra a
globális hatásokra, amelyek sajnos elérnek minket ha
akarjuk, ha nem. Nemzetünket itt a Kárpát- medencében,
városunkat, itt a Duna-kanyarban és közvetlen
családunkkal együtt magunkat is.

Az előrejelzések szerint talán a két legfontosabb hatás,
amely a közeljövőben érintheti a napi életünket, az
az élelmiszer és az energia drágulása. Amikor ezeket
a sorokat írom, akkor az élelmiszer drágulás már
érzékelhető, a gáz és villanyfogyasztási csekkeket pedig
még várjuk, kicsit szorongva, hogy mit is jelent valójában
a jelzett drasztikus áremelkedés.

Hogy mi lesz jövőre, mi lesz két év múlva, mi lesz tíz
év múlva, azt senki sem tudhatja. Jelenleg nem azt a
világot éljük, hogy bármi is kiszámítható legyen a jövőt
tekintve. Nem tudhatjuk, hogy meddig tart és milyen
mély lehet az a válság, amely most úgy a háború, mint
a járvány, mint a nagyhatalmi sakkjátszmák miatt sújt
földrészeket és milliárd embereket. Mi nem tehetünk
róla, nincs is rá különösebb hatásunk. Amit tehetünk,
hogy a saját kis életterünket amennyire lehet megőrizzük
és függetlenítjük.

A következő hónapokat illetően, mint magánember
remélhetőleg mindenki kigondolta már a családja és a
maga ellátása érdekében teendő lépéseket, akár jelentős
drágulás, akár átmeneti energia ellátás fennakadása
esetére is.

Hogy mégse várjuk teljesen ölbe tett kézzel a sorsunk
alakulását, összejött egy kis csapat itt Visegrádon,
amely kifejezetten városunk jövőbeni, az országos
hálózattól független energiaellátási lehetőségeit veszi
számba. Ennek érdekében több megoldás is szóba
került, amelyek esetében még előzetes egyeztetésekre
van szükség, de az egyértelműen kijelenthető, hogy
tenni akarunk annak érdekében, hogy városunk ne
legyen teljesen kiszolgáltatva az energia ellátás területén.
Szóba jöhet egy áramot termelő kis faelgázosító erőmű
létesítése városunk határában, továbbá egy napelem
park kialakítása arra alkalmas fekvésű területen. Egy
évvel ezelőtt még kilátástalan lett volna az ilyen jellegű
fejlesztések kivitelezése és megtérülése, de napjainkra
átrendeződtek az értékek. Tavaly ilyenkor egy kocsi
tüzifát 50.000 forintért hoztak, most ugyanez 100.000
forintba kerül, de októberben – ha lesz még fűtésre
alkalmas fa egyáltalán – valószínűleg ennél is többet kell
majd fizetni érte.

Városunk vezetésének ugyanezen téren kell választ
adni Visegrád, azaz a kicsit tágabb közösségünket
érintő kérdésekre. Hiszen az Iskola, az Óvoda, a Városi
konyha, az Orvosi rendelő, a Városháza zökkenőmentes
működése mindannyiunk közvetlen érdeke. Nyilván
mindezek biztosítása a városvezetés dolga. Az Iskola itt
kivételt jelent, mert állami fenntartású, de azért annyi
közünk van hozzá, hogy a visegrádi és környékbeli
gyerekek ide járnak tanulni, így nem lehet közömbös
számunkra, ami ott történik.

Amit mi tehetünk és szándékozunk tenni:
Az intézményeink vezetőivel egyeztetünk a jelenleginél
takarékosabb energia felhasználás érdekében, azaz ahol
csak lehet és ahogy csak lehet az ésszerű korlátok között
csökkenteni kell a gáz és elektromos energia felhasználást.
Ahol csak lehet a fával való fűtést, mint alternatívát is meg
kell oldani, hiszen ez az egyetlen szilárd energiahordozó,
amely mindentől függetlenül a rendelkezésünkre állhat,
ha nagyobb gond keletkezik a gáz, vagy a villamosáram
ellátással.

Az említett beruházások nagy előnye lehet a
biztonságosabb energia ellátás mellett, hogy azok a
lakosok is részesülhetnek megfizethető áron a termelt
energiából, akiknek nincs anyagi lehetőségük saját
energiaellátási megoldásra.

A közeli jövő úgy néz ki, hogy a lakosságnak, az
intézményeknek a vállalkozásoknak három dolgot
kellene megtanulni és megszokni: takarékoskodni,
takarékoskodni és takarékoskodni!

A következő hónapok, esetleg évek kihívásait a
szakemberek szerint nem szabad lebecsülni.
A válasz, amelyet egy olyan kisváros, mint Visegrád adhat
rá az két szó: TAKARÉKOSSÁG, ÖNELLÁTÁS

Takarékoskodni a fűtéssel, a világítással, a vízzel,
az élelmiszerrel, az árammal, az üzemanyaggal, a
ruházkodással és minden egyéb anyaggal, amelynek köze
van hétköznapi életünkhöz.

Kívánom és remélem mindannyiunk érdekében, hogy
az esetleg reánk váró nehezebb idők alatt se veszítsük el
kedvünket és hitünket és az a takarékos életmód, amelyet
most várhatóan ránk kényszerítenek a körülmények
maradjon velünk akkor is, ha már elmúltak a zord idők.

A magas árak valószínűleg így is úgy is rászorítanak
minket, hogy vegyünk vissza az eddigi, nem kicsit
pazarló életstílusunkból, de magának a Földnek is jót
tenne, ha az eddigiekhez képest kisebb mértékben
zsigerelnénk ki az erőforrásait és kevésbé szennyeznénk
a megunt és eldobott tárgyainkkal a környezetünket.

Abonyi Géza
Városfejlesztési, Városüzemeltetési
és Turisztikai Bizottság elnöke
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GYEREKKUCKÓ
ÉPÍTÉSZTÁBOR A VISEGRÁDI FELLEGVÁR ÓVODÁBAN 2022.
A nyaranta településünkön munkálkodó Építésztáborról ki jobb, ki rosszabb véleménnyel van Visegrádon. A fiatal
műegyetemi építész hallgatók munkái kétségkívül formabontóak, gondoljunk csak a ,,Sárkányra”, a lepencei buszmegállóra,
a sportpályán álló filagóriára, valamint a Tündérkert új épületére.
Tudjuk-e azonban, honnan ered a már több évtizedes Visegrádi Építésztábor ötlete?

A történet egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor néhány lelkes műegyetemi építész hallgató felkereste Makovecz
Imrét (akinek munkáit mi visegrádiak is ismerhetjük és amikre büszkék lehetünk), hogy segítse őket az építészet minél
mélyrehatóbb megismerésében, a hivatalos egyetemi oktatás szárazságát ellensúlyozandó. Makovecz arra buzdította a
fiaitalokat, hogy közös építéssel tapasztalják meg az építészet életszerűségét. Ennek helyszínéül a Pilisi Parkerdő Gazdaság
területén található bányaudvart sikerült megszereznie Visegrád külterületén. A táborok két évtizeden át rendszeresen
megrendezésre kerültek, ma a helyiek ”indián táborként” emlegetik a helyet, ahol néhány építmény még áll az egykori
táborok munkái közül. A tábor 2014-ben kelt új életre. A gyakorlat szerint a Város megfogalmazza a tervezési feladatot,
a hallgatók mindegyike pedig önálló pályázati tervet készít. A legjobb tervet együtt választják ki, majd valósítják meg a
kéthetes tábor során, immár Visegrád belterületén.
Így érkeztünk el 2022 tavaszához, ahol egy közös történet vette kezdetét. Intézményünkben az óvoda kertjének idei
évben zajló átalakítása, fejlesztése újabb és újabb ötleteket vetett fel bennünk itt dolgozókban. Egységes gondolatként
fogalmazódott meg, hogy az esztétikus szép új játékok és a már nagyrészt parkosított kertbe a régen használt kopott sátor
árnyékot adó ,,épületként” nem térhet vissza. Sajnos anyagi erőforrásaink nagyobb beruházást nem tettek lehetővé, ekkor
született meg a gondolat, hogy a minden évben Visegrádon alkotó fiatal építészeket vonjuk be az óvoda fejlesztésébe.
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Az ötlet rendhagyónak bizonyult, az Építésztábor és az óvoda tekintetében egyaránt. Rendhagyó, hiszen a Tábor nem
egy közterületre szánt épület megtervezését és kivitelezését kapta feladatául az Önkormányzattól, és az óvoda sem a
megszokott módon vitte végbe a fejlesztést.
A közös munka, a tervezés, az épület funkciójának és paramétereinek pontos meghatározása kora tavasszal egy helyszíni
terepszemlével és személyes találkozással kezdődött. Számos egyezetetés, megbeszélés, a tervek folyamatos korrigálása,
finomítása történt a hallgatókkal Polgármester Úr, Füzes András Főépítész Úr, és a Képviselők közreműködésével.
Hosszas előkészület után, a mindenki számára már elfogadható terv elkészült, amely Komor Mátyás és Dócs Bernadett
nevét dicséri. Ekkor az események hirtelen felgyorsultak, hiszen az építkezést az óvoda nyári zárásának két hetére
időzítettük. Mikor 2022. július 22-én megkezdődtek a munkálatok, még nagyon bizonytalannak tűnt, hogy valóban a
végére érnek-e majd a fiatal építészek. Az elszántságuk, a pozitív hozzáállásuk, a kreativitásuk és szorgalmuk, valamint
a helyi szakemberek (Nődl Norbert. Nődl István, Hajós László) szakmai segítsége azonban vitte előre a munkálatok
folyamatát. Nem feledkezhetünk meg Szabados Ákosról sem, aki minden szükséges építőanyagot időre megszerzett és
szállított az építkezéshez.
Ahhoz, hogy a munka jól haladjon és a fiatalok a lehető legkomfortosabban érezhessék magukat a rekkenő hőségben, a
Városi Konyha dolgozói és Muckstadtné András Enikő gondoskodó odafigyelése adta a hátteret.
A pavilon, amely fedett játszóterületként szolgál majd és kulturált keretet biztosít a gyermekek számára a délelőtti-délutáni
étkezésekhez, ennek a nagyszerű összefogásnak köszönhetően határidőre elkészült. Az utolsó délután Polgármester Úrral
köszönetünket fejeztük ki a fiataloknak áldozatos munkájukért.
Természetesen, az épület kőburkolatának lerakása és a tereprendezés még hátra van. Reméljük, hogy a 2022/2023
nevelési év elejére, már rendezett, esztétikus környezetben fogadhatjuk kis óvodásainkat!
Úgy gondolom, egy olyan pavilon került megépítésre, amely a szigorú építésügyi előírásoknak is megfelelve, környezetébe
illeszkedve tölti majd be tervezett funkcióját!
Az intézmény nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik elképzelésünket támogatták, ebben a
munkában valamilyen módon részt vállaltak vagy közvetve segítették azt!

Papaneczné Papp Éva
intézményvezető

Nemes Nagy Ágnes
MEGÖLELEM AZ ÉVSZAKOT…
Megölelem az évszakot,
a fényes, mézes szép napot,
a szeptemberi nyarat,
mely visszatért egy pillanatra,
hogy búcsúzóul megmutassa,
milyen lehetne, hogyha volna,
s főképp: milyen lehetett volna.
Merengő
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ÖKO-AGORA
A PILISI PARKERDŐ FENNTARTHATÓ ERDŐGAZDÁLKODÁST FOLYTAT
A közelmúltban megjelent, a fakitermelés
szabályozására vonatkozó kormányrendelet kapcsán a
Pilisi Parkerdő Zrt. számos lakossági, önkormányzati,
civil és egyéb aggódó megkeresést kapott. A kérdezők
egyik része a fákat és az erdőket félti, másik része pedig
azért aggódik, hogy lesz-e télire tüzelője. A fenntartható
erdőgazdálkodás lényege éppen az, hogy az erdő, a
természeti értékek megóvása mellett juthassunk hozzá
a fához, mint megújuló nyersanyaghoz. Ez a gyakorlat
a kormányrendelettel sem sérül.

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója.
A magyar erdőgazdálkodás száz év alatt 11
százalékról 22 százalékra növelte hazánk erdővel
borított területeinek arányát. Ez a változó történelmi
korszakokat átívelő eredmény nem valósulhatott volna
meg a magyar erdészek erdők és természeti értékek
iránti mély elkötelezettsége, felelősségvállalása és
szakmai felkészültsége nélkül. Ezekre az értékekre és
eredményekre a jelenlegi helyzetben is támaszkodhat a
magyar társadalom és minden, az erdők és fák sorsáért
aggódó ember: az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát
hosszú távon közös társadalmi érdekünk fenntartani,
hiszen az erdő szolgáltatásaira nemcsak jövőre, hanem 50100-200 év múlva is számítunk. És nem csak a faanyagra,
hanem a klímavédelmi, vízvédelmi, természetvédelmi és
egészségvédelmi szolgáltatásokra is.
A Pilisi Parkerdő a hazai erdőgazdálkodás terén alapítása
óta úttörőnek számít a fenntartható, természetközeli
erdőgazdálkodás terén: a folyamatos erdőborítást
biztosító erdőkezelés széleskörű alkalmazásának
eredményeként az elmúlt két évtizedben az arra
alkalmas területeken háttérbe szorította a tarvágásos és
felújítóvágásos eljárásokat, valamint a Parkerdő 2020 óta
dolgozik Városierdő-fejlesztési Programján, amelynek
lényege Budapest és környékének klímavédelme és a
lakosság rekreációs igényeinek megfelelő kiszolgálása.
„Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a
kormányrendelet, amely egyébként nem utasításokat,
hanem csak energiavészhelyzetben alkalmazható
lehetőségeket tartalmaz, nem változtatja meg a Pilisi
Parkerdő erdőgazdálkodási gyakorlatát. Tevékenységünk
célja továbbra is a fenntartható, tartamos erdőgazdálkodás.
Fontos azonban tudni, hogy Magyarországon a faanyag
az egyetlen újratermelhető nyersanyagunk. Évtizedek
óta kevesebb fát hasznosítunk, mint amennyit az erdők
teremnek, így jelentős tartalékokat sikerült biztosítani.
Az erdőgazdálkodás tervszerű tevékenység, ezért a
mennyiségek átcsoportosíthatóak, így tudunk több
faanyagot szükség esetére elérhetővé tenni úgy, hogy magát
az erdőt, mint Magyarország zöld tőkéjét semmiképpen
sem veszélyeztetjük” – foglalta össze Reinitz Gábor.

„A Pilisi Parkerdő 65.000 hektáron gazdálkodik a
főváros és tágabb térségében, működési területünkön
jelenleg 11 millió köbméterre tehető az erdők élőfakészlete,
mely minden évben 267 ezer köbméterrel növekszik.
Évente átlagosan 180-190 ezer köbméternyi faanyagot
hasznosítunk, melynek több mint 50%-a lakossági tűzifa. A
Parkerdő is tapasztalta a nyáron megnövekedett lakossági
tűzifa igényt, amit a fenntartható erdőgazdálkodásnak
köszönhetően ki is fog tudni elégíteni” – mutatott rá

Bővebb információ
Pilisi Parkerdő Zrt.
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ÉPÜL A FELLEGPARK A VISEGRÁDI MOGYORÓ-HEGYEN
Az ország leglátogatottabb erdőterületeit kezelő
Pilisi Parkerdő Zrt. jelentős, az aktív kikapcsolódást
segítő fejlesztéseket valósít meg Visegrádon. A
Fellegpark elnevezésű erdei turisztikai komplexum a
Parkerdő kezelésében álló leglátogatottabb Visegrád
környéki turistacélpontokat fogja össze. Ezek egyike
a Mogyoróhegyi Ökoturisztikai Park. Az építésifelújítási munkák előkészítéseként a munkaterületet
kerítés biztosítja, így a mogyoró-hegyi vadaspark
és a Mócsay-tanya körbekerített épületegyüttese
csak a Mogyoróhegy Étterem felől közelíthető meg,
illetve ezen a területen folyamatos munkavégzésre
számíthatnak az ide látogatók.

Komplex turisztikai fejlesztési program: a Fellegpark
A Pilisi Parkerdő Zrt. mint felelős erdőgazdálkodó
feladatai közé tartozik az erdők természeti értékeinek
megőrzése és megújítása. Ugyanakkor a Budapest
környéki erdők turisztikai, ökoturisztikai jelentősége
is megnőtt, különösen a Covid-járvány kitörése óta.
A látogatók száma egy év alatt 30 százalékkal nőtt, és
a Parkerdő 2021-ben egyetlen év alatt 30 millió (!)
látogatást rögzített. A Pilisi Parkerdő éppen ezért minél
szélesebb körnek és minél változatosabban igyekszik
biztosítani a természetet nem károsító erdőlátogatás
lehetőségét.
Egy korszerű szemléletű erdőgazdálkodóval szemben
ma már elvárás, hogy összetett turisztikai szolgáltatásokat
nyújtson, melyek jelentősen növelik az erdők rekreációs
értékét, illetve összefüggést teremtsenek az épített
turisztikai infrastruktúra és az erdő által adott ökológiai
szolgáltatások között. Ilyen komplex beruházássorozat
a Visegrád környékén megvalósuló Fellegpark is.

A tervek szerint megújul a Mogyoró-hegyen lévő régi
vadbemutató kert, új kifutók épülnek, valamit a Mócsaytanya mellett új karámrendszert hoznak létre, melyben
őshonos háziállatokat mutatnak majd be. Mindehhez
állatsimogató csatlakozik.
A területen található játszótér teljes cseréjére is sor
kerül, korszerű, 21. századi színvonalú eszközökkel
és berendezéssel. Továbbá megújul a teljes erdei
infrastruktúra, új sétautak, padok, pihenőhelyek
létesülnek és megújulnak a terület információs táblái is.

A Fellegpark legfontosabb elemei közé tartozik a
Mogyoró-hegyi Ökoturisztikai Park, a Mócsaitanya, büfé és egyben vadbemutatókert kiszolgáló
épülete, a Nagy-Villám sípálya fejlesztése és kibővítése
négyévszakos fogadóépülettel, a Bertényi Miklós
Füvészkert, illetve az ezekhez csatlakozó erdei
kerékpárutak szakaszos felújítása.

A Mogyoróhegyi Ökoturisztikai Park fejlesztése során
megépül a fogadóépület, valamint a Mócsay-tanya
épületében tematikus interaktív kiállítótér, illetve az
erdei gasztronómiát bemutató vendéglátóegység épül ki.

A fejlesztések megvalósulásával a Fellegpark egy,
elsősorban családok számára kialakított összetett
turisztikai csomaggá bővül, ami lehetővé teszi az akár
egyhetes aktív kikapcsolódást Visegrád környékén a
Pilisi Parkerdő által kezelt erdőkben.

Az építkezés jelenlegi fázisában a Mogyoró-hegyi
komplexum szabadon látogatható, azonban a területet
védőkerítéssel vette körül a kivitelező, így oda csak a
Mogyoróhegy Étterem, a leendő főbejárat felől lehet
belépni. Kirándulások tervezésénél ezt a korlátozást
érdemes figyelembe venni.

Bővebb információ:
Pilisi Parkerdő Zrt.

A Fellegpark fogadóépületének látványterve
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PULZUSSZÁM
SZEDLACSEK JÁNOS BENCE JÁTÉKOS-EDZŐKÉNT LENDÍTENÉ FEL
A VISEGRÁDI FUTBALLT
A 25 éves Szedlacsek
János Bence (a képen)
több mint két éve tért
vissza Visegrádra. A
futballista – és egyben
edző – a Ferencvárosnál
nevelkedett, ott töltötte
az utánpótlás éveit,
majd onnan került
a BKV gárdájához,
ahol több mint négy
évet töltött el, számos
NB III-as mérkőzést
tudva maga mögött.
A Visegrádnál egy ideje
kettős feladat hárul az
ifjú sportemberre, ugyanis amellett, hogy – javarészt –
jobbhátvédként tűnik fel a pályán, hasznos instrukciókkal
is látja el a gárdát, lévén, hogy párhuzamosan ő a csapat
edzője is. A 2021/2022-es évadban, a IV. osztály, Nyugati
csoportjában a Tahitótfalu mögött – szoros versenyben
– második helyen végző gárda – a Pilisszentiván
visszalépésének köszönhetően – az új szezont már a
harmadik vonalban kezdheti meg augusztusban, ami
egyébként is évek óta kitűzött célja volt az egyesületnek.

– Ezután jött a BKV Előre gárdája, ahol több szezont is
lehúzott, méghozzá az NB III-ban. Hogyan tekint vissza a
Sport utcai időszakára?
– Még utánpótláskorú voltam, amikor a közlekedésiekhez
kerültem, de már az első idényemben a felnőttekkel
edzhettem, a bajnokikat pedig az U19-ben játszottam.
Miután véglegesen a felnőtt kerethez kerültem, örültem,
hogy sok rutinos labdarúgótól tanulhatok és sajátíthatok
el hasznos dolgokat, mindig láttam olyat, amit be
tudtam építeni a saját játékfelfogásomba. Összességében
pozitívan tekintek vissza ezekre az évekre, így
visszagondolva, megfelelő váltásnak érzem, hasznosak
voltak a harmadosztályban megszerzett tapasztalatok.
– Miért választotta mégis a folytatásban a lényegesen
alacsonyabb osztályú Visegrádot?
– Úgy alakult, hogy a BKV-nál a 2019/2020-as szezon
elején eltört a lábam és a rehabilitációm végén, amikor
már képes lettem volna újra edzésbe állni, játékra
jelentkeztem. Akkor közölték velem, hogy már nem
tudnak lehetőséget biztosítani, így új klub után kell
néznem. Ekkor jött az elhatározás, hogy Banai Balázs
barátommal – akivel egyébként éveken át együtt
futballoztunk a BKV-nál – Visegrádra igazolunk. Nem
titkolom, hogy nekem szívügyem a csapat, tehát nem
rossz szájízzel jöttem el két és fél évvel ezelőtt korábbi
klubomtól, hanem egy új kihívásként tekintek a mostani
feladatomra.

– Hogyan került a Fradihoz?
– Nyolcévesen, tehát egész kicsi koromban kerültem
az Üllői úti gárdához. Tulajdonképpen onnantól kezdve
egészen az U18-as korosztályig játszottam a zöldfehéreknél. A Visegráddal Bozsik-torna kiválasztókon
vettem részt, és az egyes állomásokat végigjárva már
Dabason voltunk, ahol az ügyesebb gyerekek vettek
részt, ekkor jött a lehetőség, hogy mehetek próbajátékra
a Fradihoz. Nyilván szerettem volna kihasználni ezt a
lehetőséget, így körülbelül két hétig jártam hozzájuk, ezt
követően jelezték, hogy szeretnének leigazolni.

– A futballista szerep mellett még milyen egyéb teendők
hárulnak Önre a klubon belül?
– Visegrádon már körülbelül hat-hét évvel ezelőtt
elkezdtem az edzősködéssel foglalkozni, kezdetben az
U16-osokkal dolgoztam, és onnantól kezdve vittem
végig őket az utánpótláskorú éveiken. Másfél éve a
felnőtt gárdát trenírozom, jelenleg játékos-edző vagyok
az egyesületnél.

– Milyen érzés volt éveken át a „zöld sasoknál” játszani?

– A bajnokságban eddig egy negyedik és egy második
helyezés jött össze a két itt töltött szezonja során. Elégedett
az elért eredményekkel vagy magasabb célokat tűztek ki?

– Mikor még annyira fiatal az ember, mint én voltam,
amikor odakerültem, akkor nem feltétlenül érzi át annak a
súlyát és jelentőségét, hogy ekkora múltú klubban játszhat.
Ahogy múltak az évek, egyre inkább kezdtem átérezni,
milyen helyre kerültem, Magyarország legnagyobb
klubjához tartozhatok, és ez bizony óriási dolog.

– Amikor negyedikek lettünk, akkor azt mondtam az
akkor felkerült ifistáknak, legyen ez egyfajta tanulóév
mindenki számára, hiszen a felnőttek között már teljesen
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más a légkör, mint az utánpótlás-bajnokságokban.
Akkor nem volt konkrét, kitűzött célunk, az elsődleges
sokkal inkább az volt, minél többet tanuljanak és
fejlődjenek a fiatalok. Ezt a negyedik helyezést rendkívül
pozitívan éltem meg, mindenkinek járt érte a gratuláció.
A mögöttünk hagyott évadban viszont már egyértelműen
magasabb céljaink voltak, ám úgy voltunk vele, ha nem

bajnokságra koncentráltunk, ám amikor jött a telefon,
hogy volna lehetőség számunkra feljebb lépni, nagyon
megörültünk a hírnek, egy percig sem gondolkoztunk,
hogy éljünk-e vele vagy sem. Tartom, hogy így vagy
úgy, de előbb-utóbb kifizetődik a befektetett és elvégzett
munka.
– Ennek függvényében változott a Visegrád nyári
felkészülésének a menete, valamint a keret összetétele?
– Egy-két átigazolással még szeretnénk erősíteni
a keretet, de ha nem jönne össze, akkor sem lesz
probléma. Úgy vélem, meg fogjuk állni a helyünket a
harmadosztályban is, bár tény és való, ez a szint már kicsit
másfajta felkészülést igényel. Itt egyértelműen erősebbek,
gyorsabbak és taktikusabbak az ellenfelek, nyilván itt
a célkitűzésünk is más lesz. Fel fogunk készülni erre
az osztályra is, és meg fogjuk mutatni, nem véletlenül
kerültünk ide.
– A mezőny melyik részébe taksálja a Visegrádot a
következő szezonban?

jön össze a bajnoki cím, akkor sincsen semmi baj. A
Tahitótfaluval végig versenyben voltunk, de teljesen
megérdemelten ünnepelhettek a bajnokság végén, mi
emelt fővel mondhattuk azt, hogy a második helyen
végeztünk.

– Mivel ismeretlen számukra a III. osztály, nem nagyon
tudom megmondani, milyen játékerőt képvisel a többi
gárda. Úgy érzem, az új impulzus mindenképpen jól
irányban fog hatni a társaságra, kizökkenti a játékosokat
a komfortzónájukból. Nem kimondottan a bennmaradás
lesz a célunk így sem, annál többre hivatott az együttes,
emiatt a középmezőnybe várom magunkat, úgy érzem,
reális cél lehet...

– Az utolsó fordulóbeli, a Tahitótfalutól elszenvedett 2–1es hazai vereség miatt úgy nézett ki, hogy lemaradnak a
„megye-háromról”. Mennyire érte Önöket váratlanul a
felkérés?
– Úgy gondolom, ha nem kértek volna fel bennünket,
akkor sem esett volna össze a társaság. Már az új

Kovács Kristóf
Az interjú forrása:
https://www.facebook.com/sportszelet.online

PEST MEGYE III. osztályú
FELNŐTT LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
ÉSZAKI CSOPORT
2022-2023. ŐSZI IDÉNYE
fordulók

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

mérkőzések

kezdés

augusztus 27. szombat

időpont

Gödi SE – Visegrád

szeptember 4. vasárnap

Visegrád – Erdőkertesi SE

17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
15:00
13:30
13:30
13:00
13:00

szeptember 11. vasárnap

Csomádi KSK – Visegrád

szeptember 18. vasárnap

Fortuna SE-Kismaros – Visegrád

szeptember 25. vasárnap

Visegrád – PILE-Szántó

október 2. vasárnap

Szigetgyöngye – Visegrád

október 9. vasárnap

Visegrád – Szokolyai SK

október 16. vasárnap

Nagymaros – Visegrád

október 30. vasárnap

Visegrád – Pilisvörösvár

november 5. szombat

Tahitótfalu – Visegrád

november 13. vasárnap

Visegrád – Dunabogdány

november 19. szombat

Zebegény Garvittax – Visegrád
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VISEGRÁDI ÍZEK
SOMMERKUCHEN - NYÁRI, FRISS, GYÜMÖLCSÖS SÜTIK

A

nyárban az is nagyon jó, hogy mindig érik
valami gyümölcs a kertben amit a fárol szedve
frissen és rögtön ehetünk. Ha sok érik egyszerre akkor
befőzzük, vagy lekvárt készítünk. Viszont, ha szeretjük
a könnyű nyári piskótákat, pitéket gyorsan az asztalra
varázsolhatunk egyet megtöltve akármelyik nyári friss
gyümölccsel.

a gyümölcs mennyisége ehhez a tésztaadaghoz általában
fél kiló, de tetszés szerint lehet több és kevesebb is.
Nyári főétkezésnek is be lehet dobni, pl.: egy könnyű
minesztrone / olasz zöldségleves/ után…
én ilyenkor a tejfeles változatot csinálom, de még
belekeverek 20-25 dkg félzsíros túrót is és 10 dkg
mazsolát, krémes finomság lesz belőle, nincs az a gyerek,
aki meg nem eszi!

Egy igen gyorsan elkészíthető kevert süti receptjét osztom
meg a kedves olvasóval a nagyikám receptkönyvéből.

A képen az őszibarackos-friss fügés változatot mutatom
be, melyet olajos tésztába tettem.

Én kétféleképpen csinálom: ha van otthon tejfelem
akkor azzal, de ha épp nincs, akkor napraforgó olajjal. Ez
utóbbinál linzeresebb az állaga.

Guten Appetit!

Ajánlom mindenkinek, nagyon finom!
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 25dkg kristálycuki, 3 egész
tojás, 3 dl tejfel, /vagy 1 dl olaj/1 citrom leve és reszelt
héja, 1 sütőpor, 1 vaníliás cukor, 1 csipet só

Scheiliné Kékessy-Herendi Ida

Sommerkuchen

Fotó: Scheiliné Kékessy-Herendi Ida
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SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Családi Játszódélután

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

2022. szeptember 24-én szombaton
szeretettel várjuk a játszani vágyókat a
15 és 19 óra között a művelődési házban

2022. szeptember 24-én szombaton 19 órakor
a visegrádi római katolikus plébániatemplomba
a XVI. Ars Sacra Fesztivál zárónapján a

Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhatnak!
Most is mint minden alkalommal
közel száz játékból választhatják ki a jelen lévők,
hogy mit próbálnának ki!

Dunakanyar vonósnégyes
koncertjére

A játékot Horváth Zoltán játékmester
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja.

Tagok:
Berényi Zsuzsa, művészeti vezető – hegedű
Janzsó Gergely – hegedű
Nagy Enikő – brácsa
Lévai Antal – cselló

A program ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit,

A műsorban J. S. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart
és F. Schubert vonósnégyesei csendülnek fel.

szezonnyitó péntek esti előadására,
2022. szeptember 30-án pénteken 18 órára
a könyvtárba

Ezen az estén
A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hív mindenkit

Vertel József
bélyegtervező grafikus művész
születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett
szabadtéri életmű kiállítás zárásaként

2022. október 2-án vasárnap 16 órára
a művelődési házba

Csegezi Mária
nyugalmazott filatéliai igazgató

tart előadást

Baranyi Judit

Aki miniatűrben is monumentálisat alkotott…

iparművész

címmel
valamint

Égi és földi kárpitok

Vertel Beatrix
grafikusművész

című kiállításának megnyitójára.

tart vetítést

A Duna utcától a Köztársaság címerig

A tárlat 2022. november 20-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint

címmel.

A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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2022. SZEPTEMBER
Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklődőt és iskolás gyermeket
2022.szeptember 11-én
vasárnap 10 órai kezdettel
a Mária kápolnánál tartandó Mária napi kápolnai búcsú és Veni Sancte gitáros misére.
A gitáros misén közreműködik a Független Sváb Dalkör is.
A mise után, a hagyományoknak megfelelően a Német Nemzetiségi Önkormányzat egy kis
megvendégeléssel kedveskedik.

Kedves Visegrádiak!

A 2022. évi Qadriburgium Játékok szeptember 17-én, 17 órakor
a Királyi Palota lovagi torna pályáján kerül megrendezésre.
Idén is új programok!
-|MMHQHNHOpVYHJ\HQHNUpV]WHJ\UyPDLHVNYĘQ
Ismerjék meg az antik római táncokat!

Mindenkit szeretettel vár a
Soproni Sándor Egyesület.
Belépés ingyenes!
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2022. SZEPTEMBER
Cserépkályha építése,
átrakása,
~MpVUpJLFVHPSpEĘO
és téglakályha-építés
Honti László
Telefon: 06 (20) 356-6634

VI SEGRÁDI HÍ REK
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 850 példányban
Felelős szerkesztő: Schandl Lóránt
A szerkesztőbizottság tagjai: Grósz Gábor,
Gróf Boglárka, Jónás Péter
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
visegradihirek@gmail.com
ISSN 1587-7477 (nyomtatott);
ISSN 2416-0350 (online)
Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!
A Visegrádi Hírek szerkesztősége felhívja a figyelmet arra, hogy a megjelent
cikkek tartalma, megfogalmazása nem sérthetik a közerkölcsöt, illetve
tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat.
Azokat az írásokat, amik fentieknek nem felelnek meg, módosításra
visszaküldjük a cikk írójának.
Szerkesztőség: 2025. Visegrád, Fő u. 81.
Tipográfia, tördelés: Fagyas Róbert
Nyomdai munkák: Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Budapest
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PARKETTALERAKÁST VÁLLALOK
06-20/422-2645
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tölgy, bükk, gyertyán, akác
+36-30-890-87-59
tuzifa2023@gmail.com

ADY ENDRE
Párisban járt az ősz
Párisba tegnap beszökött az Ősz.

Elért az Ősz és súgott valamit,

Szent Mihály útján suhant nesztelen,

Szent Mihály útja beleremegett,

Kánikulában, halk lombok alatt

Züm, züm: röpködtek végig az uton

S találkozott velem.

Tréfás falevelek.

Ballagtam éppen a Szajna felé

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé

S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:

S Párisból az Ősz kacagva szaladt.

Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,

Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán

Arról, hogy meghalok.

Nyögő lombok alatt.
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SZEPTEMBERI 02=,0ĥ625
%HOpSĘMHJ\1.000,- Ft, .HGYH]PpQ\HVMHJ\700,- Ft (18 év alatti és nyugdíjas)
-HJ\IRJODOiV DYHWtWpVQDSMiQGpOHOĘWWyUiLJPR]L#YLVHJUDGKX. .pUMNDMHJ\HNHWD]HOĘDGiVHOĘWWSHUFFHOYHJ\pNiW
3pQ]WiUQ\LWiV D]HOĘDGiVHOĘWWSHUFFHO)LOPHOĘ]HWHVHNEĘYHEELQIRUPiFLy ZZZYLVHJUDGPR]L
$PĦVRUYiOWR]WDWiVMRJiWIHQQWDUWMXN
6]HSWHPEHUFVW|UW|N

6]HSWHPEHUFVW|UW|N

$-Ï)ė1g.

0,1'(1-Ï7/(2*5$1'(

IHOLUDWRVVSDQ\ROYtJMiWpN¶
5HQGH]Ę)HUQDQGR/HyQGH$UDQRD
)ĘV]HUHSOĘN-DYLHU%DUGHP0DQROR6ROR6RQLD$OPDUFKD
$ KtUHV PpUOHJJ\iUEDQ PLQGHQQHN PLQGLJ HJ\HQV~O\EDQ NHOO
lennLH $] DONDOPD]RWWDN iOWDO NHGYHOW pV WLV]WHOW IĘQ|N HJ\
HOOHQĘU]pVUH NpV]tW IHO D GROJR]yLW DPHO\QHN VRUiQ DUUyO G|QW D
EL]RWWViJ KRJ\ D KHO\L YiOODONR]iVRN N|]O PHO\LN FpJHW
WHUMHVV]pN IHO D UDQJRV NLYiOyViJL GtMUD $]RQEDQ PHJMHOHQLN D
QHPUpJLEHQHOERFViWRWW-RVppVJ\HUPHNHLYHO D]WN|YHWHOLKRJ\
~MUD DONDOPD]]iN $ IHV]OWVpJ QĘQL NH]G D YH]HWĘVpJ QHPHW
PRQG D IpUIL SHGLJ HJ\V]HPpO\HV KDGMiUDWRW LQGtW KRJ\
PHJDNDGiO\R]]DKRJ\DJ\iU Q\HUMHHODKĘQiKtWRWWGtMDW

IHOLUDWRVDQJROYtJMiWpNILOPGUiPD 
5HQGH]Ę6RSKLH+\GH
)ĘV]HUHSOĘN(PPD7KRPSVRQ'DU\O0F&RUPDFN
1RKD IpUMH PHOOHWW RWWKRQUD OHOW J\HUPHNHW QHYHOWHN pV PpJ
YDODPLpOHWKH]KDVRQOyLVNLMXWRWWQHNLDMyV]H[VRVHPYROWUpV]H
DGRORJQDN5REHUWD]RQEDQQLQFVW|EEp1DQF\SHGLJHOWHUYH]WH
HJ\ /HR *UDQGH QHYĦ V]H[PXQNiV VHJtWVpJpYHO IHOIHGH]Ę~WUD
LQGXO/HRpSSRO\DQMyNpSĦés PLQGHQUĘOYDQYpOHPpQ\HpVEiU
QHPPLQGLJiUXOMDHOD]LJD]DW1DQF\PpJLVPHJNHGYHOLeV/HR
LV ĘW $KRJ\ QĘ D V]H[XiOLV |QEL]DOPD 1DQF\ HJ\UH MREEDQ
ROGyGLN +iURP WDOiOND IRO\DPiQ D] HUĘYLV]RQ\RN LV YiOWR]QL
NH]GHQHNDNpWHPEHUEL]WRQYLVHOWiODUFDSHGLJODVVDQOHKXOO

6]HSWHPEHUSpQWHN

6]HSWHPEHUSpQWHN

6=,$e/(7(0

$-Ï)ė1g.

PDJ\DUYtJMiWpN¶
5HQGH]Ę5RKRQ\L*iERU9pNHV&VDED
)ĘV]HUHSOĘN7KXUyF]\6]DEROFV3iV]WRU-9iUDG\0yU
$ IDQWDV\ HOHPHNNHO G~VtWRWW HJ\HGL YtJMiWpN HJ\ QpSV]HUĦ GH
LKOHWKLiQ\RV tUyQDN pV VRVHP OiWRWW NLVILiQDN QHP YiUW
WDOiONR]iViUyO V]yO $ KLUWHOHQ Q\DNXNED V]DNDGW NpQ\V]HUĦ
HJ\WWOpW IRUGXODWRV YLGiP pV pU]HOPHV W|UWpQHWH D IL~
faQWi]LiMiQDNN|V]|QKHWĘHQiWOpSLDYDOyViJNHUHWHLWLV

IHOLUDWRVVSDQ\ROYtJMiWpN¶

6]HSWHPEHUSpQWHN

1(0
V]LQNURQL]iOWDPHULNDLKRUURU 
5HQGH]Ę-RUGDQ3HHOH
)ĘV]HUHSOĘN'DQLHO.DOXX\D.HNH3DOPHU6WHYHQ<HXQ
+RJ\ KtYMXN D URVV] FVRGiW" $] 2VFDU-GtMDV -RUGDQ 3HHOH
V]pWV]HGWHpV~MUDpUWHOPH]WHDPRGHUQKRUURUWD7ĦQMHOpVD0L
FtPĦILOPMHLYHO0RVWDQ\iULPR]LIRJDOPiWJRQGROWD~MUDD]~M
pop-UpPiORPPDO D 1(0 QDJ\tYĦ KRUURUMiYDO PHO\QHN
V]HUHSOĘL DQQDN D NDOLIRUQLDL V]XUGRNQDN D ODNyL DPHO\ WDQ~MD
HJ\KiWERU]RQJDWyIHOIHGH]pVQHN
6]HSWHPEHUV]RPEDW

+$083,3ė.(+È520.Ë9È16È*$
V]LQNURQL]iOWQRUYpJIDQWDV\FVDOiGLILOP 
5HQGH]Ę&HFLOLH$0RVOL
)ĘV]HUHSOĘN(OOHQ'RUULW3HWHUVHQ%M¡UQ6XQGTXLVW
+DPXSLSĘNH NODVV]LNXV W|UWpQHWH ~M N|QW|VEHQ HOHYHQHGLN PHJ
$ NDODQGYiJ\y OiQ\W PLQGHQNL V]HUHWL D IDOXEDQ iP JRQRV]
PRVWRKDDQ\MDOpSWHQ-Q\RPRQPHJNHVHUtWLD]pOHWpWpVV]ROJDNpQW
EiQLN YHOH $]RQEDQ HJ\ QDS WDOiONR]LN D MyNpSĦ KHUFHJJHO
DNLQHN DSMD SDUDQFViUD IHOHVpJHW NHOO YiODV]WDQLD PDJiQDN HJ\
QDJ\V]DEiV~ EiO NHUHWHLQ EHOO +DPXSLSĘNpW QHP HQJHGLN HO D
EiOED iP ELUWRNiED NHUO KiURP YDUi]VPRJ\RUy DPHOO\HO
PHJYiOWR]WDWKDWMDVRUViW
6]HSWHPEHUV]RPEDW

6=,$e/(7(0
PDJ\DUYtJMiWpN¶
6]HSWHPEHUV]RPEDW

1(0
V]LQNURQL]iOWDPHULNDLKRUURU 

6]HSWHPEHUSpQWHN

$+2/$)2/<$0,5È.2.e1(.(/1(.
V]LQNURQL]iOWDPHULNDLILOPGUiPD 
5HQGH]Ę2OLYLD1HZPDQ
)ĘV]HUHSOĘN'DLV\(GJDU--RQHV7D\ORU-RKQ6PLWK
(J\ NLVOiQ\ pO HJ\HGO D PRFViUEDQ $ FVDOiGMD HOKDJ\WD és Ę
NLWDQXOMD KRJ\DQ PDUDGKDW pOHWEHQ eV EROGRJ .LYpYH DNNRU
DPLNRUEHNHOOPHQQLHDN|]HOL NLVYiURVEDPHUWRWWJ~Q\ROMiN és
IpOQHN WĘOH eV Ę LV V]tYHVHEEHQ YiODV]WMD D PDJiQ\W 'H IHOQĘ
J\|Q\|UĦ WLWRN]DWRV OiQ\ OHV] EHOĘOH pV HOM|Q V]iPiUD D
V]HUHOHPLGHMH– DPLNRUD]RQEDQD]HJ\LNVUiFDNLXGYDUROWQHNL
PHJKDO PLQGHQNL HJ\pUWHOPĦQHN WDUWMD KRJ\ Ę D J\LONRV 0Lt
WHKHWDPDJiQ\RVOiSLOiQ\"$]W, DPLWPLQGLJFVLQiOWEHleolvad a
WHUPpV]HWEHEXMNiOpVEHUHQGH]NHGLNDW~OpOpVUH
6]HSWHPEHUV]RPEDW

+$083,3ė.(+È520.Ë9È16È*$
V]LQNURQL]iOWQRUYpJIDQWDV\FVDOiGLILOP 
6]HSWHPEHUV]RPEDW

0,1'(1-Ï7/(2*5$1'(
IHOLUDWRVDQJROYtJMiWpNILOPGUiPD 
6]HSWHPEHUV]RPEDW

$+2/$)2/<$0,5È.2.e1(.(/1(.
V]LQNURQL]iOWDPHULNDLILOPGUiPD 
6]HSWHPEHUFVW|UW|N

+È520(=(5e99È*<$.2=È6
V]LQNURQL]iOWDXV]WUiO-DPHULNDLURPDQWLNXVIDQWDV\ 
5HQGH]Ę*HRUJH0LOOHU
)ĘV]HUHSOĘN7LOGD6ZLQWRQ,GULV(OED/LDQQH0DFNHVV\
$OLWKHDHOpJHGHWWHPEHUHNWĘOHOV]LJHWHOĘG|WWpOHWpYHO$]RQEDQD
WXGRPiQ\WpVORJLNiWPLQGHQQpOW|EEUHWDUWyQĘpOHWHIHQHNHVWO
IHOIRUGXO PLNRU HJ\ LV]WDPEXOL ~WMD VRUiQ |VV]HVRGRUMD D VRUV
egy dzVLQQHO DNL V]HUHWQp WHOMHVtWHQL KiURP NtYiQViJiW ė HEEH
QHPDNDUEHOHPHQQLKLV]VRN PRQGDPHJ|U|NtWHWWHPiUPLO\HQ
EDOXOVOKHWHOKDYDODNLYDUi]VODW~WMiQV]HUHWQHHOpUQLYDODPLW
Hogy PHJJ\Ę]]H HQQHN HOOHQNH]ĘMpUĘO D G]VLQQ W|UWpQHWHNHW
PHVpOQHNL pOHWHNO|QE|]ĘiOORPiVDLUyO9pJODQĘN|WpOQHNiOO
iPNtYiQViJDQHPFVDNDG]VLQQWGHPpJĘWPDJiWLVPHJOHSL

6]HSWHPEHUSpQWHN

.,1* – (*<.,62526=/È11$*<.$/$1'-$
V]LQNURQL]iOWIUDQFLDFVDOiGLILOPYtJMiWpN 
5HQGH]Ę'DYLG0RUHDX
)ĘV]HUHSOĘN*pUDUG'DUPRQ/RX/DPEUHFKW/pR/RUOpDF K
.LQJ D] RURV]OiQN|O\|N PHJV]|NLN D NHUHVNHGĘN HOĘO PLHOĘWW
UHSOĘUH WHWWpN YROQD $] iOODW ,QpV pV $OH[ RWWKRQiEDQ WDOiO
PHQHGpNHW ėUOW KDMV]D YHV]L NH]GHWpW D NLV RURV]OiQ
IHONXWDWiVipUW tJ\ D WHVWYpUHN HOG|QWLN YLVV]DMXWWDWMiN ĘW
$IULNiEDKLV]HQFVDNtJ\PHQWKHWLNPHJD]OG|]ĘLHOĘO
6]HSWHPEHUSpQWHN

$0(*+Ë9È6
V]LQNURQL]iOW DPHULNDLKRUURUWKULOOHU¶
5HQGH]Ę-HVVLFD07KRPSVRQ
)ĘV]HUHSOĘN1DWKDOLH(PPDQXHO7KRPDV'RKHUW\6HDQ3HUWZHH
.LW QH WHQQH EROGRJJi KD PHJWXGMD HGGLJ LVPHUHWOHQ
URNRQViJiEDQDQJRODULV]WRNUDWiNLVYDQQDN(YLH|U|PpWD]WHV]L
WHOMHVVp KRJ\ OiWV]yODJ a URNRQRN LV QDJ\RQ |UOQHN QHNL VĘW
PLYHOHVNYĘUHNpV]OQHNPHJKtYMiNĘWLV'HDYHQGpJVpJHOpJ
IXUFVD 9DODPL W|UWpQW LWW QHPUpJHQ 9DJ\ D] D YDODPL QDJ\RQ
UpJHQ W|UWpQW" 0LpUW WĦQQHN HO HJ\PiV XWiQ D FVHOpGOiQ\RN" eV
DPLDOHJIXUFViEEEiUPLQGHQNLHVNYĘUĘOEHV]pO(YLHPpJQHP
WDOiONR]RWWDPHQ\DVV]RQQ\DO
6]HSWHPEHUV]RPEDW

.,1* – (*<.,62526=/È11$*<.$/$1'-$
V]LQNURQL]iOWIUDQFLDFVDOiGLILOPYtJMiWpN 
6]HSWHPEHUV]RPEDW

+È520(=(5e99È*<$.2=È6
V]LQNURQL]iOWDXV]WUiO-DPHULNDLURPDQWLNXVIDQWDV\ 
6]HSWHPEHUV]RPEDW

A 0(*+Ë9È6

V]LQNURQL]iOW DPHULNDLKRUURUWKULOOHU¶
6]HSWHPEHUFVW|UW|N

ė.
V]LQNURQL]iOWDQJROVFL-ILGUiPDKRUURU¶
5HQGH]Ę$OH[*DUODQG
)ĘV]HUHSOĘN-HVVLH%XFNOH\3DDSD(VVLHGX5RU\.LQQHDU
(J\V]|UQ\ĦYHV]WHVpJHWN|YHWĘHQ+DUSHUHOPHQHNO/RQGRQEyO
és az idilOL DQJRO YLGpN HJ\ HOGXJRWW Ki]LNyMiEDQ NHUHs
PHQHGpNHW'HDJ\yJ\XOiVKR]LGĘNHOO$IiMGDOPDVHPOpNHNpV
a EĦQWXGDWPLDWW+DUSHUPHJYiOWiVUDV]RPMD]LN$]RQEDQDKHO\
DKRYDJ\yJ\XOQLM|WWKiWERU]RQJDWyWLWNRNDWUHMW0LQpOW|EELGĘW
W|OW D IXUFVD N|]|VVpJEHQ DQQiO W|EE KiWERU]RQJDWy IHOIHGH]pVW
WHV]PtJYpJONH]GHWpWYHV]LHJ\OHtUKDWDWODQUpPiORP
6]HSWHPEHUSpQWHN

0$*<$5+$1*-$
PDJ\DUGRNXPHQWXPILOP¶
5HQGH]Ę&VDSy$QGUiV
$ GRNXPHQWXPILOP W|EE WXFDW N|]LVPHUW V]tQpV] pV D
V]LQNURQV]DNPiEDQ GROJR]y QHYHV V]DNHPEHU PHJV]yODOiViYDO
NpV]OW $] DONRWiV PpOWy WLV]WHOJpV V]HUHWQH OHQQL D OHJHQGiV
PDJ\DUV]LQNURQpVDV]LQNURQV]DNPDHOĘWW$ILOPEHQPHJV]yOal
0ROQiU 3LURVND pV 6]DFVYD\ /iV]Oy D 1HP]HW 6]tQpV]HL
YDODPLQW PiVRN PHOOHWW %RJGiQ\L 7LWDQLOOD &VDQNy =ROWiQ
&VĘUH *iERU (SUHV $WWLOD *DODPERV 3pWHU *iWL 2V]NiU +ROO
1iQGRU.iOLG$UW~U.HUHNHV-y]VHI1DJ\(UYLQ3RJiQ\-XGLW
6HV]WiN6]DEROFV6WRKO$QGUiV=VLJPRQG7DPDUD

0DJ\DURUV]iJ D ¶-DV pYHN GHUHNiQ *\XUL J\HV DXWyV]HUHOĘ
PpJDSiUWYH]HWĘN/DGiLWLVĘV]HUHOL&VDOiGMDDRLYLpUDOi]iEDQ
ég, ám D QpJ\ ~WOHYpO KHO\HWW FVDN KiURP pUNH]LN PHJ *\XUL
PHJYLOiJRVRGLN N|OFV|QYHV]LN HJ\ GLVV]LGHQV PDJ\DU QiOD
KDJ\RWW DXWyMiW $ QpPHW YHUGiYDO pV SDStURNNDl Q\XJDWUD
LJ\HNYĘPDJ\DURNKHO\HWWQ\XJDWUyOpUNH]ĘWXULVWiNOHV]QHNDNLN
DOHJQDJ\REEOX[XVWpOYH]KHWLND%DODWRQQiO1HPLVVHMWLNKRJ\
a N|OFV|QYHWWDXWyYDOHJ\HQHVHQDKLGHJKiERU~EDKDMWDQDNEHOH
6]HSWHPEHUV]RPEDW

(/È7.2=277%$5/$1*
V]LQNURQL]iOW V]ORYiN-FVHK-PDJ\DUFVDOiGLILOP 
5HQGH]Ę0DULDQD&HQJHO-6ROFDQVNi
)ĘV]HUHSOĘN7HUH]D%HEDURYi'RPLQLFN%HQHGLNW3UHGUDJ%MHODF
$]HUGĘPpO\pQWDOiOKDWyEDUODQJEDQ RO\DQVRNVyWDOiOKDWyKRJ\
pYV]i]DGRNRQ NHUHV]WO PHJpOKHWpVW Q\~MWRWW D] HPEHUHNQHN. $
EDUODQJQDN D]RQEDQ YDQ HJ\ WLWND PHO\HW FVDN D NLUiO\ pV
PHJEt]KDWy KDUFRVD LVPHU ÈP D NLUiO\ PHJKDO pV NH]GHWpW
YHV]LN D QHKp]VpJHN Ráadásul HJ\ QDS D EDUODQJRW is
HOWRUODV]ROYDWDOiOMiNígy YHV]pO\EHVRGUyGLND]HJpV]NLUiO\ViJ
6]HSWHPEHUV]RPEDW

1<8*$7,1<$5$/È6
PDJ\DUNULPLYtJMiWpN¶
6]HSWHPEHUV]RPEDW

ė.
V]LQNURQL]iOWDQJROVFL-ILGUiPDKRUURU¶
6]HSWHPEHUFVW|UW|N

&62'È/$7267(5(070e1<(.

IHOLUDWRV izlandi-dán-svéd-KROODQG-FVHKILOPGUiPD¶
5HQGH]Ę*XèPXQGXU$UQDU*XèPXQGVVRQ
)ĘV]HUHSOĘNÈVNHOO(LQDU3iOPDVRQ%LUJLU'DJXU%MDUNDVRQ
$pYHVNO|QF%DOOLDGURJIJJĘpGesanyjával él. $WLQpG]VHU
KiURP KR]]i KDVRQOyDQ NO|QF VUiFFDO EDUiWNR]LN |VV]H pV
pOHWpEHQHOĘV]|UpU]LD]WKRJ\WXGNDSFVROyGQLPiVRNKR]IĘOHJ
D EDQGDYH]pU $GGLKR] $GGL D VDMiW GpPRQDLYDO N]G pV
OiWRPiVDL YDQQDN $] HJ\LN OiWRPiVD DUUD XWDO KRJ\ %alli
EUXWiOLV PRVWRKDDSMiW PiU QHP OHKHW WRYiEE WĦUQL H]pUW ~J\
G|QWHQHNKRJ\LWWD]LGĘDERVV]~iOOiVUD$IL~NPDJXNUDKDJ\YD
IHOIHGH]LND]HUĘV]DNRWGHWDQXOQDNDKĦVpJUĘOpVDV]HUHWHWUĘOLV
6]HSWHPEHUSpQWHN

&62'È/$7267(5(070e1<(.

IHOLUDWRV izlandi-dán-svéd-KROODQG-FVHKILOPGUiPD¶
6]HSWHPEHUSpQWHN

5266=.255266=+(/<(1
V]LQNURQL]iOWDPHULNDLWKULOOHU 
5HQGH]Ę0LNH%XUQV
)ĘV]HUHSOĘN%UXFH:LOOLV$VKOH\*UHHQH0LFKDHO6LURZ
(J\ NLVYiURVL EĦQ|]Ę PHJSUyEiOMD PHJ|OHWQL D] HJ\NRUL
UHQGĘUIĘQ|N|WPLHOĘWWD]WDQ~VNRGQDHOOHQH$IpUILYDOD]RQEDQ
nem is olyDQ N|QQ\Ħ HOEiQQL H]pUW D FVDOiGMiW LV IHQ\HJHWQL
NH]GLN $PLNRU D] J\ V]HPpO\HVVp YiOLN VHPPL VHP iOOtWKDWMD
megKRJ\FVDOiGMDYpGHOPpEHQV]HPEHV]iOOMRQDW~OHUĘYHO
2NWyEHUV]RPEDW

(/È7.2=277%$5/$1*
V]LQNURQL]iOW V]ORYiN-FVHK-PDJ\DUFVDOiGLILOP 
2NWyEHUV]RPEDW

0$*<$5+$1*-$
PDJ\DUGRNXPHQWXPILOP¶

6]HSWHPEHUSpQWHN

2NWyEHUV]RPEDW

1<8*$7,1<$5$/È6

5266=.255266=+(/<(1

PDJ\DUNULPLYtJMiWpN¶
5HQGH]Ę/pYDL%DOi]V7LV]HNHU'iQLHO
)ĘV]HUHSOĘN0pV]iURV0iWp3RNRWQ\/LD6]ĘNH$ELJpl

V]LQNURQL]iOWDPHULNDLWKULOOHU 

Támogatóink:

