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2017. május 25., június 1., 8., 15., 22. JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként	délután	a	kikapcsolódásé,	a	játéké	a	
főszerep.		Társasjátékok:	kockajátékok,	sakk,	kanaszta,	
snapszer,	malomjáték,	UNO,	Activity	,	Scrabble,	vizuális	
barkochba	stb.
16.00–19.00-ig
Civilház	kisterme	(Fő	u.	64.)

2017. május 26.-28. 
Szent Orbán Borünnep és Bohém Napok
Gasztronómiai	kavalkád	és	minőségi	programok	 
a	Bence-hegyen.		(Részletek	a	24–25.	oldalon)
10.00–20.00-ig
Bence-hegy,	Szent	Orbán	tér,	Vörösmarty-pince

2017. május 28. Hősök Napja
Emlékezés	a	világháborúk	során	elesett	hősi	halottakra	
a	felújított	magyar–német	hősi	temetőben.
15.00
II.	világháborús	magyar-német	hősi	temető	(Ország	u.	21.)

2017. június 4. eXtremeMan 51.5
Olimpiai	távú	(51,5	km)	triatlon	verseny,	úszás,	
kerékpározás,	futás.
10.00–15.00-ig
Velencei	Vízi	Vár	(Enyedi	u.)

2017. június 4. Velence SE–Gárdony 
Megyei	I.	osztályú	labdarúgó-mérkőzés	
17.00
Sportpálya	(Kastélypark	–	Tópart	u	52.)

2017. június 10–11. OptiVita Ultrafutó Kupa
A	versenysorozat	2.	állomása,	6	és	12	órás	éjszakai	
ultrafutó verseny.
20.00–08.00-ig
Velencei	Vízi	Vár	(Enyedi	u.)

2017. június 16. „Alkalomadtán”
Hegyi	Barbara	Jászai	Mari-díjas	színésznővel	 
Szűcs	Anikó	újságíró	beszélget	könyvbemutatóval	és	
közönségtalálkozóval	egybekötve.
17.00
Hauszmann	Alajos	EKIK	olvasóterme	 
(Kastélypark	–	Tópart	u	52.)

2017. június 23. Kárpátia koncert
A	népszerű	nemzeti-rock	együttes	koncertje	
21.00
Drótszamár	Park	és	Kemping	(Kemping	u.	2.)

2017. június 23–25. A Mi Velencénk Fesztivál
Könnyűzenei	programsorozat	a	hazai	paletta	krémjével,	
Rapülők	koncerttel	és	külföldi	sztárvendégként	ATB	
fellépéssel.
18.00–03.00-ig
Velencei	Vízi	Vár	(Enyedi	u.)

2017. június 24. Koncert
Az	Aelia	Sabina	Alapfokú	Művészeti	Iskola	tanárainak	és	
növendékeinek	koncertje.	
Válogatás	klasszikus	és	modern	művekből,	filmzenékből.
18.00
Hauszmann	Alajos	EKIK	olvasóterme	 
(Kastélypark	–	Tópart	u	52.)

TOVÁBBI PROGRAMELŐZETES 

2017. június 29. Tour de Hongrie
Az	ország	legnagyobb	kerékpáros	körversenyének	 
2.	szakasza	a	világ	élmezőnyébe	tartozó	profi	csapatokkal	a	
tópartról	rajtol.
14.00
Velence	Korzó	(Tópart	u	47.)

Velence	Város	programjairól,	eseményeiről	bővebben	
tájékozódhat	az	interneten	a	www.velence.hu	és	a	www.
velenceturizmus.hu	weboldalakon,	illetve	Velence	
Város	Hivatalos	Facebook-oldalán:	www.facebook.com/
Velencevaros	
 
Címlapon:
94	velencei	kisgyermek	és	családja	ültetett	rózsát	 
a	Babák	Rózsakertje	ünnepségen.	
Fotó:	Igari	Balázs	

Velencei
Események
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Képviselői	fogadóórák	
2017. június

Dr. Sirák András: 15.00–16.00	 
2017.	június	1.	(csütörtök)	

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00	 
2017.	június	1.	(csütörtök)	

Fésűs Attila: 8.00–10.00	 
2017.	június	2.	(péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00	 
2017.	június	12.	(hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00	 
2017.	június	12.	(hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00	 
2017.	június	9.	(péntek)	

Szabó György: 14.00–15.00	 
2017.	június	20.	(kedd)	

Uj Roland: 10.00–12.00	 
2017.	június	12.	(hétfő)	

Helye:	Polgármesteri	Hivatal, 
Velence,	Tópart	u.	26.

Kedves Velenceiek!
Meglehetősen	 mozgalmas	 hetek	 vannak	 mögöt-
tünk,	beindult	a	helyi	programgépezet	is,	bár	az	idő-
járás	gyakorta	mutatta	barátságtalanabb	arcát,	 lap-
zártánkig	 a	 kiemeltebb	 szabadtéri	 eseményeinket	
kifejezetten	 kellemes	 körülmények	 között,	 napsü-
tésben	és	nagy	érdeklődés	mellett,	sikerrel	rendez-
hettük	meg.	 Időrendi	 sorrendben	 haladva,	 először	
egy	kissé	szomorú,	ugyanakkor	mégis	örömteli	tör-
ténésről	ejtenék	néhány	mondatot.	Sajnos	kiszáradt	
hat,	sokáig	árnyékot	adó	fa	a	Velence	Korzón,	ame-
lyeket	 el	 kellett	 volna	 távolítani	 a	 helyükről,	meg-
előzve	 a	 közvetlen	 balesetveszélyt.	 Sok	 dicséretet	
hallottam	a	közeli	Pázmándon	élő	láncfűrészes	fafa-
ragó,	Varga	Norbert	alkotásairól,	aki	már	 jó	néhány	
kivágásra	 ítélt	 fából	 formált	 ötletes,	 praktikus	
faszobrokat,	 hasznos	 alkalmatosságokat	 –	magam	
is	 láttam	többet	közülük	–,	ezért	 felkértem	őt	arra,	
hogy	 tegyen	 hasonló	 „csodát”	 a	 szóban	 forgó	 hat	
kiszáradt	 fával.	 Norbert	 elvállalta	 a	 feladatot,	 így	
miután	önkéntes	 tűzoltóink	 legallyazták,	 alkotásra	
alkalmas	állapotba	hozták	őket,	neki	is	látott	a	meg-
munkálásuknak.	Örömmel	jelenthetem,	hogy	a	vál-
lalt	határidőn	belül,	május	közepe	előtt	elkészültek	
a	 valóban	 impozáns,	 praktikus	 faszobrok,	 amelyek	
remélhetőleg	 elnyerik	 a	 lakók	 és	 a	 hozzánk	 láto-
gatók	 tetszését	 egyaránt.	 A	 mesternek	 ezúton	 is	
köszönöm	a	színvonalas	és	hatékony	munkát!	
Az	elmúlt	hónapokban	az	időjárás	ritkán	volt	kegyes	
hozzánk,	így	–	részben	–	ennek	okán	a	Bence-hegyi	
új	kilátó	építésének	munkálatai	is	lelassultak.	Mivel	
városunkban	sokan,	sok	helyen,	az	utcán,	a	Korzón,	a	
boltban,	focimeccsen	vagy	éppen	a	hivatalban	meg-
állítottak	 és	 érdeklődtek	 a	 kilátó	 beruházásának	

állásáról,	 ezért	 április	 elején	 úgy	 döntöttem,	 hogy	
személyesen	tájékozódom	a	helyszínen.	A	tapaszta-
lataim	és	a	hallottak	is	megnyugtatóak.	A	beruházó	
és	 a	 kivitelező	 képviselői	 arról	 tájékoztattak,	 hogy	
tartják	a	 legutóbb	közölt	ütemtervet:	május	végén,	
június	 elején	megtörténik	 a	műszaki	 átadás,	majd	
július	hónapban	(várhatóan	annak	közepén,	végén)	
már	a	nagyközönség	is	birtokba	veheti	a	tókörnyék	
új,	emblematikus	építményét!
Május	elsején	került	megrendezésre	a	Kastélypark-
ban	a	 remek	programokkal	 tarkított	Majális,	 amely	
hatalmas	érdeklődés	mellett	zajlott	 reggeltől	késő	
délutánig.	A	főzőversenyt	külön	is	kiemelném,	mert	
sokan	(közel	30	csapat)	versengtek	a	díjakért,	ráadá-
sul	 egészen	 ritka,	 kuriózumnak	 számító	 ételeket	
produkáltak	bográcsaikban,	üstjeikben	vagy	éppen	
mobil	kemencéikben,	a	legkreatívabb	tálalási	módo-
zatokkal	meglepve	a	zsűrit,	amelynek	az	elnöke	vol-
tam.	 Nagyon	 nehéz	 döntést	 kellett	 meghoznunk,	
ugyanis	 nem	 túlzás,	 hogy	 szinte	minden	étel	 díjat	
érdemelt	 volna.	 Gratulálok	 a	 főzőcsapatoknak,	
remek	munkát	végeztek!	Jövőre	is	várjuk	őket!	
Majálisunkat	 követően	 néhány	 nappal	 a	 baptista	
iskolák	történelem	versenyének	döntőjét	és	orszá-
gos	angol	nyelvű	szavaló	és	prózamondó	versenyt	
nyitottam	meg	 a	 Zöldliget	 Általános	 Iskolában.	 Ez	
a	 két	 rangos	 esemény	 újabb	 elismerése	 az	 intéz-
ményben	 folyó	 két	 tanítási	 nyelvű	 oktatás	 magas	
színvonalának.	 Május	 6.	 napján	 rendeztük	 meg	 a	
nagy	 hagyományokkal	 rendelkező	 Babák	 Rózsa-
kertje	 ünnepségünket,	 amelynek	 keretében	 94	
olyan	 helyi	 kisgyermek	 ültetett	 el	 szülei,	 rokonai	
segítségével	1-1	rózsatövet,	akik	az	elmúlt	egy	esz-

tendőben	látták	meg	a	napvilágot.	Itt	adhattam	át	a	
Velence	Rózsája	díjat,	amelyet	a	város	képviselő-tes-
tületének	döntése	értelmében	Kósa	Csabáné,	Bod	
Veronika,	Orisek	Károlyné,	valamint	Poósz	Árpád	és	
Poósz	Árpádné	vehetett	át.	Ők	azok,	akik	az	elmúlt	
időszakban	sokat	tettek	Velence	virágos	arculatáért,	
a	város	általános	összképének	 javításáért,	kulturált	
környezetünkért.	Gratulálunk	a	díjazottaknak!
Május	 8.	 napján	 egy	 ízig-vérig	 remek	 sportember,	
az	 ötszörös	 földkerülő	 vitorlázó,	 Fa	 Nándor	 tartott	
élménybeszámolót	 a	 Korzón.	 Az	 immár	 egy	 évti-
zede	 Velencén	 élő	 kiválóság	 rendkívül	 lebilincselő	
és	 őszinte	 stílusban	 beszélt	 páratlan	 pályafutásá-
ról,	óceáni	kalandjairól,	múltról,	 jelenről	és	 jövőről.	
Köszönöm,	 hogy	 invitálásomat	 azonnal	 elfogadva	
ezzel	 a	 tartalmas	 estével	 ajándékozott	meg	mind-
nyájunkat!	Ahogy	a	számára	átadott	emléklapon	 is	
fogalmaztam:	Velence	városa	büszke	világhírű	lakó-
jára,	az	ötszörös	földkerülő	vitorlázóra,	Fa	Nándorra,	
az	emberi	akaraterő,	kitartás,	elszántság	és	céltuda-
tosság	élő	példájára.	Köszönjük,	Nándor!			
A	május	végi	időszak	és	a	június	a	minőségi	progra-
mok	jegyében	telik.	Ezek	közül	kiemelkedik	a	május	
26–28.	 között	 esedékes	Szent	Orbán	Borünnep	és	
Bohém	Napok	a	Bence-hegyen	a	Vörösmarty-pincé-
nél	és	környékén.	E	három	napon	remek	borokkal,	
egyéb	 gasztrokülönlegességekkel,	 tuk-tuk	 taxik-
kal,	 a	 környező	 településekről	 transzferjáratokkal,	
borrendi	 felvonulással	 és	 borlovagok	 avatásával,	
valamint	 minőségi	 könnyűzenével,	 jazz,	 swing	 és	
dixieland	muzsikákkal,	 koncertekkel,	 továbbá	 gye-
rekprogramokkal	 várunk	minden	érdeklődőt.	 Talál-
kozzunk	a	Bence-hegyen!

Koszti	András
polgármester
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Gyógyítóink

Dr. Mayer Gizella  
gyermekkardiológus

V
elencei Híradó:	 Tisztelettel	 köszön-
töm	 főorvos	 asszonyt,	 kérem,	 hogy	
néhány	kérdésemre	válaszoljon,	gaz-
dagítva	ezzel	lapunk	tartalmát!

Dr. Mayer Gizella: Üdvözlöm	a	lap	olvasóit,	rend-
szeresen	olvasom	lapjukat,	különös	tekintettel	a	
„GYÓGYÍTÓINK”-rovatra,	ezzel	hasznosan	segítik	
az	orvos-beteg	viszonyt.	A	Szent	György	Kórház	
Gyermekkardiológiáján	 dolgozom,	 de	 hetente	
egyszer	a	Velencei	Rendelőintézetben	látom	el	
a	gyermek-kardiológiai	szakrendelést.	
VH.: Főorvos	Asszony,	mi,	laikusok	csupán	annyit	
tudunk	a	gyermekkardiológiáról,	hogy	újszülöt-
tek,	csecsemők	és	14	éven	aluli	gyermekek	szív-
betegségeit	gyógyítja.	Mennyire	pontos	a	meg-
határozásom,	kérem,	javítsa,	illetve	egészítse	ki!
Dr. Mayer Gizella: Kiegészítem	annyival,	 hogy	
szakszempontból	 a	gyermekkor	18	évesig	 tart,	
tehát	 eddig	 a	 korig	 én	 segítem	 a	 szülőt	 és	 a	
gyermeket	betegsége	gyógyításában,	kigyógyí-
tásában.
VH.: A	tudományos	médiumok	(és	a	szenzációt	
hajszoló,	 tudományoskodók	 is)	 gyakran	 hírt	
adnak	 a	 szakágazat	 rohamos	 fejlődéséről,	 for-
radalmi	változásokról.	Mennyi	ebben	a	valóság,	
mennyiben	érinti	ez,	 legfőbb	értékeink,	a	gyer-
mekek gyógyulási esélyeit?
Dr. Mayer Gizella:	 Valóban,	 ez	 így	 van!	 Nem	
régen	 még	 a	 komplikált	 szívműtétre	 szoruló	
gyermekek,	ha	nem	érték	el	a	kritikus	egyéves	
kort,	 mikortól	 műteni	 lehetett	 őket,	 bizony,	
a	 szükséges	 műtét	 nem	 volt	 elvégezhető.	 A	
diagnosztikában	 és	 a	műtéti	 technológiában	 is	
hatalmas	 fejlődés	 következett	 be!	 Az	 eszközök	
miniatürizálódtak,	 a	 diagnosztikai	 lehetőségek	

az	 ultrahangos	 készülékekkel	 kiszélesedtek.	 A	
tudomány	 napjainkra	 odasegített	 bennünket,	
hogy	már	 a	 2500	 grammos	 újszülöttet	 is	meg	
tudjuk	 operálni.	 10	 éve	 indult	 el	 a	 gyermek-
szív-transzplantációs	program.	Eddig	33	sikeres	
transzplantációs	 műtétet	 tudtunk	 elvégezni.	
Hosszan	 sorolhatnám	 az	 utóbbi	 évek	 eredmé-
nyeit,	példaként;	szolgáljon;	a	szívbillentyűk,	rit-
musszabályzók,	defibrillátorok	beültetése…
VH.: Van	nyilvános	statisztikai	adat	arról,	hogy	a	
fent	 említett	 korosztályok	 mennyiben	 érintet-
tek,	illetve	látszik-e	valamilyen	javuló	tendencia,	
vagy	éppen	ellenkezőleg?
Dr. Mayer Gizella: Évente	mintegy	1000–1200	
gyermek	 születik	 szívfejlődési	 rendellenes-
séggel.	 Később	 kialakulhatnak	 ritmuszavarok,	
egyéb	 szívbetegségek.	 A	 veleszületett	 szívbe-
tegségek száma stagnál.
VH.:	Itt	nyilván	a	gyermekorvos,	illetve	a	védőnő	
az	 „illetékes”,	 de	 talán	 az	 aggódó	 szülő	 akár	
előbb	 is	 észreveheti,	 jelezheti	 a	 gyermekgyó-
gyásznak,	 illetve	 védőnőnek	 a	 „gyanús	 jelet”,	
ami	 szívelégtelenségre	 utalhat.	 Vannak	 ilyen	
jelek,	melyek	azok?
Dr. Mayer Gizella:	 Természetesen	 az	 „anyai	
ösztön”	 sem	 hagyható	 figyelmen	 kívül.	 Már	 a	
terhesség	16-18.	hete	körül	történik	egy	a	mag-
zati	 szívre	 kiterjedő	 ultrahangos	 vizsgálat,	 már	
akkor	 kimutatható	 a	 magzat	 néhány	 súlyos,	
vagy	 kevésbé	 súlyos	 szívbetegsége.	 Az	 édes-

anyák	 szülés	 után	 a	 harmadik	 napon	 mennek	
haza,	 ezután	 még	 egy	 hónapig	 tart,	 amíg	 az	
újszülött	 addigi	 magzati	 vérkeringése	 teljesen	
alkalmazkodik	 az	 „anyaméhen-kívüli”	 élethez.	
A	háziorvos,	vagy	a	védőnő,	ha	különböző	 jele-
ket	 észlel	 (szokatlan	 szopás-közbeni	 fáradtság,	
sápadtság,	elkékülés,	egyebek)	azonnal	bevonja	
a	gyermekkardiológust	a	gyógyító	munkába.
VH.: Kedves	 Doktornő!	 Miért	 éppen	 az	 orvosi	
hivatás	egyik	legnehezebbnek,	legfelelősségtel-
jesebbnek	tűnő	ágát	választotta?
Dr. Mayer Gizella:	Gimnazista	 koromban	 in	ga-
doztam,	hogy	az	orvosi,	vagy	a	pedagógiai	pályát	
válasszam-e,	 de	 mindenképpen,	 így	 vagy	 úgy,	
gyermekekkel	akartam	foglalkozni.	A	gyermek-
orvosi	 szakvizsgám	 után,	 az	 akkor	 még	 gyer-
mekcipőben	 járó	 kardiológia	 felé	 fordultam,	
előbb	 Székesfehérváron,	majd	 több	 járásban	 is	
megszerveztem	a	gyermekkardiológiát.	Munká-
mat	elismerik,	főigazgatói	dicséreten	túl	Egész-
ségügyi	Miniszteri	Kitüntetéssel	és	Szent	György	
éremmel is rendelkezem.
VH.: Kérdezhetem	 civil	 életéről,	 Családjáról,	
szakmai	 előmeneteléről?	 Sporthoz	 való	 viszo-
nyáról?
Dr. Mayer Gizella: Szeretek	 zenét	 hallgatni,	
olvasni	 és	 utazni.	 Sportolás?	 Valamikor	 atleti-
záltam,	ennek	szinte	minden	ágát	kipróbáltam.	
Jelenleg	már	 inkább	csak	kímélő	tornát	végzek	
és	nagyokat	sétálok.
VH.: Ön	 a	 csöppségek,	 illetve	 a	 nagyobb	 gyer-
mekek	gyógyításával	a	 szülőknek	 is	 reménysé-
get	 ad.	 Kívánom,	 hogy	 a	 testet-lelket	 gyógyító	
munkája,	 minél	 eredményesebb,	 sikeresebb	
legyen!	Köszönöm	az	értékes	válaszait.

Solymosy József
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK

I. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:		Dr. Szabó Irén
Rendelés	helye:	Velence,	Fő	utca	2.
Rendelő	telefonszáma:	22/574-019
Rendelési	idő:
hétfő:			8.00–12.00		Rendelés
kedd:			 8.00–10.00	Terhesgondozás 

10.00–12.00	Rendelés
szerda:	8.00–12.00	Rendelés
csütörtök:	13.00–17.00	Rendelés
péntek:	8.00–12.00	Rendelés

II. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:		Dr. Tassy Péter
Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	u.	65.
Rendelő	telefonszáma:	22/471-231
Rendelési	idő:
hétfő,	kedd,	csütörtök,	péntek:	9.00–12.00
szerda:	13.00–17.00

Angelika Családorvosi Kkt.

Rendel:		Dr. Sirák András
Rendelés	helye:	Velence,	Tópart	utca	34.
Rendelő	telefonszáma:	22/472-242,	22/598-149
Rendelési	idő:
hétfő,	szerda,	csütörtök,	péntek:	8.00–12.00	
kedd:	13.00–17.00

Központi Háziorvosi ügyeleti Szolgálat

Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	u.	65.	(7-es	főút	mellett)
Rendelő	telefonszáma:	22/311-104
Ügyeleti	időszak:
naponta	hétköznap	17.00	órától	másnap	reggel	7.00-ig,	
munkaszüneti	napokon	7.00	órától	másnap	reggel	7.00-ig.

I. sz. Fogorvosi körzet

Rendel:	Feketéné Dr. Demeter Szilvia
Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	u.	65.	(Szakorvosi	
rendelőintézet)
Rendelő	telefonszáma:	+36-20	970-4826	(csak	rendelési	
időben	hívható)
Rendelési	idő:
hétfő,	csütörtök,	péntek:	7.00–13.00,	kedd:	11.00–17.00,	
szerda:	14.00–18.00

Szak- és magánrendelések 

a	Velencei	Szakorvosi	Rendelőintézetben	(Balatoni	út	65.)
munkanapokon	8.00–20.00-ig.	 
Bővebben:	www.szakrendelovelence.hu
Tel.:	(22)	589-515

Fogorvosi rendelő

Rendel:	Dr. Szegedi József
Rendelés	helye:	Velence,	Fő	u.	2.
Rendelő	telefonszáma:	+36-30-836-5895	(rendelési	időben)
Rendelési	idő:
hétfő,	csütörtök:	13.00–20.00,	szerda:	8.00–17.00	 
(8.00–12.00	iskolafogászat)

Gyermekorvosi rendelő  

Rendel:	 Dr. Oszvald Éva
Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	út	65.
Rendelő	telefonszáma:	22/472-156
Rendelési	idő:
hétfő	13.00–16.00 
kedd	12.00–14.00 
szerda	13.00–16.00 
csütörtök	10.00–12.00 
péntek	9.00–12.00

I. sz. Védőnői körzet

Torma Csabáné
Velence,	Balatoni	út	65.	Tel.:	20/967-3302
A	körzetbe	Velence	Ófalú	és	Bence-hegy	településrészek	
tartoznak.
Terhestanácsadás:	csütörtök:	10.00–11.00
Csecsemőgondozás	és	tanácsadás 
egészséges	gyerekeknek:	csütörtök:	8.00–9.00

II. sz. Védőnői körzet

Papp Judit
Velence,	Balatoni	út	65.	Tel.:	20/425-5154
A	körzethez	tartozik	Velence	Újtelep	és	Velencefürdő	
településrésze.
Terhestanácsadás	 
hétfő:	08.00–10.00
Csecsemőgondozás	és	tanácsadás	egészséges	gyerme-
keknek  
hétfő:	10.00–11.00

Gyógyszertárak

Velence Gyógyszertár
Velence,	Balatoni	út	65.	Tel.:	22/589-524
Nyitva:		hétfő–péntek:	8.00–20.00 

szombat:	8.00–14.00

Vörösmarty Gyógyszertár Ófalu
Velence,	Halász	u.	Tel.:	22/471-596
Nyitva:	hétfő–péntek:	9.00–15.00

Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence,	Iskola	u.	Tel.:	22/472-074
Nyitva:	hétfő–péntek:	9.00–15.00

Gyógyítóink
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Elfeledett	mesterségek,	szokások

Halászat

A	 halászat	 az	 ember	 legősibb	 tevékenysége.	
A	 Velencei-tó	 halászata,	 már	 az	 ember	 letele-
pedésével	 elkezdődött,	 kb.	 3000	 évvel	 ezelőtt,	
amikor	a	barlangkori	ember	kezdetleges	eszkö-
zeivel	művelte,	bizonyítékok	erre	a	tó	környékén	
talált	 leletek.	 A	 tó	 keletkezésének	 kora	 meg-
egyezik	 a	 Balatonéval.	 Az	 eredeti	 területe	 61	
km2	volt,	a	mai	25	km2-rel	szemben.	Hosszúsága	
10.5	 km,	 szélessége	 kb.	 2	 km.	 A	 tó	 halászata	
évszázadokon	át,	az	itt	élő	lakosok	élelmiszerrel	
való	 ellátását	 szolgálta.	 A	 halat	 saját,	 kezdetle-
ges	 eszközeikkel,	 a	 családjuk	 részére	 fogták	 a	
halászok.	 Fő	 eszközük	 a	 szigony	 volt,	 amelyet	
később	 betiltottak.	 Sokan	 használták	 a	 nyeles	
„burítót”	 (fordított	 vesszőkosár	 nyéllel	 ellátva).	
A	nagybirtokosoknak	résztulajdonuk	volt	a	tóból	
is,	mindegyik	uradalomnak	volt	halászati	és	nád-
vágási	 joga.	A	falvaknak	is	volt	tulajdonrészük	a	
tóból.	A	tórész	„gazdája”	a	tóbíró	volt,	Velencén	
id.	Nagy	Károly.
A	 halászat	 pénzkereső	 foglalkozássá	 (mester-
séggé)	 akkor	 vált,	 amikor	 1911-től	 „vállalkozó”	
bérelte	a	tó	halászati	jogát,	és	megalakították	a	
Velencei	Halászati	Társulatot.	Ő	alkalmazta	első-
ként	a	halászokat	bérért.	Nagyon	gazdag	volt	a	
tó	élővilága,	naponta	kereskedelmi	mennyiségű	
halat	fogtak,	amelyet	lajtos	kocsikkal	szállítottak	
a	tó	környéki	vendéglőkbe,	még	Budára	is	jutott	
belőle.	 A	 3967	 holdas	 területből	 Pákozdhoz	
tartozott	 2057	 kh,	 870	 kh	 Velencéhez,	 413	 kh	
Gárdonyhoz,	337	kh	Agárdhoz,	217	kh	Sukoró-
hoz,	 és	 73	 kh	Dinnyéshez	 tartozott.	 A	 halászat	
1945-ig	működött	 így,	a	háború	után	történtek	
változások.	 A	 tó	 államosítása	 után	 a	 halászok	
megalakították	a	Velencei-tavi	Halászati	Szövet-
kezetet.	Ők	 bérelték	 a	 halászati	 jogot,	 1974-ig.	
Ezután	 az	 állami	 tulajdonos	 a	 halászati	 bérleti	
jogot	a	horgász	egyesületeknek	engedte	át.	Ez	
időtől	a	halászat	mint	foglalkozás,	a	Velencei-ta-
von	–	megszűnt.	
A	tó	ideális	halas	víz.	Legfontosabb	hala	a	ponty,	
amelyből	 3-féle	 fordul	 elő.	 Egyik	 az	 ősponty	
(sudár,	nyurga	ill.	vad)	amely	izmos,	karcsú,	las-
san	növő,	 sodrófa	 alakú	 faj.	 A	másik,	mára	már	
meghonosodott,	 nagy	 testű,	 tógazdasági	 szár-

mazású	 nemesponty	 pikkelyes	 és	 tükrös	 alak-
ban.	A	harmadik	a	két	fő	csoport	kereszteződé-
séből	 származó	 igen	nagy	 ellenálló	 képességű	
kissé	nyújtott	 formájú,	 igen	 jóízű	ponty.	A	pon-
tyok	mellett	 leginkább	a	 csuka	él,	 ez	 a	hazánk	
összes	vizeiben	fellelhető	őshonos,	falánk	raga-
dozó.	 Az	 1935-óta	 betelepített	 harcsa,	 amely	
már	a	120	db	betelepített	egyedből	származik,	
mára	 honossá	 vált.	 Növekedését	 illetően	 ma	
már	közel	100	kg-os	példányok	 is	előfordulnak	
a	tóban	(úszó	szigeteknél).	Bár	a	fogas	süllő	élet-
tere	a	tóban	nem	a	 legkedvezőbb,	még	 is	érté-
kes	 állománnyá	 szaporodott.	 Említésre	 méltó	
a	 ragadozó	 életmódot	 folytató	 balin,	 amely	
jelentős	 állománnyal	 bír,	 és	 a	 horgászok	 ked-
venc	sporthala.	Kisebb	testű	békés,	és	ragadozó	
halféleségek	közül	a	 tóban	 található	a	 sügér,	 a	
keszegfélék	 sokasága,	 dévérek,	 kárászok,	 com-
pók,	valamint	számos	vízi	élőlény.	
A	 halászat	 jelentős	 eszközei	 Velencén.	 A	 halá-
szok	 közül	 egyesek	 nagy	 hálóval,	 mások	 kis	
szerszámokkal	 dolgoztak.	 A	 „kis	 szerszámos”	
halásznak	 legfontosabb	 eszköze	 a	 „verse”	
(varsa)	 volt.	 Ezt	 nevezzük	 rekesztő	 halászat-
nak.	 Legrégibb	 típusa	 Velencén	 a	 „kosárverse”,	
melyeket	 kis	 vízben,	 nádkapukban	 tűztek	 le.	 A	
szigony	 betiltása	 után	 1912-ben,	 három	 suko-
rói	halász	Seffer	Lőrinc,	Ferenc,	és	Kiss	József	új	
szerszámot	 használtak,	 a	 nyeles	 és	 a	 nyél	 nél-
küli	 „burítót”	 A	 kosárversét	 főleg	 csukafogásra	
használták.	 később	 oldalára	 zsákot	 erősítettek	

a	 halaknak.	 Így	 alakult	 ki	 a	 Velencei-tó	 speci-
ális	 halfogó	 szerszáma,	 a	 „zsákos	 tapogató”.	
Ez	a	 szerszám	a	 tó	körüli	 falvakban	elterjedt.	A	
másik	eszközük	a	„szárnyasverse”	melyet	egész	
évben	használtak.	A	harmadik,	1920-as	évektől	
elterjedve	 a	 dunai	 ötkarikás	 varsa	 volt,	 amely-
ből	 egy-egy	 halász	 40-50	 db-ot	 is	 felállított	 és	
mindennap	végignézett.	A	nagyhálós	halászatot	
a	 cérnahálók	 különböző	 fajtáival	 végezték.	 Itt	
már	a	halászok	közösen	dolgoztak,	(bandákban),	
csörlővel	tekerték	fel	a	nagy	hálót.	Hosszúsága	
néhol	elérte	a	100-120	métert,	a	halászok	a	saját	
termelésű	 és	 feldolgozású	 kenderből	 készítet-
ték.	Ezek	működési	elvére	 jellemző,	hogy	a	hal	
nekiúszik	 a	 kifeszített	 hálónak,	 és	 uszonyánál,	
kopoltyújánál	 fogva	 fennakad	 a	 háló	 ritka	 sze-
meiben.	Ilyen	szerszám	a	30-40	m	hosszú	„pótás	
cérnaháló”	volt.	A	tó	halászeszközei	közé	tarto-
zik	még	a	merítőháló,	és	az	egy	vagy	kétfiókos	
ladik,	amelyet	csak	a	Velencei-tavon	használtak.	
(Méretarányos,	kicsinyített	mása	látható	a	Hely-
történeti	Egyesület	kiállításán,	a	csáklyával	és	az	
„evedzővel”	együtt.)
A	 halászat	 1974-ben	 –	 a	 környék	 rohamos	 fej-
lődése	 miatt	 –	 háttérbe	 szorult,	 átadta	 helyét	
a	horgászatnak,	 így	a	 tó	és	környéke	üdülő-	és	
pihenő	 hellyé	 vált.	 Ma	 a	 horgászegyesületek	
tagjai,	 éves	 horgászjeggyel	 	 foghatnak	 halat	 a	
Velencei-tóban.	 Több	 nemzetközi	 horgászver-
senyt	is	rendeztek	tavunkon.

Szegedi	Györgyné,	Szegedi	György



2017. május

Fo
tó
:	S
te
hl
ik
	N
or
be
rt
	(a
rc
hí
v)

7

Védőoltások	támogatása

Beszélgetés	 
dr. Sirák András főorvossal,	
alpolgármesterrel

Javasolt védőoltások 0–14 éves kor között

Megelőzhető 
betegség

Oltóanyag 
neve

Egységára
Szükséges 

oltások száma
Összesített ár 
egy személyre

Agyhártyagyulladás
Meningitis-B

Bexsero 32	000	Ft 2 64	000	Ft

Agyhártyagyulladás
Meningitis	ACYW

Menveo	vagy
Nimenrix

12	000	Ft 2 24	000	Ft

Bárányhimlő
Varicella

Varilix	vagy
Varivax

10	000	Ft 2 20	000	Ft

Összesen 108 000 Ft
Bárányhimlőn	már	átesett	gyermek	beoltása	fölösleges.

Javasolt védőoltás 0–6 hónapos korig

Rotavírus-fertőzés
Vírusos	hasmenés

Rotarix
Rotateq

18	000	Ft 2 36	000	Ft

Kollégiumi felvétel előtt javasolt oltás 14–24 éves kor között

Agyhártyagyulladás
Meningitis	ACYW

Menveo	vagy
Nimenrix

12	000	Ft 1 12	000	Ft

Velencei Híradó (MB): Velence	Város	Önkormány-
zata	a	közelmúltban	nagy	horderejű	döntést	hozott.	
A	 helyben	 élő	 lakosság	 számára	 jelentős,	 50%-os	
anyagi	 támogatást	 kíván	 nyújtani	 a	 családoknak	 a	
nem	 kötelező,	 de	 javasolt	 védőoltások	 beszerzésé-
vel	 kapcsolatban.	 Ennek	 részleteiről	 beszélgettünk	
dr.	 Sirák	 András	 alpolgármesterrel,	 helyi	 háziorvos-
sal.	Miről	is	van	szó	főorvos	úr?
Dr. Sirák András:	 Onnan	 kezdem,	 hogy	mindenki	
ideges	 lesz,	amikor	a	médiában	 fel-felröppen	néha	
egy	hír,	hogy	2-3	éves,	 vagy	–	mint	 legutóbb	–	17	
éves	 gyermek	 délelőtt	 lázas	 lesz,	 fáj	 a	 feje,	 majd	
rosszul	 lesz,	 kórházba	 kerül	 és	 másnapra	meghal.	
Ennek	a	betegségnek	az	agyhártyagyulladás	egyik	
kórokozófajtája	volt	az	oka.	Szerencsére	ma	már	sok	
súlyos	betegség	ellen	 tudunk	védekezni	 védőoltá-
sokkal.	 Az	 alapvető	 kötelező	oltásokat	 a	 gyermek-
orvosok	 ingyenesen	 adják	 be,	 magáért	 az	 oltó-
anyagért	sem	kell	fizetni	a	szülőknek.	Van	azonban	
néhány	olyan	súlyos	betegség,	amik	ellen	ma	már	
rendelkezünk	 oltóanyaggal,	 de	 ezek	 beadása	 nem	
kötelező,	 a	 szülők	 szabadon	 döntik	 el,	 hogy	meg-
veszik-e,	pontosabban	meg	tudják-e	venni	a	borsos	
árú	oltóanyagot.

V.H.: Ez	bizony	nem	kevés
Dr. Sirák András:	Akkor	is	mondhatjuk	ezt,	ha	csak	
egy	 gyermekről	 van	 szó,	 de	 a	 családok	 nagyobb	
részében	szerencsére	két-három	gyermek	él	Velen-
cén.	Egy	ilyen	oltási	sor	beadása	nem	kis	anyagi	meg-
terhelés	a	szülőknek.	
V.H.: Honnan	vették,	honnan	lesték	el	az	ötletet?
Dr. Sirák András: Saját	 ötletünknek	 mondhatjuk.	
Egyelőre	 sehol	 nincs	 ilyen	 támogatási	 rendszer,	 de	
több	önkormányzatnak	is	tetszik	az	ötlet.
V.H.:	Mekkora	támogatási	összegről	van	szó?
Dr. Sirák András:	A	beadott	oltások	árának	50%-át	
utólag	megtéríti	 az	 önkormányzat	 a	 szülőknek,	 ha	
az	oltás	beadásra	került	és	a	szükséges	igazolásokat	
beszerezik.		
V.H.:	A	város	költségvetése	elbírja	ezt	a	kiadást?
Dr. Sirák András:	Mi	sem	dicsekedhetünk,	 feszes	a	
költségvetésünk,	de	ezt	nagyon	fontosnak	tartottuk	
és	 –	 hála	 a	 jegyző	 asszony	 és	 a	 pénzügyes	 csapat	
szakértelmének	–	szorítottunk	rá	5	millió	forintot	a	
költségvetésből.	Megjegyzem,	hogy	a	képviselőtes-
tület	 teljesen	 egyhangúan	 fogadta	 el	 a	 rendeletet,	
mindenki	átérezte	fontosságát.
V.H.:	 Ha	 egy	 család	 ilyen	 támogatást	 akar	 igénybe	
venni,	mit	kell	tennie?
Dr. Sirák András:	 Először	 is	 a	 szakmai	 része	 a	
dolognak:	 meg	 kell	 beszélni	 a	 gyermekorvos	 dok-
tornőkkel,	 melyik	 oltásokat	 javasolják	 és	 milyen	
sorrendben,	ezeket	fel	kell	íratni,	a	patikában	besze-
rezni.	Kell	hozzá	olyan	gyógyszertári	számla,	amely	
tartalmazza	az	oltandó	gyermek	taj-számát.	Ez	után	
a	 gyermekorvos	beadja	 az	oltást	 és	 ad	 a	 beadásról	
egy	 írásos	 igazolást.	 Azok	 a	 családok	 részesülhet-
nek	az	50%-os	támogatásban,	ahol	az	egy	főre	jutó	
jövedelem	nem	haladja	meg	a	havi	85	500	forintot.	
Erre	 is	kell	 igazolásokat	bemutatni	a	 szülőknek.	Ha	
a	papírok	összeálltak,	ki	kell	tölteni	egy	kérvényt,	ez	
a	városi	honlapról	letölthető,	majd	a	papírokat	eljut-
tatni	a	Polgármesteri	Hivatalba.	Az	iratok	ellenőrzése	
után	 gyorsan	 kifizetik	 a	 támogatást,	 ami	 az	 oltó-
anyag	 árának	 50%-a.	 Több	 gyerek	 esetén	 minden	
gyermekre	külön-külön	kell	a	támogatást	igényelni,	
ugyancsak	 külön-külön	 kell	 kérni	 a	 támogatást,	 ha	
többféle	oltást	akar	valaki	beadatni.
V.H.:	Mindenki	kaphat	ilyen	védőoltást?
Dr. Sirák András:	A	védőoltások	támogatása	termé-
szetesen	a	Velencén	életvitelszerűen	lakókra	vonat-
kozik,	de	adott	a	 lehetőség	bármelyik	másik	önkor-
mányzat	előtt	is	hasonló	intézkedésre.
V.H.:	Remélem,	sok	gyermek	súlyos	betegségét	tud-
ják	majd	megelőzni	ezzel	a	kezdeményezéssel.
Dr. Sirák András: Én is azt remélem.
V.H.:	Köszönjük	a	beszélgetést.

V.H.:	Honnan	jött	az	ötlet?
Dr. Sirák András:	 Mint	 helyben	 élő	 családorvos,	
nagyon	sok	emberrel	állok	kapcsolatban.	Van	köztük	
jól	szituált	is,	meg	egyik	napról	a	másikra	élő	család	
is	bőven.	Sokszor	kérdezték	már	tőlem	is,	a	gyermek-
orvosoktól	is	a	szülők,	hogy	javaslom-e	ilyen	oltások	
beadását,	és	főleg	azt,	hogy	ez	mennyibe	kerül.	
A	 velencei	 képviselőtestület,	 polgármester	 úrral	 az	
élen	 kifejezetten	 érzékeny	 a	 szociális	 problémák	
iránt.	Én	fogalmaztam	meg	egy	hosszúra	nyúlt	 tes-
tületi	 ülés	 után	 Koszti	 András	 polgármester	 úrnak,	
hogy	 nem	 tudnánk-e	 valahogy	 támogatni	 azokat	
a	 szülőket,	 akik	 beadatnák	 gyermeküknek	 a	 drága	
oltóanyagokat,	 de	 nem	 tudják	 megfizetni	 az	 árát.	
Nem	 kellett	 egymást	 sokat	 győzködnünk,	 hogy	
elhatározzuk,	kidolgozunk	egy	támogatási	rendszert	
a	 nem	 kötelező	 védőoltásokra.	 Én	 vállaltam,	 hogy	
összeállítom,	milyen	oltásokat	lenne	érdemes	prefe-
rálni.	 Ehhez	 igénybe	vettem	két	országosan	 ismert	
szakértő,	 dr.	 Jelenik	 Zsuzsanna	 főorvos	 asszony	 és	
dr.	Ócsai	Lajos	főorvos	úr	szakmai	segítségét.
V.H.: Mik	ezek	a	védőoltások	és	mennyibe	kerülnek?
Dr. Sirák András: A	 legegyszerűbb,	 ha	 ide	 beszer-
kesztjük	 azt	 a	 táblázatot,	 ami	 összefoglalja,	milyen	
betegségek	megelőzéséről	és	milyen	oltásokról	van	
szó.



www.velence.hu

VELENCEI HÍRADÓ / 8

Értünk	dolgoznak

	F
ot
ók
:	I
ga
ri	
Ba
lá
zs

Bárdos Bartók Miklós Csaba
a	DRV	Velencei	Üzemvezetőség	 
vezetője

VELENCEI HÍRADÓ	 (Solymosy	 József):	 Tiszte-
lettel	 köszöntöm,	 köszönöm,	 hogy	 elfogadta	 a	
meghívásunkat,	válaszol	kérdéseinkre.
Bárdos Csaba:	 Köszöntöm	 a	 Velencei	 Híradó	
olvasóit	és	köszönöm	a	lehetőséget,	hogy	bepil-
lantást	 nyújthatok	 a	 Velencei	 Üzemvezetőség	
dolgozóinak	munkájába.	
VH.:	Az	előző	lapszámunkban	tájékoztatta	olva-
sóinkat	a	főbb,	vízellátással	kapcsolatos	kérdés-
ben.	 Engedje	meg,	 hogy	 a	 főbb	 szempontokat	
megismételhessem,	 és	 kérem,	 javítson	 ki,	 ha	
valamit	nem	jól	értelmezek.	
–	Ercsiből,	25	km-ről	kapjuk	a	vizet,	40	cm	átmé-
rőjű	acélcsöveken,	önök	küldik	a	háztartásokba	
a	megfelelő	méretű	nyomócsöveken	keresztül.
–	 Az	 ivóvíz	 időnkénti	 elszíneződése	 az	 oxidált	
vas,	illetve	mangán	következménye.	
–	A	víz	esetlegesen	egészségre	ártalmas	hatása	
kizárt,	 mert	 állandóan	 laboratóriumi	 vizsgálat	
alatt	áll	a	vízminőség.
Bárdos Csaba:	 Igen,	 de	 kicsit	 pontosítanám:	
A	 Velencei-tó	 környékén	 lévő	 települések	
vízellátása	 nagyrészt	 az	 Ercsi	 parti	 szűrésű	
kutakból	történik	átlagban	a	2016.	évi	adatok	
figyelembevételével	7000	m3/nap	értékben.	A	
kitermelt	víz	a	25	km	hosszú	DN	400-as	Ercsi–
Velence	 távvezetéken	 keresztül	 érkezik	 meg	
Velencére,	és	közel	340	km	hosszú	elosztóhá-
lózaton	kerül	a	fogyasztókhoz.	A	tó	körüli	tele-
pülések	 idegenforgalmi	 jellege	miatt	 nagyon	
nagy	 és	 hosszú	 bonyolult	 elosztóhálózat	
működtetését	teszi	szükségessé	az	ivóvízellá-
tás	érdekében.

Pontosan,	miért	is	színeződik	el	időnként	az	ivó-
víz?
A	természetes	ivóvíz	különböző	ásványi	anyago-
kat	tartalmaz,	többek	között	vasat	és	mangánt.	
A	vízben	jelen	lévő	oxigén	hatására	ez	az	oldott	
vas	és	mangán	lassan	oxidálódik	és	kicsapódik.	A	
kitermelt	víz	vas-	és	mangántartalma	nagymér-
tékben	 függ	a	Duna	vízállásától.	Átlag	értékkel	
számolva	 évente	 1800	 kg	 körüli	 vas-mangán	
oxid	ülepedik	 ki	 a	25	km	hosszú	Ercsi–Velence	
távvezetékben	 és	műtárgyaiban.	 A	 vízben	 lévő	
vas	 és	mangán	 egészségre	 nem	 ártalmas,	 oxi-
dált	 állapotában	 válik	 láthatóvá,	 ami	 az	 ivóvíz	
elszíneződésében	nyilvánul	meg.
A	 hálózaton	 szolgáltatott	 ivóvíz	 laboratóriumi	
vizsgálata	 folyamatosan	 történik	 a	 hatóság	
által	 jóváhagyott	 időpontokban	 és	 mintavételi	
helyeken.	 A	 folyamatos	 laboratóriumi	 kontroll	
miatt	kijelenthetem,	hogy	a	 fogyasztásra	a	 leg-
alkalmasabb	és	 legbiztonságosabb	a	vezetékes	
ivóvíz.
VH.: Magam,	 lévén	 laikus,	 laikusnak	 tűnhet	
a	 kérdésem	 is.	 Amennyiben	 csőrepedés	 van,	

nyilván	 –	 a	 fizika	 alapvető	 törvényei	 szerint	 –	
a	 nyomás	 alatt	 álló	 vezetékbe	 nem	 kerülhet	
szennyezett	talaj.	Mi	van	akkor,	ha	a	nyomócső	
teljes	egészében	kettéválik,	 így	a	házba	vezető	
csőszakaszban	már	nincs	nyomás,	akkor	a	talaj-
szennyeződés	 bekerülhet	 a	 rendszerbe?	 Olyan	
esetekre	gondolok,	 amikor	 például	 egy	marko-
lógép	kettészakítja	a	vezetéket.
Bárdos Csaba: Természetesen,	 ha	 az	 ivóvíz- 
vezeték	teljes	keresztmetszetben	eltörik	és	ket-
téválik,	 úgy	 a	 nyomás	megszűnésekor	 a	 rend-
szerbe	szennyeződés	bekerülhet.	Kisebb	átmérő	
esetén	a	hiba	pontos	feltárása	során	segítség,	ha	
a	vezetékben	nyomás	van,	és	a	 földmunkavég-
zés	szivattyúzás	mellett	történik.	Ebben	az	eset-
ben	ezeknél	az	átmérőknél	 (DN	 100-ig)	garan-
tálja,	hogy	ne	jusson	idegen	anyag	a	vezetékbe.	
A	 munkavégzést	 követően	 minden	 esetben	 a	
vezetékszakaszt	üzembe	helyezés	előtt	kiöblít-
jük.
Nagyobb	 átmérő	 esetében	 a	 hibaelhárítást	
követően	 az	 érintett	 hálózat	 fertőtlenítése	 és	
öblítése	során	kerül	ismételten	üzembe	az	érin-
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tett	szakasz,	amit	soron	kívüli	laboratóriumi	vizs-
gálattal	ellenőrzünk	és	győződünk	meg	a	szol-
gáltatott	ivóvíz	megfelelő	minőségéről.
VH.:	Lehet,	hogy	túlzottnak	tűnik,	én	nem	annak	
szánom.	Önök	ez	évben	gigászi	küzdelmet	foly-
tattak	az	elfagyott	vízórák	cseréjével,	a	lakosság	
folyamatos	 vízellátásával.	 Ezt	 mindenki	 látta,	
tapasztalta,	engedje	meg,	hogy	olvasóink	nevé-
ben	is	köszönetemet	fejezhessem	ki!	Kérdésem,	
ha	a	vízóra	felé	a	vízaknába	egy	megfelelő	nagy-
ságú	hungarocell	 táblát	 (mosógép,	vagy	egyéb	
göngyölegéből	megmaradt)	helyezek	el,	az	ele-
gendő	a	fagykár	elkerüléséhez?	
Bárdos Csaba: Köszönöm,	 az	 akkor	 valóban	
megerőltető	munka	 elismerését.	 Az	 első	mon-
datra	 válaszolva:	 Nehéz	 döntést	 kellett	 meg-
hozni	azon	a	hétvégén.	Két	lehetőség	között	kel-
lett	választani:	vagy	vállalni	a	vízhiányt	hosszabb	
ideig,	akár	hetekig	vízminőség-probléma	nélkül,	
vagy	vállalni	a	lehetséges	felkeveredésből	szár-
mazó	vízminőség-problémát.
Az	 utóbbi	 döntést	 hoztuk	meg,	 ami	 igaz,	 hogy	
rengeteg	munkával	 járt,	de	 rövidebb	 ideig	oko-
zott	kellemetlenséget	a	lakosság	számára.

A	kérdésre	a	válasz:	 Igen,	nagyon	sokat	segít.	A	
vízóraelfagyás	megelőzése	érdekében	a	legfon-
tosabbnak	 az	 aknafedőlap	 záródását	 tartom.	
Abban	 az	 esetben,	 ha	 a	 vízóraakna	 fedőlapja	
nagyon	jó	zárást	biztosít,	akkor	a	vízórát	bizton-
ságban	 tudhatjuk.	 Saját	 tapasztalatom,	 hogy	
az	 akna	 téliesítésének	 legegyszerűbb	 módja,	
ha	a	lebuvónyílás	fölé	fóliát	terítünk	és	az	akna	
fedőlapját	így	csukjuk	rá.
VH.: Üzemvezető	úr,	kérem,	hogy	szóljon	önma-
gáról,	 olvasóink	 szeretnék	megismerni.	 Család-
járól,	eddigi	életútjáról,	jövőbeni	terveiről!
Bárdos Csaba: Székesfehérváron	 születtem	
és	 itt	végeztem	középiskolai	tanulmányaimat	
is	 a	 „Jáky”-ban.	 A	 családi	 hagyományok	 rám	
is	 nagy	 hatással	 voltak,	 így	 nagyapám,	 nagy-
bátyám	 és	 édesapám	 nyomdokain	 haladva	
bányamérnökként	 végeztem	 el	 a	 Miskolci	
Egyetemet.	 A	 Mecseki	 Szénbányáknál	 kezd-
tem	 pályafutásomat.	 Sajnos	 a	magyarországi	
bányabezárások	miatt	 rákényszerültem,	hogy	
szakmát	 váltsak,	 és	 így	 a	 németországi	 épí-
tőiparban	dolgoztam	közel	10	évet.	Ezt	köve-
tően,	 most	 már	 18	 éve	 kerültem	 a	 DRV	 Zrt.	

pécsi	 üzemvezetőségéhez.	 A	 vizes	 szakma	
magával	 ragadt	 annyira,	 hogy	 szakmai	 isme-
reteimet	 tovább	 fejlesztve	 munka	 mellett	
elvégeztem	a	Műszaki	Egyetem	vízellátás-csa-
tornázás	szakmérnöki	szakát	is.	A	DRV	Zrt.-nél	
történt	 többszöri	 szervezetátalakítás	 során	
kerültem	a	Velencei	Üzemvezetőséghez	2010-
ben.	Feleségem	és	16	éves	fiam	továbbra	is	a	
munkahely	 és	 az	 iskola	miatt	 Pécsen	marad-
tak,	így	én	utazok.
A	 jövőbeni	 tervek?	 A	 januári	 rendkívüli	 időjá-
rás	 miatt	 bekövetkezett	 vízminőségi	 probléma	
rávilágított	 arra,	 hogy	 a	 jelenlegi	 rendszer	 fej-
lesztésére	 a	 vízellátás	 biztonsága	 érdekében	
mindenképpen	 szükség	 van.	 Többféle	 javaslat	
és	 megoldás	 kidolgozását	 végezzük	 kollégá-
immal,	 ami	 hosszabb	 távon	 biztosít	 a	 Velencei	
tó	 környékén	 élő	 és	 pihenő	 emberek	 számára	
megfelelő	jó	minőségű	ivóvizet	és	szolgáltatást.
VH.:	 Köszönöm,	 hogy	 olvasóink	 rendelkezé-
sére	állt,	stílszerűen	szólva;	„tiszta	vizet	öntött	a	
pohárba”.	Olvasóink	 sok,	 tévhiedelmen	alapuló	
aggodalmát	 eloszlatta.	 További	 életéhez,	mun-
kájához,	sok	eredményt,	sikert	kívánunk!	

VVG Kft.: új szín a helyi palettán 
Az	önkormányzattól	nagyon	fontos	feladatokat	
átvállalva	kezdte	meg	tevékenységét	2016	nya-
rán	a	Velence	Városgazdálkodási	Kft.	 (VVG	Kft.).	
A	100%-ban	önkormányzati	 tulajdonú	 társaság	
munkája	 Titonelli	 Péter	 ügyvezetésével	 egyre	
markánsabban	érezteti	hatását	a	városban.	A	cég	
operatív	irányítója	elmondta,	hogy	a	Kft.-t	azzal	
az	 elsődleges	 céllal	 alapította	 Velence	 Város	
Önkormányzat	Képviselő-testülete,	hogy	a	tele-
pülésen	fizetődíjas	parkolási	rendszert	építsen	ki	
és	tartson	fenn,	ellássa	a	támogatások	igénylé-
sével	 kapcsolatos	 projektmenedzseri,	 valamint	
a	 vagyongazdálkodási	 feladatokat.	 Hozzátette:	
a	Társaság	a	saját	tevékenység	könyvelése	mel-
lett,	az	önkormányzati	 tulajdonú	gazdasági	 tár-
saságok	könyvelési	teendőit	is	ellátja.	
Ezen	feladatok	külön	szervezeti	egységbe	kerü-
lésével	 átláthatóbbak	 a	 városgazdálkodási	 fel-
adatokra	 közvetlenül	 és	 közvetetten	 fordított	
pénzeszközök	 összegei,	 és	 megfelelő	 tulajdo-
nosi	 beavatkozási	 lehetőséget,	 kontrollt	 tesz	
lehetővé.	 A	 támogatási	 jogcímek	 szélesebb	
körben	vehetők	igénybe	az	aktuális	támogatási	
struktúra	keretén	belül	a	város	érdekében.	
A	társaságnak	Velence	közterületein	 is	akad	fel-
adata,	így	a	téli	időszakban	a	síkosságmentesítés,	
hóeltakarítás,	a	tavaszi,	nyári	szezonban	pedig	a	
virágosítási	munkálatokban	vállal	főszerepet.	Az	
önkormányzati	fenntartású	intézmények	(óvoda,	
könyvtár	 stb),	 területek,	 parkok	 karbantartása,	

gondozása,	 napi	 gondnoki	 feladatok	 elvégzése	
ugyancsak	a	cég	feladat-,	illetve	hatáskörébe	tar-
tozik,	de	a	városi		rendezvények	–	így	pl	a	majális	
–	szervezése,	 lebonyolítása	tekintetében	is	köz-
reműködnek	a	cég	munkatársai.	
Fontos	tudni,	hogy	a	VVG	Kft.	az	önkormányzati	
feladatok	mellett	a	lakosság	felé	is	szolgáltat,	így	

pl.	 vállal	 megbízást	 zöldterület-karbantartásra,	
fűvágásra,	 kaszálásra,	 fakivágásra,	 zöldhulladék	
elszállításra,	 valamint	 építőanyag-szállításra	 is.	
Titonelli	Péter	kiemelte,	hogy	felkészülten	várják	
és	örömmel	fogadják	a	megrendeléseket	a	varos-
gazdalkodas@velence.hu	 e-mail	 címen,	 vagy	 a	
+36	30	217	08	34-es	mobilszámon.			 –MB–
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Tájékoztatjuk	a	Tisztelt	Lakosságot	arról,	hogy	a	Velence,	Tél	utca,	Ősz	utca,	Nyár	
utca,	 Tavasz	utca,	 Szél	utca,	Rózsa	utca,	Vihar	utca	és	Viola	utcában	 „Mindkét	
irányból	behajtani	tilos”	közlekedési	jelzőtáblák	kerülnek	kihelyezésre,	a	tilalom	

2017. június 1. napjától 2017. szeptember 1. napjáig

lesz	érvényben.
A	Velence,	Nyár	utca	tekintetében	a	jelzőtáblák	a	fenti	időszak	alatt,	kizárólag	a	
hétvégi	és	munkaszüneti	napokon	kerülnek	kihelyezésre.
A	tilalmi	jelzőtáblák	elhelyezését	a	nyári	időszakban	megnövekedett	idegenfor-
galmi	 látogatók	 sok	 esetben	 szabálytalan,	 a	 közúti	 közlekedést	megnehezítő,	
akadályozó	parkolása	indokolja.
Felhívjuk	 a	 Tisztelt	 Lakosság	 figyelmét	 arra,	 hogy	 az	 érintett	 ingatlanok	 tulaj-
donosai,	 használói	 részére	Velence	Város	Önkormányzata	 sorszámmal	ellátott	
„BEHAJTÁSI	 ENGEDÉLY”	 kártyát	 biztosít	 a	 fenti	 időtartam	 alatt.	 Az	 ingatlanok	
tulajdonosai,	használói	a	tulajdonukban	lévő	személygépjármű(vek)	száma	alap-
ján,	azzal	azonos	számú	engedély	átvételére	jogosultak.
A	behajtási	engedély	átvételére	a	Velencei	Polgármesteri	Hivatal	Városüzemel-
tetési	 és	 Városfejlesztési	 Osztályán	 személyesen,	 lakcímkártya	 vagy	 lakóhely,	
tartózkodási	hely	bejelentésének	hiányában	a	tartózkodást	 igazoló	okirat	(köz-
üzemi	számla)	bemutatása	mellett	van	lehetőség.	
A	lakosság	szíves	együttműködését,	türelmét	és	megértését	ezúton	köszönjük!

Velence,	2017.	május	10.
Velence	Város	Önkormányzata

Lakossági 
tájékoztatás
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Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc  
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából

Tudósítónk	az	Entz-ből:
Stossek Balázs

Április	 24-én	 a	 Tanoda	 pályázat	 keretén	 belül	
sportdélutánt	 tartottunk.	 László	 József	 tanár	 úr	
vezényletével	a	velencei	és	a	vendég	pátkai,	sere-
gélyesi	diákok	(lányok	és	fiúk	egyaránt)	labdarú-
gásban	és	különböző	sorversenyeken	mérhették	
össze	ügyességüket.	Az	aktívan	eltöltött	délutánt	
követően	jóleső	fáradtsággal	tért	mindenki	haza.
Április	27-én	rendeztük	meg	hagyományos	isko-
lai	 egészségnapunkat	 –	 megújult	 formában	 és	
tartalommal.	A	tanulók	meghívott	szakértők	értő	
tolmácsolásában	hallhattak	előadásokat	a	 fenn-
tarthatóság	 fontosságáról,	 a	 permakultúráról,	 a	
testi-lelki	 egészség	 ápolásáról,	 felfrissülésként	
pedig	 ehető	 gyógynövényekből	 készült	 salátát	
kóstolhattak,	kipróbálhatták	a	 jóga	alapjait,	vagy	
megtekinthették	 a	 kettlebellbemutatót,	 és	 ha	
még	ez	sem	lett	volna	elég,	felmérethették	fizikai	
állapotukat,	és	végül	levezetésként	közös	tornán	
vehettek	részt.	A	remek	programokért	köszönet	a	
szervezőknek:	Sarudi	Imre	Pálné	és	Harmati	Orso-
lya	tanárnőknek.		
Az	év	vége	egyik	biztos	jele,	hogy	közeledik	a	vizs-
gaidőszak,	 és	 ezzel	 együtt	 a	 végzős	 évfolyamo-
sok	ballagása.	 Idén	öt	végzős	osztálytól	vettünk	
búcsút	május	 negyediki	 ünnepségünkön:	 elbal-
lagott	a	12.	a	osztály	(mezőgazdasági	technikus,	
vendéglátóipar	ágazat,	osztályfőnök:	Sarudi	Imre	
Pálné),	 a	 11.	 d	 dísznövénykertész	 osztály	 (osz-
tályfőnök:	Varga	Ágnes),	a	11.	f	osztály	(mezőgaz-
dasági	 gazdaasszony,	 falusi	 vendéglátó;	 mező-
gazdasági	 gépész	 szak,	 osztályfőnök:	 Árvayné	
Dudás	Gabriella),	 a	11.	 g	gazda	osztály	 (osztály-
főnök:	László	 József)	és	a	12.	 szé	esti	 tagozatos	
osztályunk	(osztályfőnök:	Jánossy	Katalin).	

Nyáron	 két	 jelentős	 beruházás	 megvalósítására	
kerül	 sor	 iskolánkban.	 Elsőként	 fenntartónk,	 a	
Földművelésügyi	 Minisztérium	 támogatásából	
egy	emeletráépítés	valósul	meg.	Ez	a	bővítés	régi	
gondunkat	orvosolja	majd,	tehermentesíti	a	kol-
légium	épületét,	nem	lesz	már	szükség	arra,	hogy	
az	ott	kialakított	szükségtantermekben	oktassuk	
a	 diákokat.	 Az	 új	 szint	 megépítésével	 négy	 új	
tanteremmel,	 két	 szaktanteremmel,	 irodákkal,	
szertárakkal	 és	 kisegítőhelyiségekkel	 gazdago-
dik	az	intézmény.	A	körülbelül	250	millió	forintos	
beruházás	 eredményeként	 az	 ötvenéves	 épület	
kívül-belül	 egyaránt	megújul,	megszépül:	 a	 régi	
klinkertégla	borítást	megőrizve	kap	egy	modern	
emeletet	és	tetőt,	ami	 ily	módon	tükrözi	majd	a	
hagyomány	és	az	új	dizájn	együttélését.	A	belső	
felújításoknak	köszönhetően	pedig	a	XXI.	század	
követelményeinek	 megfelelő	 színvonalú	 és	 lát-
ványvilágú	 környezet	 várja	 majd	 a	 diáksereget	
ősszel.
A	KEHOP	5.2.2.	 pályázat	 keretén	belül	 kezdődik	
el	az	iskola	és	a	kollégium	épülete,	illetve	a	gya-
korlati	tanműhelyek	teljes	körű	energetikai	felújí-
tása.	 A	program	 felöleli	 az	 épületek	 külső-belső	
szigetelését,	 a	 nyílászárók	 cseréjét,	 és	 a	 fűtés-
rendszer	 korszerűsítését.	 Az	 iskola	 energiaszük-
ségletének	 kielégítésére	 napelemek	 kerülnek	 a	
kollégium	és	a	gyakorlati	épület	tetejére,	így	akár	
teljes	egészében	megújuló	energiaforrásból	tud-
juk	majd	fedezni	az	intézmény	ellátását.	
Eddig	is	büszkén	viseltük	az	ökoiskola	és	az	ener-
giatudatos	 iskola	 címeket,	 de	 a	 beruházások	
magvalósulása	után	még	inkább	jogos	lesz	ezek	
használata.

Velencei Majális: remek hangu-
lat, kiváló programok és ételek

Már	 a	 hivatalosan	 meghirdetett	 kezdés	 előtt	
25-30	perccel,	 fél	10	körül	 alig	 volt	parkolóhely	
a	 Kastélypark	 környékén,	 ráadásul	 az	 égiek	 is	
kárpótolták	 a	 szervezőket,	 így	 a	 tavalyi	 szeles,	
időnként	 esős	 nap	 után	 most	 reggeltől	 késő	
délutánig	 gyönyörű,	 verőfényes	 időjárás	 kísérte	
végig	a	Velencei	Majális	2017.	programjait.	Koszti	
András	polgármester	nem	is	győzte	fogadni	a	gra-
tulációkat,	hogy	milyen	remek	időt	„lobbizott	ki”	
az	égieknél	május	nyitányára.	A	 városvezetőnek	
azonban	nem	csak	ebben	volt	része,	ugyanis	har-
madmagával	ő	zsűrizte	a	főzőversenyre	jelentke-
zett	csapatok	produkcióját,	majd	ő	adta	át	a	díja-
kat	is	a	boldog	nyerteseknek	és	helyezetteknek.
A	 sütésből-főzésből	 jó	 szokásukhoz	 hűen	 alapo-
san	kivették	a	részüket	a	város	három	nyugdíjas-
klubjának	 tagjai,	 a	 Velencei	 Helytörténeti	 Egye-
sület,	 a	Zöldliget	Általános	 Iskola	és	 a	Meseliget	
Óvoda	kollektívája,	a	helyi	sportklub	reprezentán-
sai	–	akik	 természetesen	 fociztak	 is	közben	 igen	
komoly	lendülettel	–,	valamint	különféle	munka-
helyi	(pl	a	főzőverseny	okleveleiért	még	a	majális	
napján	 is	dolgozó	Velence	Copy	alakulata,	Kasza	
Zsolt	vezetésével)	és	baráti	közösségek	mellett	az	
idén	július	9-én	első	alkalommal	megrendezésre	
kerülő	Velencei	Vágta	rendezőgárdája.		 (MB)
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Biztonságunk érdekében  

Meglehetősen mozgalmas hetek vannak 
mögöttünk, az április közepétől lapzártánkig 
tartó időszakban több olyan eset történt Velen-
cén és környékén, ahol be kellett avatkozniuk a 
rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavé-
delem (tűzoltóság) illetékeseinek, kiváltképp 
tűzoltóink zártak sűrű heteket.
Április	17-én	16	óra	előtt	néhány	perccel	Velencén	
a	Kertész	utcában	kellett	közbeavatkozniuk	a	helyi	
önkéntes	és	a	pusztaszabolcsi	hivatásos	tűzoltók-
nak. Egy nyaralóépületben keletkezett tűz, ami 
átterjedt	a	tetőre	is.	Az	épületben	szerencsére	nem	
tartózkodott	senki.	Az	esethez	riasztott	velencei	és	
pusztaszabolcsi	 lánglovagok	közösen	eloltották	 a	
tüzet,	 és	 megakadályozták	 annak	 továbbterjedé-
sét.	Mire	a	helyszínre	értek	az	ugyancsak	riasztott	
fehérvári	 hivatásos	 egység	 tagjai,	 nekik	már	 nem	

sok	dolguk	akadt.	Ez	a	húsvét	sem	maradt	káreset	
nélkül	 Velencén,	 mint	 ahogy	 a	 megye	 más	 tele-
pülésein	 is	 több	 esetben	 kellett	 beavatkozniuk	 a	
különböző	önkéntes	és	hivatásos	egységeknek.
Összeütközött	 április	 24-én	 délután	 két sze-
mélyautó	a	7-es	főúton,	Kápolnásnyék	közelében,	
az	 M7-es	 autópálya	 felhajtójánál.	 Három	 ember	
megsérült,	 őket	 a	 mentősök	 ellátták.	 A	 műszaki	
mentést	 a	 pusztaszabolcsi	 katasztrófavédelmi	
őrs	 tűzoltói	végezték	velencei	önkéntes	kollégáik	
segítségével.	 Az	 érintett	 útszakaszon	 rövid	 ideig	
rendőri	irányítás	mellett,	de	folyamatosan	haladha-
tott	a	forgalom.
Április	 27-én,	 nem	 sokkal	 10	 óra	 után	 érkezett	
riasztás	arról,	hogy	Gárdonyban	a	Géza	 fejedelem	
úton	 jelentős	mennyiségű	 lomtalanításra szánt 
háztartási hulladék ég.	 A	 helyszínre	 nagy	 erők-
kel	 vonultak	 a	 székesfehérvári	 hivatásos	 tűzoltók,	
akik	 Velence	 Város	Önkéntes	 Tűzoltó	 Egyesületé-
nek	 (VÖTE)	 ügyeletes	 egységének	 segítségével	 a	
távolabbról	is	jól	látható	fekete	füstoszlopot	okozó	
tüzet	eloltották.
Április	 utolsó	 hétvégéjén	 immár	 második	 alka-
lommal	 rendezték	 meg	 a	 Móri	 Önkormányzati	

Tűzoltóság	szervezésében	a	„Szent Flórián futa-
mot”,	melyen	a	hivatásos	és	önkéntes	 tűzoltósá-
gok	mellett	civil	 indulók,	autós,	quados,	motoros,	
társaságok	 is	 részt	 vehettek.	 Fejér	 megyében	 9	
állomáson	olyan	különböző	logikai,	ügyességi	fel-
adatok	vártak	a	nevezőkre,	amelyek	a	 tűzoltással,	
tűzoltóversenyekkel,	 elsősegélynyújtással,	 közle-
kedéssel	 kapcsolatosak,	 de	 civil	 indulók	 számára	
sem	megoldhatatlanok.	A	megmérettetésen	kima-
gaslóan	szerepeltek	Velence	Város	Önkéntes	Tűz-
oltó	Egyesületének	 tagjai,	 akik	 több	kategóriában	
is	 bizonyították	 rátermettségüket,	 sőt,	 a	 fődíjat	 is	
besöpörték	a	Pósa	házaspárnak	köszönhetően!
A	 futamra	 13	 csapat	 jelentkezett,	 akik	 a	 megye	
nyolc	 településén	 (Mór,	 Fehérvárcsurgó,	 Csákvár,	
Csákberény,	 Pázmánd,	 Velence,	 Székesfehérvár,	
Csókakő)	 felállított	kilenc	állomáshelyen	oldottak	
meg	 különböző	 tűzoltósággal	 kapcsolatos,	 rész-
ben	ügyességi,	fizikai,	elméleti	és		helytörténeti	fel-
adatokat.	A	VÖTE	sikeres	csapatának	tagjai	kiemel-
ték	azt	a	fizikai	próbát,	amelynek	során	a	csókakői	
várhoz	kellett	felfutniuk	időre,	dupla	oxigénpalack-
kal,	 ami	még	 a	 legedzettebbeknek	 sem	 könnyed	
ujjgyakorlat.	A	verseny	egyébként	„körjárat”	volt,	a	
futam	Mórról	indult,	és	ott	is	ért	véget	közel	200	km	
megtétele	után.	A	szép	sikerek	okán	az	esti	vacsora	

és	a	díjátadó	ceremónia	igen	jó	hangulatban	zajlott	
a	Velence	ÖTE	önkéntes	 lánglovagjai	 számára,	de	
ezt	teljes	mértékben	ki	is	érdemelték.	Még	jó,	hogy	
kéznél	 volt	 a	 tűzoltóautó,	 így	 haza	 tudták	 vinni	 a	
temérdek	kupát	és	egyéb	díjat...	Gratulálunk!
A	gyerekek	nagy	örömére	május	1-jén	szinte	egész	
nap	a	Velencei	Majálison	állt	a	helyi	önkéntes	tűz-
oltó-egyesület	 autója,	 ám	 alighogy	 véget	 értek	 a	
programok,	a	szomszédos	Sukorón	akadt	teendője	
a	 VÖTE	ügyeletes	 egységének	 a	 járművel	 együtt.	
17.30	 kor	 kapták	 a	 riasztást,	 hogy	 ég a lovarda, 
amelyet	a	helyszínre	érkezésükkor	már	nagy	erők-
kel	oltottak	a	Székesfehérvári	hivatásos	tűzoltóság	
egységei,	 így	a	velencei	 lánglovagoknak	már	csak	
az	 utómunkálatokban	 jutott	 főszerep.	 A	 lovarda	
lovászai	 és	 tulajdonosai	 időben,	 még	 a	 tűzoltók	
kiérkezése	 előtt	megkezdték	 az	 oltást	 és	 a	 lovak	
kimenekítését,	 így	 jelentősen	 csökkenteni	 tudták	
a	károkat.
Nem tétlenkedtek áprilisban a velencei pol-
gárőrök sem. Fehér	 István	elnök	elmondta,	hogy	
128	 órában	 végeztek	 közbiztonsági	 járőrözést	
kollégáival,	míg	 2	 alkalommal	 sportesemény	 biz-
tosításában	 vettek	 részt	 8-8	 fővel.	 Április	 27-én	
örömteli	 esemény	 történt	az	egyesület	életében:	
az	Országos	Polgárőr	Szövetség	2	db	robogót	 jut-
tatott	nekik.	A	robogók	az	Országos	Rendőr	Főkapi-
tányságtól	–	az	Országos	Bűnmegelőzési	Bizottság	
által	–	az	OPSZ	részére	adományozott	34	db	robo-
góból	került	a	Velencei	Polgárőrséghez.	Ezzel	még	
hatékonyabban	végezheti	bűnmegelőzési,	közbiz-
tonsági	tevékenységét	a	polgárőrség.	Április	29-én	
is	történt	egy	örömteli	esemény,	ami	büszkeségre	
ad	okot:	a	Fejér	Megyei	Polgárőr	Szövetség	közgyű-
lésén	Fehér	István	velencei	elnöknek	a	Szövetség-
ben	végzett	kiemelkedő	munkájáért	„Szent	László”	
emlékplakettet	adományoztak.	Gratulálunk!	
„Tekerd körbe a Velencei-tavat” elnevezéssel 
került	 sor	 május	 12-én	 az	 immár	 hagyományos	
kerékpáros	túrára,	az	Országos	Polgárőr	Szövetség	
(OPSZ)	 és	 annak	 sportegyesülete	 szervezésében.	
A	 házigazda	 velencei	 polgárőröknek	 a	 gárdonyi,	
pákozdi	 és	 zichyújfalui	 társaik	 is	 sokat	 segítettek.	
A	31	km-es	távot	nem	csak	polgárőrök	és	barátok,	
családtagok	teljesíthették,	az	indulók	között	voltak	
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szép	számmal	rendőrök	és	civilek	is.	A	túra	Velen-
céről	 indult,	és	 ide	 is	érkeztek	vissza	a	kerekezők,	
akik	között	2	évestől	(szüleivel,	gyerekülésben)	70	
évesig	 képviseltette	 magát	 minden	 korosztály.	 A	
táv	teljesítése	után	ebéd	várta	a	tekerésben	alapo-
san	elfáradt	részvevőket.

A vizek veszélyei
Alapszabály:	Gyermek	nem	maradhat	felügyelet	
nélkül	a	vízben	és	víz	közelében!	A	vízen	tartóz-
kodásra,	 víziközlekedésre	 vonatkozó	 fontosabb	
szabályok	a	Gárdonyi	Rendőrkapitányságtól.

A szabad vizekben való fürdés
A	szabad	vízen	való	tartózkodás	alapvető	szabá-
lyairól	szóló	46/2001.	(XII.	27.)	BM	rendelet	alap-

ján:	A	folyóvizekben	(folyók,	állandó	és	időszakos	
vízfolyások,	 holtágak)	 és	 állóvizekben	 (mester-
séges	 és	 természetes	 tavak),	 továbbá	 vízi	 léte-
sítmények	 (csatornák)	 vizében	 (a	 továbbiakban	
együtt:	szabad	vizek)	fürödni	azokon	a	helyeken	
szabad,	amelyek	nem	esnek	tiltó	rendelkezés	alá,	
illetve	külön	jogszabály	szerint	kijelölt	fürdőhely-
nek	minősülnek.	Fürdésnek	minősül	az	úszóesz-
közök	 (játékcsónak,	vízibicikli,	banánhajó,	 felfúj-
ható	eszközök	stb.)	vízen	történő	használata	is.
Tilos fürdeni:
a)	 hajóútban;
b)	 hajóutat	 és	 hajózási	 akadályt	 jelző	 bóják,	

nagyhajók,	úszó	munkagépek	és	 fürdés	cél-
ját	 nem	 szolgáló	 úszóművek	 100	 méteres	
körzetében;

c)	 vízlépcsők	 és	 vízi	 munkák	 300	 méteres,	
hidak,	 vízkivételi	 művek,	 egyéb	 vízi	 műtár-
gyak,	komp-	és	révátkelőhelyek	100	méteres	
körzetében;

d)	 kikötők,	úszóműves	kikötőhelyek,	úszóműál-
lások,	 hajóhidak,	 veszteglőhelyek,	 vízisport-
pályák,	 vízi	 repülőterek	 és	 hajókiemelő	
berendezések	területén	és	100	méteres	kör-
zetében;

e)	 egészségre	ártalmas	vizekben;
f)	 a	 kijelölt	 fürdőhelyek	 kivételével	 a	 határvi-

zekben	és	a	városok	belterületén	lévő	szabad	
vizekben;

g)	 vízi	 jármű	kísérete	nélkül	a	Balaton	Somogy	
megyéhez	 tartozó	 területén,	 a	parttól	1000	
méternél,	 Veszprém	 és	 Zala	 megyéhez	
tartozó	 területén	 a	 parttól	 500	 méternél	
nagyobb	távolságra,	valamint	a	Tisza-tó	terü-
letén	a	parttól	500	méternél	nagyobb	távol-
ságra;

h)	 éjszaka	és	korlátozott	látási	viszonyok	között,	

kivéve	ha	a	vízfelület	megvilágított,	és	legfel-
jebb	a	mély	víz	határáig;

i)	 ahol	azt	tiltó	tábla	jelzi.
Fontos	szabály,	hogy	6	éven	aluli,	továbbá	úszni	
nem	 tudó	 12	 éven	 aluli	 gyermek	 csak	 felnőtt	
közvetlen	felügyelete	mellett	fürödhet	a	szabad	
vizekben.
Gyermek	és	ifjúsági	csoportok	esetén	a	csoport	
vezetőjének	a	fürdőzők	létszámának	megfelelő	
számú,	úszni	 tudó	és	vízi	mentésben	 jártas	 fel-
nőtt	személyekből	figyelő	és	mentő	őrséget	kell	
állítania.
Az	 I.	 fokú	 viharjelzés	 –	 percenként	 negyvenöt-
ször	felvillanó	sárga	fényjelzés	–	esetén	a	parttól	
500	méternél	nagyobb	távolságra	tilos	 fürödni,	
míg	a	II.	fokú	viharjelzés	–	percenként	kilencven-
szer	felvillanó	sárga	fényjelzés	–	esetén	fürödni	
tilos.	 A	 viharjelzés	 egyébként	 okostelefonon	 is	
nyomon	követhető	a	TAVIHAR	elnevezésű	mobil	
alkalmazással.
Fürdőeszközök használata
A	kereskedelmi	 forgalomban	 számos	olyan	esz-
köz	 kapható,	 amely	 megkönnyítheti	 a	 vízben	
tartózkodást,	 ilyen	pl.	 az	úszógumi,	 a	 karúszó,	 a	
gumimatrac,	az	úszódeszka,	vagy	az	úszást	segítő	
mellény.	Azonban	ezek	csupán	 fürdőeszközök, 
a	vízen	történő	használatuk	fürdésnek	minősül.	A	
vízibicikli	 is	 fürdőeszköz	és	nem	vízijármű.	Tehát	
ahol	a	fürdés	tilos,	ott	ezeknek	az	eszközöknek	a	
használata	is	az,	továbbá	viharjelzésnél	is	ugyan-
azok	a	szabályok	érvényesek,	mint	fürdésnél.
Vízbe ugrás veszélyei:
–	 Felhevült	test
–	 Vízmélység	nem	elegendő
–	 Víz	alatti	akadályok
–	 Növényzet,	iszap
–	 Eltérő	hőmérsékletű	vízrétegek

ISMERETLEN HELYEN NE UGORJ!
MINDIG ELLENŐRIZD A FELTÉTELEKET!

ÉTKEZÉS UTÁN KÖZVETLENÜL NE UGORJ 
VÍZBE!

Júniusban	folytatjuk!	
(Mátay	Balázs)

Ezt	az	emlékplakettet	kapta	Fehér	István

Nyelvtanulás 

Velencei-tó Nyelviskola  

Angol, német, orosz, spanyol. nyelven.
Kiscsoportos és egyéni tanfolyamok, 
nyelvvizsgákra, érettségire eredményes 
felkészítés, korrepetálás
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon:   06 30/398-8515 vagy 06/22 474-570
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Ezreknek ízlett a főztjük

Több	mint	7	ezer	általános	és	középiskolás	diák	szavazata	alapján	a	martonvásári	HPM	Plusz	Kft.	csa-
pata	nyerte	el	az	,,Év	közétkeztetője	2016.”	díjat	és	címet	–	tájékoztatott	a	szép	sikert	elérő	alakulat	
velencei	 tagja,	Fazekas	Zsuzsanna.	Az	Országos	Gyógyszerészeti	és	Élelmezés-egészségügyi	 Intézet	
(OGYÉI)	közétkeztetést	és	az	egészséges	 táplálkozást	népszerűsítő	kampányában	az	 iskolások	ked-
venc	menzaételükre	 is	 voksolhattak.	A	győztes	 tókörnyéki	csapat	három	ételének	köszönheti	első-
sorban	a	remek	győzelmet,	ezek	a	következők:	Sajtos-tejszínes	sertéscsíkok	párolt	rizzsel,	halpogácsa	
sütőben	sütve	párolt	bulgurral	és	szilvás,	zabpelyhes	sütemény.

Fazekas	Zsuzsanna	elmondta,	hogy	ő	és	csa-
pattársai,	 Hegedűs	 Anikó,	 Novozánszki	 Sán-
dorné,	Gutyán	Henrietta,	Gilányi	Tamás	és	Mar-
tonosi	Tamás	a	saját	szakterületükön,	szakács-
ként,	kézilányként	vagy	éppen	dietetikusként	
folyamatosan	ezen	a	minőségen	produkálnak,	
mindig	 erre	 törekszenek,	 s	 büszkék	 az	 elért	
eredményre,	 ami	 persze	 teljesen	 érthető	 is.	
Azt	még	nem	tudják,	hogy	indulnak-e	hasonló	
megmérettetés
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Rovatunkban	 Koszti	 András	 pol-
gármestert	és	Dr.	Szvercsák	Szilvia	
jegyzőt	kérdezzük	a	képviselő-tes-
tület	munkájáról,	az	üléseken	meg-
hozott	rendeletek	fontosságáról	és	
szükségességéről.	A	képviselő-tes-
tület	 jegyzőkönyvei	 nyilvánosak,	
ezért	nem	a	rendeletek	felsorolása	
a	cél,	hanem	a	kiemelt	jelentőségű	
ügyekről	kívánunk	részletesebb	tá-
jékoztatást	adni.

Velencei Híradó: 2017.	 április	 27.	 napján	 tar-
totta	lapzártánk	előtti	utolsó	soros	testületi	ülé-
sét	városunk	képviselő-testülete.	Ezen	27	napi-
rendi	pontot	tárgyaltak	a	képviselők.	Ezek	között	
szerepelt	 Velence	 Város	 Önkormányzat	 Kép-
viselő-testületének	 a	 helyi	 kitüntetések,	 díjak	
adományozási	 rendjéről	 szóló	 önkormányzati	
rendelet	megalkotása.	Miért	volt	erre	szükség?
Koszti András: Tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 Babák	
Rózsakertje	 ünnepség	 időpontja	 megválto-
zott,	szükségessé	vált	ennek	lekövetése	a	helyi	
önkormányzati	 rendeletben.	 Ez	 rendelkezik	
arról,	 hogy	 Velence	 Város	 Önkormányzat	 Kép-
viselő-testülete	 milyen	 díjakat,	 elismerő	 kitün-
tetéseket	 (Velencéért	 Emlékérem,	 Velence	
	Ró	zsá	ja	Díj,	Díszpolgári	Cím	és	Velencéért	Okle-
vél)	 alapított,	 és	 ezek	 a	 kitüntetések	 és	 díjak	
nem	 adományozhatóak	 hivatalban	 lévő	 önkor-
mányzati	képviselő	számára.	A	rendelet	megha-
tározza	a	kitüntetésekre	és	a	díjakra	vonatkozó	
lakossági	tájékoztató	módját,	így	rögzíti,	hogy	a	
javaslattétel	aktuális	lehetősége	és	határideje	a	
Velencei	 Polgármesteri	 Hivatal	 hirdetőtábláján,	
Velence	 Város	 hivatalos	 honlapján	 és	 hivatalos	
lapjában	 kerül	 közzétételre.	 A	 fenti	 általános	
rendelkezések mellett a rendelet tartalmazza 
a	kitüntetések	és	díjak	pontos	 jellemzőit,	 para-
métereit,	 és	 azt,	hogy	az	egyes	kitüntetésekre,	
díjakra	 jelölt	 személyek	milyen	 feltételek	 telje-
sülése	esetén	kaphatják	ezeket	meg.	Rendelke-
zik	továbbá	arról	is,	hogy	kik	tehetnek	javaslatot	
a	 díjazottak,	 kitüntetettek	 személyére,	 és	hogy	
milyen	esetekben	lehet	visszavonni	a	kitüntető	
címeket.

Velencei Híradó:	 A	 Velencei-tó	 Turizmusáért	
Turisztikai	Desztináció	Menedzsment	Egyesület-
tel	kötendő	vállalkozási	szerződés	 is	a	napiren-
dek	között	szerepelt.	Miről	szól	ez	a	szerződés?
Koszti András: Az	 érintett	 önkormányzatok	
2009.	 szeptember	2.	 napján	 középtávú	együtt-
működési	 megállapodást	 kötöttek	 a	 TDM-
mel,	 amelyben	 „A	 Helyi	 Turisztikai	 Desztináció	
menedzsment	 szervezetek	 támogatása”	 című	
pályázatnak	megfelelően	vállalták,	hogy	a	támo-
gatásból	 megvalósított	 projekt	 befejezésétől	
számított	 5	 éven	 keresztül	 az	 idegenforgalmi	
adóból	 származó	bevételük	 (az	 állami	hozzájá-
rulással	megnövelt	beszedett	IFA)	20%-át	bizto-
sítják	a	TDM	működésére.	Ennek	megfelelően	a	
TDM	hatályos	alapszabálya	szerint	„az	Egyesület	
tagjai	 vagyoni	 hozzájárulásként	 tagdíjat	 fizet-
nek.	A	tagdíj	összege	az	alábbiak	szerint	alakul:		
önkormányzati	 tagok	esetén:	az	önkormányzat	
által	beszedett	 IFA	bevétel	20%-a,	de	minimum	
50	 000	 Ft/év.”	 Velence	 Város	 Önkormányzata	
ennek	 megfelelően	 minden	 évben	 átadta	 az	
IFA	 bevételének	 20%-át	 a	 TDM-nek,	 illetve	 az	
IFA	 bevétel	 20%-án	 felül	 további	 kifizetéseket	
is	teljesített,	amelynek	fejében	a	TDM	szervezte	
meg	az	önkormányzat	 rendezvényeit.	A	2010–
2016.	évekre	vonatkozóan	a	kifizetések	megfe-
lelő	pénzügyi	elszámolása	megtörtént.	A	2017.	
évben	 a	 –	 állami	 hozzájárulással	 megnövelt	 –	
beérkezett	IFA	20%-a	tagdíjként	kerül	kifizetésre	
a	 TDM-nek,	 az	 önkormányzat	 a	 rendezvények	
megszervezését	 pedig	 vállalkozási	 szerződés	
keretében	 rendeli	 meg.	 Ezzel	 összefüggésben	
a	képviselő-testület	9	 igen	egyhangú	szavazat-
tal	 úgy	 határozott,	 hogy	 a	 Babák	 Rózsakertje,	
a	 Szent	 Orbán	 Borünnep	 és	 Bohém	 Napok,	

Velence	 Város	 születésnapja	 és	 a	 Szent	 István	
Ünnep,	a	Szüreti	Bál,	valamint	a	Velencei	Advent	
kiemelt rendezvények megszervezésével és tel-
jes	körű	lebonyolításával	a	TDM-et	bízza	meg.	
Velencei Híradó: A	 képviselő	 testület	 tagjai	
egyhangú	szavazással	döntöttek	Velence	Város	
szennyvízhálózatának	 fejlesztéséről	 szennyvíz-
szivattyú	 beépítésével.	 Mit	 tartalmaz	 az	 erről	
szóló	határozat?	
Dr. Szvercsák Szilvia:	 A	 város	 infrastrukturális	
fejlesztéseinek	körében	a	2016.	évben	–	az	út-	
és	 parkolóépítés,	 a	 csapadékvíz-elvezető	 rend-
szer	 felújítása	és	karbantartása,	valamint	a	köz-
világítási	hálózat	bővítése	mellett	–	a	szennyvíz-
elvezető	 hálózat	 fejlesztése	 is	 elkezdődött.	 A	
DRV	Zrt.	azzal	kereste	meg	az	önkormányzatot,	
hogy	 a	 város	 területén	 lévő	 szennyvízelvezető	
rendszeren	 előforduló	 szennyvízkiöntésekkel,	
visszatorlódásokkal	kapcsolatban	fennálló	prob-
lémák	 műszaki	 megoldására	 az	 önkormány-
zati	 tulajdonú	 víziközművek	 közül	 a	 korábban	
megépített	 szennyvízelvezető	 kerülő	 ágakon	
az	 átemelők	 tehermentesítése	 érdekében	 két	
darab	 új	 nagy	 teljesítményű	 szivattyú	 beépí-
tését	 javasolja.	 A	 tervezett	 fejlesztés	 összesen	
bruttó	7	632	497	Ft	összeget	 jelent.	A	beruhá-
zást	ugyan	a	DRV	Zrt.	valósítja	meg,	de	a	forrás	
a	 város	 költségvetéséből,	 a	 víziközmű-infrasuk-
túra	használati	díjának	a	terhére	biztosított.
Velencei Híradó: A	napirendi	pontok	több,	mint	
felét	a	különböző	támogatási	kérelmek	jelentet-
ték.	Milyen	döntéseket	hoztak	ezekkel	 kapcso-
latban?
Koszti András:	 Többnyire	 pozitív	 döntéseket	
hoztunk,	 egy	 kivétellel	 minden	 kérelmezőnek	
tudtunk	 adni	 támogatást	 a	 tevékenységéhez,	
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általában	 a	 2016-os	 támogatási	 összegeket	
kapták	 meg	 a	 kérelmezők.	 A	 Symposion	 Ala-
pítványt	 200 000 Ft,	 világbajnok	 kenusunkat,	
olimpiai	 reménységünket	 Lakatos	 Zsanettet		
200 000 Ft,	a	Velence	Római	Katolikus	Plébániát	
1 000 000 Ft,	a	Velencei	Református	Egyházköz-
séget	 1 500 000 Ft,	 a	 Szent	 Benedictus	 Borlo-
vagrendet	 300 000 Ft,	 a	 Zene-Tér	 Környezet	
Kultúra	 Egyesületet	 100 000 Ft,	 Velence	 Város	
Önkéntes	 Tűzoltó	 Egyesületét	 1 000 000 Ft,	
a	 Kovász	 Közhasznú	 Alapítványt	 500 000 Ft,	 a	
Velencei	Helytörténeti	 Egyesületet	 250 000 Ft,	
a	 Velencei	 Polgárőrséget	 1 000 000 Ft,	 a	
Velencei	 Sportegyesület	 labdarúgó	 szakosz-
tályát	 8 300 000 Ft,	 kézilabda	 szakosztályát	
1 800 000 Ft.	 judo	 szakosztályát	 600 000 Ft 
összegű	 támogatásban	 részesítettük	 az	 idei	
esztendőre	 vonatkozólag.	 Ezeken	 kívül	 Ujvári	
Mihályt	 408 000 Ft	 összegű	 támogatásban	
részesítette	 testületünk,	 hogy	 a	 Velencei-tavi	
Rózsa	 I.	 számú	 Nyugdíjas	 Klub	 tagjai	 részére	
programokat	szervezzen.	Herczeg	Ferencné	szá-
mára	248 500 Ft	összegű	támogatást	állapított	
meg	képviselő-testületünk,	hogy	a	Nosztalgia	3.	
számú	Nyugdíjas	Klub	tagjai	 részére	programo-
kat	 szervezzen.	 Kantár	 Ferencné	 részére	 2017.	
évben	243 500 Ft	összegű	támogatást	állapítot-

tunk	meg	képviselőtársaimmal	együtt,	hogy	az	
Óvárosi	Nyugdíjas	Klub	tagjai	részére	programo-
kat szervezzen. 
Velencei Híradó: Önkormányzati	 feladatel-
látást	 szolgáló	 fejlesztések	 támogatására	 kiírt	
pályázat	benyújtásáról	is	döntöttek	a	képviselő-
testület	 tagjai,	 mégpedig	 ebben	 az	 esetben	 is	
teljes	összhangban,	9	igen	szavazattal.
Dr. Szvercsák Szilvia: Igen.	A	Belügyminiszté-
rium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
közzétett	 önkormányzati	 feladatellátást	 szol-
gáló	 fejlesztések	 támogatására	 kiírt	 pályázat	
beadására	 nyílt	 lehetőségünk.	 Sikeres	 pályá-
zat	 esetén	 Dr.	 Szabó	 Irén	 háziorvosi	 rendelője	
kerülne	 felújításra.	 A	 határozat	 szerint	 Velence	
Város	 Önkormányzat	 Képviselő-testülete	 a	
pályázati	 felhívásban	 foglaltaknak	megfelelően	
egészségügyi	 alapellátást	 szolgáló	épület	 vagy	
helyiség	 infrastrukturális	 fejlesztése,	 felújítása	
céljából	 pályázatot	 nyújt	 be.	 Velence	 Város	
Önkormányzat	 Képviselő-testülete	 biztosítja	 a	
pályázathoz	 szükséges	 1 500 000 Ft	 önrészt,	
amelynek	 költségvetési	 forrása	 a	 2017.	 évi	
költségvetésben	 rendelkezésre	 áll.	 A	 pályázat	
végül	a	megadott	határidő	(2017.	május	2.)	előtt	
benyújtásra	került.
Velencei Híradó:	Képviselő-testületünk	tagjai	a	

sportuszoda-létesítési	 pályázat	 módosításához	
szükséges	 tulajdonosi	 hozzájárulás	 megadásá-
ról	 is	 pozitívan	 szavaztak.	 Miért	 volt	 szükség	 a	
tulajdonosi	 hozzájárulásra,	 és	mit	 tartalmaz	 az	
elfogadott	határozat?
Koszti András:	 A	 beruházás	 kapcsán	 pályázó	
VELENCE	 PLUS	 Kft.	 kérvényezte	 képvise-
lő-testületünktől	 a	 versenyuszoda	 létesítésére	
vonatkozóan	 a	 pályázat	 módosításához	 és	 a	
módosítás	 beadásához	 szükséges	 tulajdonosi	
hozzájárulást,	 valamint	 azt,	 hogy	 a	 beruházás	
üzembe	 helyezését	 követő	 30	 napon	 belül	 a	
Magyar	Állam	javára	az	ingatlan-nyilvántartásba	
az	 igénybe	vett	adókedvezmény	mértékéig	 jel-
zálogjog	 kerülhessen	 bejegyezésre.	 Velence	
Város	 Önkormányzatának	 Képviselő-testülete	
támogatta	a	kérést,	így	a	szükséges	tulajdonosi	
hozzájárulást	 megadta	 	 a	 VELENCE	 PLUS	 Kft.	
által	 benyújtott	 pályázat	 keretében	 a	 Velence	
4509/2.	 helyrajzi	 számú	 ingatlanon	 verseny-
uszoda	 létesítésére	 vonatkozóan	 a	 pályázat	
módosításához	 és	 a	 módosítás	 beadásához,	
valamint	hozzájárult,	hogy	a	beruházás	üzembe	
helyezését	 követő	 30	 napon	 belül	 a	 Magyar	
Állam	 javára	 az	 ingatlan-nyilvántartásba	 az	
igénybe	 vett	 adókedvezmény	mértékéig	 jelzá-
logjog	kerüljön	bejegyezésre.		 (MB)
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Babák Rózsakertje: ismét siker!
Verőfényes	napsütés,	remek	idő,	gyönyörű	zöld,	virágos	környezet,	renge-
teg	aranyos	csöppség:	ez	volt	 a	Babák	Rózsakertje	2017-es	ünnepsége.	
Velence	városának	egyik	jellegzetes,	emblematikus	eseménye	idén	is	szá-
zakat	vonzott	a	Babák	Rózsaparkjába,	ahol	94	olyan	helyi	kisgyermek	ülte-
tett	el	szülei	segítségével	1-1	rózsatövet	május	első	szombatján,	akik	az	
elmúlt	egy	esztendőben	látták	meg	a	napvilágot.	Aprócska,	ámde	szorgos	
kezecskéjükkel	derekasan	küzdöttek	a	„hatalmas”	és	bizony	szúrós	rózsa-
szálakkal,	 amelyeket	 természetesen	 édesanyjuk,	 édesapjuk,	 nagyobb	
testvéreik	és	sokak	esetében	nagyszüleik	óvó	asszisztálása	mellett	ültet-
tek	el	 arra	 a	helyre,	 ahol	 az	ő	emléküket	őrzik	majd.	Éppen	úgy,	mint	 a	
speciálisan	erre	a	célra	létrehozott	pergolán	elhelyezett	névtábla.
Koszti	 András	 polgármester	 köszöntőjét,	 valamint	 a	 helyi	 óvodások	 és	
általános	 iskolások	 műsorát	 követően	 került	 sor	 a	 Velence	 Rózsája	 díj	
átadására,	 melyet	 a	 város	 képviselő-testületének	 döntése	 értelmében	
Kósa	 Csabáné,	 Bod	 Veronika,	 Orisek	 Károlyné,	 valamint	 Poósz	 Árpád	 és	
Poósz	Árpádné	vehetett	át	a	 település	első	emberétől.	Ők	azok,	akik	az	
elmúlt	 időszakban	sokat	 tettek	Velence	virágos	arculatáért,	közterületei	
általános	 összképnek	 javításáért,	 kulturált	 környezetéért.	 Gratulálunk	
a	 díjazottaknak!	 Az	 ünnepi	 pillanatokat	 követően	 jöhetett	 a	 közel	 száz	
rózsatő	 elültetése,	majd	 Csernik	 Szende	 székely	 lábbábos	mesemondó	
foglalta	le	a	gyerekeket.	Az	események	ideje	alatt	kisebb	kézműves	kira-
kodóvásárral,	arcfestéssel,	csillámtetoválással	és	nép	játékokkal	is	várták	
a	kicsiket	és	nagyobbacskákat.
	 		(MB)
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Trianon–Tria-Non!  
Készüljünk a 100. évfordulóra!

2020-ban,	három	év	múlva	Trianon	100.	évfordulójá-
hoz	érkezünk.	Sok	minden	történhet	addig.	A	lényeg,	
hogy	 a	magyarság	 élje	 és	 érezze	 át	 ezt	 a	 tragédiát,	
és	 soha	 ne	 nyugodjon	 bele,	 s	 ne	 tartsa	 végleges	
állapotnak,	megváltoztathatatlannak	Trianon	 (1920.	
június	4.)	gyalázatát.	Ez	évben,	97	éve	 immár,	hogy	
Trianon	erkölcsi	 terhe	 kezdettől	 oly	bénítólag	hat	 a	
magyarságra,	 s	 igenis	mindmáig	 korlátozza	 döntés-	
és	cselekvő	képességében.	Talán	ennek	tudható	be,	
hogy	Magyarország	rendszerváltás	utáni	kormányait	-	
ebben	a	vissza	nem	térő,	páratlan	történelmi	helyzet-
ben	-	a	magyar	 igények	nemzetközi	 jogi	 fórumokon	
való	 hatékony	 felvetése	 helyett,	 az	 utódállamokkal	
való	 alapszerződések	 gyors,	 szinte	 pánikhangulatú	
megkötése	 foglalkoztatta.	 (Ezek	 Magyarországra,	 s	
az	anyaországon	kívül	élő	magyarságra	teljesen	hát-
rányosak	voltak…)
Trianon	ma	is	megbéklyóz,	hisz	még	magyar	érzelmű	
politikusaink	 is	 csak	 „lélekben”	 mertek-mernek	
közösséget	 vállalni	 elszakított	 testvéreinkkel,	 s	
csupán	 „a	 nemzet	 határokon	 átívelő	 újraegyesíté-
sének”	 fogalmáig	mertek	s	mernek	elmenni.	Holott	
a	 határon	 túli	 magyarság	 jajkiáltásai	 bejárták-be-
járják	 Európát.	 Hisz	 Trianon	 nemcsak	 a	 történelmi	
Nagy-Magyarország	határait	 rajzolta	 át	 önkényesen,	
hanem	 az	 idegen	 országok	 állampolgáraivá	 vált	
magyarokat	engedte	kollektív	bűnösnek	nyilvánítani,	
emberi	-	nemzetiségi-szabadság	jogaiktól,	vagyonuk-
tól,	 anyanyelvüktől,	 iskoláiktól,	 vallásuktól,	 magyar	
egyházaiktól,	 természetes	 élet-	 és	 mozgásterüktől	
megfosztani.	
Szólnunk	 és	 emlékeznünk	 kell,	 hogy	 a	 felnövekvő	
nemzedékek	 tudatában	 legyenek,	 e	 jogfosztásnak,	
s	hogy	ezzel	Európa	 is	nézzen	szembe	-	saját	 jövője	
érdekében	–	azzal	az	örök	veszélyforrással,	amit	Tria-
non	becstelen	és	átkos	öröksége	jelent.	
A	félévszázados	ateista	diktatúra	agymosása,	erkölcs-
rombolása,	 tudatszűkítése	 2004.	 december	 5-én	
érett	be	végzetesen,	lehangolóan,	gyógyíthatatlanul.	
Trianon	 hatása	 ez	 is!	 Trianon	 áldozatai	 vagyunk!	 A	
„kompország-maradékország”	 lakossága	 -	 egymillió	
négyszázezer	 polgár	 kivételével-	 végleg	 elvesztette	

nemzeti	öntudatát,	s	ezzel	megtagadta	múltját.	Ezek	
után	 nagyon	 nehéz	 már	 kiejteni	 ezt	 a	 szót,	 hogy	
anyaország,	nemzet	…	S	azokat,	akik	a	teljes	jogfosz-
tottságban	is	megmaradtak	magyarnak,	ím	szégyen-
teljesen	és	dicstelenül	megtagadták	a	nem	hívei	és	
a	 távolmaradók…	 Úrrá	 lett	 a	 magyarság	 zömén	 az	
önzés,	az	anyagi	 javak	harácsolása,	a	szellemi-erköl-
csi	tompultság,	a	karrier-vágy,	vagy	éppen	a	megélhe-
tés	miatti	aggodalom,	s	az	ebből	adódó	megalkuvás…	
A	mai	generációk	-	tisztelet	a	kivételnek-	a	televíziók	
által	 naponta	 ránk	öklendezett	 vulgáris,	 szellemileg	
igénytelen,	 sárba	 húzó,	 agylágyulást	 és	 az	 erkölcs-
képző	 szervek	 elrothasztását	 okozó	 show-műsoro-
kon,	 valóságshow-kon,	 bárgyú	 sorozatokon	 nőnek	
fel,	miközben	nem	ismerik	krónikáinkat,	gesztáinkat,	
nemzeti	 történelmünket,	 csodálatos	magyar	 irodal-
munkat,	 népdalainkat,	 népművészetünket,	 s	 nem	
ismerik	 Adyt,	 Krúdyt,	 Babitsot,	 Reményik	 Sándort,	
gróf	Wass	Albertet,	vagy	éppen	Márai	Sándort…	
2004.	december	5-én	(én	második	Trianonként	éltem	
meg!)	 éjszaka	 álmatlanul	 vergődtem,	 s	 Petőfi:	 „A	
magyar	nemzet”	c.	verse	zakatolt	bennem	fájdalma-
san:	„Jóra	termett	nép	honában/Egy	a	szív,	az	akarat,/	
A	közérdek	mellett	minden/	Különérdek	elmarad…/	
Itten	oltárt	minden	ember	ön-bálványiért	emel/	És	az	
ilyen	önző	nemzet/	Életet	nem	érdemel…”/	
Valóban	 nem	 érdemlünk	 életet?	 Való	 igaz:	 megta-
gadunk,	 elvetünk	 mindent,	 ami	 múltunk,	 történel-
mi-szellemi	 kincsünk,	 sajátunk.	 Más	 nemzetek	 a	
keveset	 is	 felnagyítják,	 hamis	 történelemtudattal	
megsokszorozzák,	 a	 semmiből	 várat-legendákat,	
történelmet	 építenek.	 Mi	 azt	 is	 elpusztítjuk,	 amink	
van,	 s	 amire	 büszkék	 lehetnénk…	 Valóban	 öngyil-
kos	nép	a	magyar?	Csak	 Isten	segíthet	 rajtunk,	az	ő	
megbocsátó	kegyelme!	Ha	tékozlásaiból	megtér,	és	
bűnbánattal	Istenhez	fordul.	Ha	erkölcsileg	megújul,	
újjászületik,	s	a	Halál	nemzete	helyett	az	Élet	nemze-
tévé	lesz!	S	ha	majd	merünk	hűségesek,	sorsvállalók,	
próféták	lenni,	kiállni	a	pástra.	Ha	megélhetési	politi-
kusaink	helyett	karizmatikus,	küldetéses	nemzetpo-
litikusaink	lesznek.	Ha	majd	lesz	nemzetstratégiánk,	
s	ennek	nyomán	nemzeti	médiánk	és	nemzeti-nem-
zetközi	kommunikációnk.	Hisz	a	 trianoni	 játszmát,	s	
azóta	sok	mindent	–	jelentős	részben	kommunikáci-
ónk	hiányai	 és	betegségei	miatt	 vesztettük	el…	Saj-

nos	ezt	magam	is	annyiszor	megtapasztaltam,	úgy	az	
Egyesült	Államokban,	mint	másutt	járva…
Romsics	 Ignác	 egyszer	 írt	 egy	 kitűnő	 cikket	 „Az	
elpuskázott	 XX.	 század”	 címmel.	 Ebben	 írja,	 hogy	
ez	a	század	a	 legpocsékabb	száz	esztendőt	hozta	a	
magyarságnak,	s	azt	is,	hogy	„e	századról	nehéz	szatí-
rát	nem	írni…”	(Magyar	Hírlap,	2000.	dec.	30.	7.o.)	
Nos,	én	sem	szerettem	a	20.	századot.	Hiszem,	hogy,	
ha	ez	a	nemzet	megtalálja	önmagát,	önmaga	múltját,	
ha	Istentől	nyert	küldetését	vállalja,	akkor	boldogabb	
lesz	számára	ez	a	század.		Volt	magyar	küldetés,	hisz	
évszázadokon	keresztül	voltunk	a	kereszténység	és	
Európa	védőpajzsa…	Adyval	szólva	legyünk	hát	ma	a	
„protestáló	hit	és	küldetéses	vétó”	népe!	Kicsiny	nép,	
amely	a	kevésen	hű	volt,	és	sokra	bízatik	ezután.	
Újra	fel	kell	építenünk	a	nemzetet!	Csak	Istenben	bíz-
hatunk,	s	csak	önmagunkra	számíthatunk.	S	persze	a	
határon	túli	magyar	testvéreinkre.	S	itthon	arra	a	más-
félmillióra,	akik	mint	csillagemberek	fényükkel	átjár-
ják	a	magyar	élet	vak	és	züllött	éjszakáját…	Legyetek	
fényhozó,	világosságot	hirdető,	a	magyar	fejekben	és	
szívekben	 világosságot	 gyújtó	 emberek.	 A	 nemzet	
apostolai…	 Mai	 magyarságunk	megélésében	 –	 Sajó	
Sándor	szép	versére	utalva!	–	most	ez	a	szó	a	legfon-
tosabb:	RENDÜLETLENÜL!
Kossuth	 Lajos	 mondotta	 1848.	 szeptember	 15-én:	
„Mint	ember,	hiszek	Istenben,	mint	magyar,	hiszek	a	
nemzetben,	hogy	minél	nagyobb	lesz	az	ármánynak	
alávalósága,	 annál	 bizonyosabb,	 hogy	 ezen	 nemzet	
szabad	lesz	mindörökké.”
Mondjunk	 el	 együtt	 egy	 áldást,	 amit	 mindnyájan	
ismerünk,	jobb	kezünket	a	szívünkre	téve:
„Hiszek	egy	Istenben,	hiszek	egy	hazában,	hiszek	egy	
isteni	örök	igazságban.	Hiszek	Magyarország	feltáma-
dásában!	Ámen.”

Trianon-emlékmű	Kápolnásnyéken
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Az engedelmesség szabadsága
Az	 engedelmességet	 sokszor	 korlátnak	 tekint-
jük,	 ami	 behatárolja	 egyéni	 szabadságunkat,	
mozgásterünket.	Nem	tehetjük	azt,	amit	szeret-
nénk,	 ezért	 általában	 igyekszünk	 kibújni	 alóla.	
A	szabályok	elfogadása	helyett	 társadalmunk	 is	
inkább	arra	ösztönöz	minket,	hogy	találjuk	meg,	
és	 valósítsuk	 meg	 önmagunkat;	 egyéni	 utakat	
járjunk.	De	merre	tart	a	mi	egyéni	utunk?	És	aki	
megtalálja	önmagát,	vajon	mit	talál?	Ha	megta-
lálta,	 mihez	 kezd	 vele?	 A	 világ	 szabadságában	
valójában	ezernyi	észrevétlen	kötelék	van,	mely	
megakadályoz	 a	 Valódi	 megismerésében:	 kul-
turális	 kötelékek,	 hagyományok,	 neveltetés,	 az	
ismerősök	véleménye,	a	versengés,	a	fejlődéssel	
való	 lépéstartás,	 az	 életszínvonal	 fenntartása.	
Befolyásolnak	a	reklámok,	a	betegségektől	való	
félelem,	a	 félreértések,	sértettségek.	Megfelelni	
mások	elvárásainak,	megfelelni	a	világnak.	
Jézus	 a	 neki	 való	 engedelmességre	hív	 el.	 Cse-
rébe	megajándékoz	a	 valódi	 lelki	 szabadsággal,	
hogy	 szabadok	 legyünk	 a	 haragtól,	 az	 előítéle-
tektől,	az	elvárásoktól,	a	megfelelési	kényszertől.	
Segít	 túljutni	 életünk	 másokéval	 való	 összeha-
sonlításán,	a	büszkeségünkön,	a	problémáinkon,	
a	 saját	 félelemből	 és	 vágyakból	 épített	megkö-
vesedett	 gondolatainkon.	 Ő	 mutatta	 a	 legjobb	
példát	 az	 engedelmességre:	 „…én	 önmagamtól	

nem	 teszek	 semmit,	 hanem	 ahogyan	 az	 Atya	
tanított	engem,	úgy	mondom	ezeket.”	(Jn	8,28b)	
Vajon	mi	lett	volna,	ha	Jézus	az	engedelmesség	
helyett	inkább	a	saját	ötletei	után	megy,	és	csak	
akkor	fordul	az	Atyához,	ha	valami	megoldhatat-
lan	nehézségbe	ütközik	–	úgy,	ahogy	sokszor	mi	
tesszük?	 Ezért	 tehát	 kedves	 olvasó,	 ha	 a	 világ-
ban	 ez	 idáig	 nem	 találtad	 volna	meg	 azt	 amire	
vágysz,	az	nem	azért	van,	mert	rosszul	keresed.	
Azért	nem	találod,	mert	nincs	ott.
Gyakran	 az	 engedelmesség	 a	 nehezebb	 út	
választását	 is	 jelenti.	 Ne	 felejtsük	 azonban,	
hogy	 a	 könnyű	 úton	 nem	 fejlődünk,	 és	 olyan	
szívvel	érkezünk	majd,	 ahogyan	elindultunk.	Az	
engedelmességben	 viszont	 nem	 csak	 szabad-
ság	 rejlik,	 ez	 az	 út	 önmagunkat	 is	 átformálja	 a	
legnagyobb	 ígéretben:	 „Azt	 pedig	 tudjuk,	 hogy	
akik	 Istent	 szeretik,	 azoknak	 minden	 a	 javukra	
szolgál…”	 (Róm	 8,28a)	 Bármi	 történjék	 is	 tehát	
az	úton,	Isten	ígérete,	hogy	a	javunkra	válik.	Ám	
az	 engedelmességben	 bizonyos	 dolgokra	 Isten	
válasza	az,	hogy:	„nem”.	Ez	azonban	nem	jelenti	
Isten	fukarságát,	ebben	féltő	gondoskodása	van,	
melyben	nem	engedi	gyermekének,	hogy	hiába-
való	utakon	 járjon.	Ahogy	a	 szülő	 is	 szeretetből	
inti	gyermekét,	úgy	az	Atya	 is	 jól	 tudja,	mi	válik	
hasznunkra és mi nem. Imáinkra a válasz magá-

tól	a	Szerető	és	Szent	Istentől	jön,	akinek	gondo-
latai	 jóval	 feljebb	 járnak,	mint	azt	meg	 tudnánk	
ismerni.	 „Bizony,	 a	 ti	 gondolataitok	 nem	 az	 én	
gondolataim,	és	a	 ti	utaitok	nem	az	én	utaim	–	
így	szól	az	ÚR.”	(Ézs	55,8)
Rábízni	az	életünket	Isten	akaratára,	nagy	dolog.	
Könnyebb	azonban	felhagyni	vélt	szabadságunk-
kal,	ha	meglátjuk,	hogy	Jézus	Krisztus	követésé-
ben	az	igazi	szabadságot	találjuk	meg.	Ő	mondta:
„Jöjjetek	Én	hozzám	mindnyájan,	akik	megfárad-
tatok	és	megterheltettetek,	és	Én	megnyugvást	
adok	nektek.	Vegyétek	magatokra	az	én	igámat,	
és	tanuljátok	meg	Tőlem,	hogy	Én	szelíd	és	alá-
zatos	szívű	vagyok,	és	nyugalmat	találtok	a	ti	lel-
keiteknek”.	(Mt	11,28-29)

Vadon	Sándor
	baptista	lelkipásztor

Negyven év, és ami mögötte van
Van,	 aki	 nem	 ismeri	 a	 Kárpáti	 házaspárt?	 Talán	
csak	 a	 legfrissebb	 beköltözők,	 hiszen	 Anikó	 és	
Miklós	 épp	 negyven	 éve	 laknak	 a	 Velencei-tó	
mellett.	Pont	ennyi	 ideje	házasok	 is,	öt	 lányuk-
kal,	 azok	 párjaival,	 és	 nyolc	 unokájukkal	 nem-
rég	 ünnepelték	 a	 kerek	 évfordulót.	 A	 házaspár	
annak	 idején	 Gárdonyban	 és	 Csiribpusztán	 is	
lakott,	aztán	jöttek	Velencére,	hogy	kisgyerekes	
éveiket	az	 Iskola	utcai	öreg	parasztházban	tölt-
sék.	De	mivel	az	ötgyerekes	nagycsaládnak	már	
kicsi	lett	a	régi	konyha,	nagyobb	házat	építettek	
maguknak.	Akkorra	már	Miklós	a	gárdonyi	antik-
váriumban	dolgozott,	ami	nemcsak	munkahely,	
hanem évtizedek óta hivatás is számára. Anikó a 
negyedik	lány	születéséig	kisebb	kihagyásokkal	
állatorvosként	dolgozott	a	környéken,	de	a	hét	
fős	nagycsaláddá	bővülés,	és	az	idős	szülők	ápo-
lása	egy	 idő	után	előbbre	való	lett	az	életében,	
és	feladta	a	munkáját.	Most	mosolyogva	mesél-
nek	azokról	az	időkről,	amikor	Miklós	hajnalban	
Csiribpusztáról	kerékpárral	ment	a	gárdonyi	vas-
útállomásra,	hogy	onnan	vonatra,	majd	metróra,	
majd	 buszra	 szállva	 órák	 alatt	 eljusson	 Pester-
zsébeti	munkahelyére.	

Folytatás	a	19.	oldalon

Kárpáti	család
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Gyerekekről

„Anyukámat meglepem…”

Tudósítónk	a	Meseliget	Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

A	 tavasz	 legszebb	 ünnepe	 az	 Anyák	Napja,	 ami-
kor	kicsik	és	nagyok	köszönik	meg	az	édesanyák	
és	 nagymamák	 végtelen	 és	 önzetlen	 szeretetét,	
gondoskodását.	A	Katica	csoportban	már	hetekkel	
az	ünnep	előtt	nagy	volt	a	sürgés-forgás,	készülő-
dés.	Ebben	az	időszakban	gyakran	beszélgettünk	
arról,	hogy	az	anyukák,	nagymamák	miként	 tud-
nak	 	 gondoskodni	 kicsi	 és	 nagy	 gyermekeikről.	
Szóba	 került	 a	 szerető,	 támogató	 család	 szere-
pének	 fontossága	 is,	 melyben	 felcseperedve	
boldog	 és	 kiegyensúlyozott	 emberkék	 tehetik	
meg	első	 lépéseiket	 az	őket	 körülvevő	 világban.	
A	kicsik	ügyesen	fogalmazták	meg	gondolataikat	
és	 meséltek	 a	 szívüknek	 kedves	 élményeikről.	
Titokban	 tanulgatták	a	verseket,	dalokat;	 készül-
tek	az	ajándékok.	Nagy	volt	a	titkolózás,	hogy	igazi	
meglepetéssel	 kedveskedhessünk.	 Az	 ünnep	
napjának	közeledtével	sokat		beszélgettünk	arról,	
hogy	sok	vendég	lesz,	akik	kíváncsian	és	szeretet-
tel	várják:		mivel	köszöntik	őket	a	gyerekek.	Nagy	
örömünkre	a	kicsik	nem	szeppentek	meg	a	néző-
közönség	láttán.	Vidáman,	mosolygósan	köszön-
tötték	 az	 édesanyákat	 és	 nagymamákat,	 akik	 a	
csoportban	 dolgozó	 felnőttekkel	 együtt	 méltán	
lehetnek	büszkék	ügyes	gyermekeikre.

Pirosné	Kovács	Viktória	óvodapedagógus
Katica	csoport

Közlekedési játék  
a kiscsoportban

Idén	is	–	mint	minden	évben	–	igyekeztünk	a	helyes	
(alapvető)	közlekedési	szabályokat	megismertetni	
gyermekeinkkel.	 A	 játékosság	 és	 az	 élménydús	
mozgás	alapvető	kritérium	a	kisebbeknél	is.	Érzel-
meikre	 alapozva,	 látványban	 gazdag	 környezetet	
teremtve,	 interaktív	 tevékenységbe	 vonva	 őket,	
játszottunk	a	teremben,	s	később	az	utcákat	 járva	
szereztek	közvetlen	tapasztalatokat.	Már	az	elején	
többen	 is	 jelentkeztek	 rendőrnek,	 így	 folyamato-
san	cserélődtek	a	szerepek.	Kialakult	a	gyalogosok	
és	a	„motorosok”	szerepköre	is,	melynek	irányítása	
komoly	kihívást	jelentett	„rendőreinknek”.	A	zebra	
fogalmát	nem	minden	gyermek	értette	meg,	így	a	
„nagyobb”	korosztályú	gyermekeink	fogták	kézen	
és	 vezették	 el	 a	 zebrához	őket.	 Volt	 nálunk	gyor-
shajtás,	 szabályokat	 áthágó	 személy,	 „balesetet”	
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szenvedett.	 Őket	 rendőreink	 ideiglenesen	 „kivon-
ták	a	forgalomból”,	s	helyettük	szabályosan	közle-
kedő	személyek	ültek	a	motorra.
A	 rendőri	 munka	 is	 közös	 megbeszélések	 után	
kezdődhetett,	 folytatódhatott,	 hiszen	 ennek	 a	
munkának	a	pozitív	hatásaira	 is	sokszor	kitértünk	

(segítőkész,	 többször	 csak	 figyelmeztet,	 nem	 a	
büntetés	a	célja,	bizalommal	 fordulhatunk	hozzá	
stb.).	Később	a	 táblákat	a	 formájuknak	megfelelő	
helyre	ragaszthatták	fel,	melyben	sokan	jelesked-
tek.	Az	utcán	sétálva	többen	is	felismerték	a	táb-
lákat,	s	igyekeztek	ennek	megfelelően	közlekedni.	

A	délelőtt	sajnos	hamar	eltelt,	a	vidám	játék	csak	
úgy	„falta”	a	perceket,	s	ebéd	után	kicsit	fáradtan,	
de	 újabb	 ismeretekkel	 gazdagodva	 szenderültek	
mély	álomba.

Kovácsné	Bencsik	Éva	óvodapedagógus
Maci	kiscsoport

Szép	napos,	de	kicsit	hűvös	 reggellel	 köszön-
tött	 ránk	május	 első	 napja.	 Nagyon	 örültünk,	
hogy	az	eső	nem	esett,	hiszen	az	óvodásaink	
már	 nagyon	 izgatottan	 várták,	 hogy	 meg-
mutathassák	 szüleiknek	 és	 a	 közönségnek,	
hogy	kicsi	 létükre,	milyen	ügyesen	táncolnak,	
mozognak	 a	 színpadon.	 A	 Velencei	Meseliget	
Óvodából	5	csoport	lépett	színpadra,	és	színe-
sítette	a	 városi	majális	programját.	 Elsőként	a	
Piros	 alma	 csoport	 idézte	 színpadra	 a	 60-as,	
70-es	és	80-as	évek	rock	and	rollját.	A	 lányok	
pöttyös	 szoknyában,	 a	 fiúk	 pöttyös	 nyakken-
dőben	 és	 a	 jellegzetes	 napszemüvegben	 jár-
ták	 a	 twistet.	 Rendkívül	 jó	 hangulatot	 terem-
tettek	a	színpadon	és	színpad	körül	 is.	A	Piros	
alma	 csoport	 ezúton	 	 szeretne	 köszönetet	
mondani	Killer	Ritának	és	Réfi-Oszkó	Nórának	
a	 felkészülésben	 nyújtott	 segítségért.	 Máso-
dikként	 a	 Süni	 csoport	mutatta	 be	 gyönyörű,	
virágos,	pörgős	szoknyáiban	a	produkciójukat.	
Igazi	májusi,	 virágos	 hangulatot	 varázsoltak	 a	
színpadra	 a	 gyerekek.	 Őket	 követte	 a	 Tulipán	
csoport	zebratánca.	A	gyerekek	fantasztikusan	
ropták	a	zebrák	táncát,	és	igazi	csattanó	volt	a	
kis	zebrák	zebrán	való	átkelése,	rendőri	 irányí-
tás mellett. 

Majális

Folytatás	a	17.	oldalról

Miklós	 soha	 annyi	 őzet	nem	 látott,	mint	 akko-
riban…	 Azt	 is	 anekdotaként	 emlegetik,	 amikor	
bedőlt	a	régi	földház	fala	és	a	kémény	–	az	isteni	
gondviselésnek	 köszönhetően	 épp	 ebédidő-
ben,	 amikor	 senki	 sem	 volt	 a	 szobában,	 és	 a	
szomszéd	kisfiú	sem	homokozott	a	fal	melletti	
telekrészen.	Azt	mondják,	nehézségek,	hullám-
völgyek	minden	házasságban	vannak,	hiszen	az	
angyalok	 nem	házasodnak.	 A	mindennapok,	 a	
feladatok	és	a	fáradtság	nagyon	le	tudja	terhelni	
az	embert,	és	ilyenkor	könnyen	el	lehet	menni	
egymás	mellett,	de	közös	akarattal	túl	kell	jutni	
a	 nehézségeken.	 Hogy	 van-e	 titok	 a	 negyven	
együtt	 töltött	 év	 mögött?	 A	 házaspár	 szerint	
a	mindennapos	 beszélgetés	 az	 alap:	 kezdve	 a	
felszínnel,	és	haladva	egyre	mélyebbre.	Persze	

erre	 nem	mindig	 van	 idő	 és	 energia,	 de	 néha	
félálomban	is	hatásos	egy-egy	megerősítő	szó	a	
másik felé. Anikóék évtizedek óta együtt imád-
koznak	 reggel	 és	 este,	 sokáig	 jártak	 katolikus	
házas	 közösségbe,	 és	 több	 mint	 harminc	 éve	
minden	vasárnap	együtt	olvasnak	fel	a	szentmi-
sén	–	ez	mind	együtt-tartó	kapocs.	Azt	mond-
ják,	 sokat	 változtak	a	gyerekeik	által,	maguk	 is	
nevelődtek,	 de	majd	 csak	 hosszútávon	 látszik	
meg,	mennyire	tudtak	hitelesek	lenni	szülőként.	
Mert	az	ember	„csupán”	mintát	tud	adni	a	gye-
rekeinek,	 amit	 azok	 vagy	 követnek,	 vagy	 nem,	
de	mindenképpen	vissza	tudnak	érte	nyúlni,	ha	
szükségét	 érzik.	 A	 család	 a	 nyüzsgő	 nyarakat	
igyekezett	 színessé	 tenni:	 biciklire	 ültek	 kicsik	
és	nagyok,	és	sátort,	hálózsákot	fölpakolva	útra	
keltek,	hogy	világot	 lássanak.	Ma	ezek	a	közös	
kirándulások	már	a	nagycsaláddal	együtt	élnek	

évente	 kétszer,	 van,	 hogy	 negyvenen	 gyűlnek	
össze	a	kulcsos	házban,	felpakolva	kenyerekkel,	
kenyérre	 valóval,	 süteménnyel,	 egytálétellel.	
Igénytől	és	korosztálytól	függően	kis-,	nagy-	és	
„brutál”	 túra	 is	 választható,	 jó	alkalmak	ezek	a	
kötetlen,	nemzedékek	közötti	együttlétre.	
Negyven	év…	A	házaspár	a	házassági	évfordulós	
hálaadó	misén	köszönetet	mondott	a	Jó	Isten-
nek	egymásért,	a	lányaikért,	és	a	fiúkért,	akiket	
választottak.	 És	 persze	 a	 nyolc	 unokáért,	 akik	
egyre	 gyakrabban	 alszanak	 ott	 a	 nagyszülők-
nél,	Anikó	és	Miklós	ilyenkor	velük	imádkozik	a	
nap	 végén.	 Napközben	 pedig	 lehet	 csocsózni,	
olvasni,	 fára	mászni,	cicával	 játszani,	sőt,	Anikó	
fehér	nyuszija	az	apróságok	tiszteletére	 immár	
mutatványozni	is	tud.		

Békési	Erika	

Negyven év, és ami mögötte van

Negyedikként	a	Szivárvány	csoport	tánca	követ-
kezett.	Ők	is	a	pörgős	szoknyák	világát	hozták	el	
közénk.	 Nagycsoportosként	 nagyon	 ügyesen	
pörögtek-forogtak	 a	 színpadon.	 A	 szoknyák	
szálltak	 a	 lányok	 tipegő-topogó	 mozdulatai	
közepette.	Végül	a	Csipet-csapat	tűztánca	vará-
zsolt	 tüzes	 hangulatot.	 A	 tűz	 színei	 jelentek	
meg	a	gyerekek	jelmezeiben,	amelyek	vidámsá-
got,	melegséget	árasztottak.	A	színes	szalagok	
lobogása,	 fantasztikus	 színpadi	 látványt	 adott.	
Büszkék	vagyunk	minden	egyes	szereplő	gyer-

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125

Személyes-, vagyon- és technikai 
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129

besemisi@freemail.hu

mekünkre,	mivel	bátran	és	magabiztosan	szere-
peltek	a	produkciókban.	Külön	öröm	látni,	hogy	
mennyire	 vidámak,	 felszabadultak	 és	 milyen	
mélyen	bele	tudják	élni	magukat	a	szerepekbe.	
Igazi	tehetségek!	

Bóra	Csilla	óvodapedagógus
Piros	alma	csoport
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk	a	Zöldligetből:	
Nagy Edit

Beszámoló egy áldott napról

Iskolánkból	 7	 csapat	 bejutott	 a	 bibliaismereti	
verseny	 országos	 fordulójára.	 Ennek	 a	 vetélke-
désnek	 a	 helyszíne	 Kótaj	 volt,	 Nyíregyházától	
néhány	km-re.	A	28	diákot	Szigetközi	Tímea	kol-
léganőmmel	kísértük	el.	Tudtuk,	hogy	hosszú	út	
áll	előttünk.	A	gyerekek	párnát,	takarót	is	hoztak	
magukkal,	hátha	sikerül	egyet	aludni	a	megmé-
rettetés	 előtt.	 Senki	 nem	 aludt,	 mert	 nagyon	
lelkes	és	felpörgött	volt	a	csapat.	Az	ünnepélyes	
megnyitón	Papp	János,	a	Magyarországi	Baptista	
Egyház	elnöke	is	elmondta	bátorító	gondolatait	
és	 igei	üzenetét,	majd	Steiner	József	a	Baptista	
Szeretetszolgálat	 missziós	 igazgatója	 imádko-
zott,	 és	 áldást	 kért	 a	 versenyre.	 Elkezdődött	 az	
évfolyamonkénti	 versengés.	 Amíg	 a	 gyerekek	
vetélkedtek,	 Steiner	 József	 előadást	 tartott	
a	 Bibliáról,	 mint	 egy	 szép	 és	 értékes	 irodalmi	
emlékről.	Délben	az	 iskola	mindenkit	vendégül	
látott	 egy	finom	ebéddel.	Majd	már	 a	húsvétra	
készülődve,	 kézműveskedhettek	 gyermekeink.	
Az	 iskola	 aulájában	 a	 beküldött	 rajzokból	 kiál-
lítást	 nézhettünk	 meg.	 Jó	 lehetőség	 volt	 itt	 a	
másik	baptista	iskolásokkal	való	ismerkedésre	is.	
Az	eredményhirdetésre	14.00	órakor	került	sor.	
A	következő	eredmények	születtek:

3.	o.	Biblia	csapat		 2.	hely
Szent	sátor	csapat		 3.	hely
Felkészítő:	Papp	Sándorné
4.	o.	Mennyei	kincsek	csapat		 2.	hely
Felkészítő:	Szigetiné	Csákvári	Éva
6.	o.	Gyémántok	csapat		 1.	hely
Felkészítő:	Szigetközi	Tímea
7.	o.	Angyalok	csapat		 2.	hely
Felkészítő:	Nagy	Edit
8.	o.	Barátság	csapat		 1.	hely	
Szeretet	csapat		 3.	hely
Felkészítő:	Nagy	Edit
Nagy	 volt	 az	 öröm,	 amikor	 meghallottuk,	 hogy	
minden	 csapatunk	 dobogós	 lett.	 Nemcsak	 a	
helyezettek,	 hanem	 mindenki	 egy	 kis	 ajándék-
kal	 térhetett	 haza.	 Ennél	 a	 tárgyi	 ajándéknál	
azonban	 sokkal	 többet	 kaptak	 a	 gyerekek	 és	 a	
felnőttek.	Isten	csodáiról,	a	Bibliáról,	Isten	szavá-
ról	hallhattak,	erről	 versenghettek.	Az	 Igei	mag-
vetést	emberek	végezték,	végzik,	de	Isten	fogja	a	
növekedést	elvégezni	bennük	és	bennünk.	Ezt	a	
második	országos	versenyt	a	szeretet,	kedvesség,	
a	szíves	vendéglátás	jellemezte.	Jó	volt	ott	lenni!	
Köszönjük	szépen	a	kótaji	iskola	minden	dolgozó-
jának,	diákjának	a	sok	munkát,	a	velencei	gyere-
kek	 szüleinek	 a	 sok	 segítséget,	 iskolánk	 igazga-

tójának,	 Czuppon	 Istvánnak,	 hogy	 biztosította	 a	
buszt	számunkra.	Gratulálunk	minden	csapatnak!
A	 verseny	mottója	 a	 következő	 ige	 volt:	 	 „Most	
azért	 megmarad	 a	 hit,	 a	 remény,	 a	 szeretet,	 e	
három:	ezek	közül	pedig	a	 legnagyobb	a	szere-
tet.”	1.	Korinthus	13.15.

Papp	Sándorné	Zsóka

Országos angol verseny
2017.	 május	 5-én,	 pénteken,	 iskolánk	 adott	
helyet	 két	 országos	 versenynek.	 Az	 Országos	
Angol	Nyelvű	Versmondó	Versenyre	121	tanuló	
és	46	felkészítő	tanár	érkezett	tizenöt	település-
ről.	A	két	tanítási	nyelvű	és	a	baptista	iskolák	1–8.	
osztályos	tanulói	szebbnél	szebb	versek	előadá-
sával	 örvendeztették	meg	 egymást	 és	 a	 zsűrit,	
mely	iskolánk	egy	anyanyelvi	tanárából,	valamint	
egy	kéttannyelvű	7.	vagy	8.	osztályos	zöldligetes	
diákból	állt.	Az	értékelés	során	külön	díjazták	az	
egyes	évfolyamokat,	továbbá	a	normál	tantervű	
és	két	tanítási	nyelvű	osztályba	járó	tanulókat.	A	
Zöldliget	 iskola	 versenyzői	 külön	 értékelésben	
és	díjazásban	részesültek	a	baptista	iskolák	által	
szervezett	versenyek	hagyományaként.
A	délelőtti	 izgalmak	és	 a	finom	ebéd	után	dél-
után	 is	színes	program	várta	a	hozzánk	érkező-
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ket.	 „Célnyelvi	 országok	 –	 anyanyelvi	 tanárok”	
címmel	 két	 évfolyamonként	 vetélkedőt	 tartot-
tak	 iskolánk	angol	tanárai,	mely	során	az	ügye-
sen	 válaszolókat	 apró	 ajándékok,	 finomságok	
várták. A kezdeti feszültségek után mindenki 
vidáman,	 sikerélményekkel	 gazdagodva	 indul-
hatott	haza,	többen	4-5	órás	útra.
Iskolánk	díjazott	tanulói:
Kovács	Tünde	Etelka	(1.	oszt)	 1.	hely
Virga	Vanessza	Vendi	(1.	oszt)	 2.	hely
Pándi	Szabolcs	(2.	oszt)	 1.	hely
Vincze	Szofi	(2.	oszt)	 2.	hely
Bene	Kata	(3.	oszt)	 2.	hely
Török	André	(4.	oszt)	 1.	hely
Bartos	Bora	(4.	oszt)	 2.	hely
Szántó	Patrik	(5.	oszt)	 2.	hely
Joó	Rebeka	(6.	oszt)	 1.	hely
Kiss	Virág	(7.	oszt)	 2.	hely
Csere	Zsanett	(8.	oszt)	 1.	hely
Köszönjük	 iskolánk	 dolgozóinak,	 valamint	 az	
erre	a	napra	 segítőként	érkező	hetedikeseknek	
és	nyolcadikosoknak	a	lelkes	munkáját!	Gratulá-
lunk	az	összes	versenyzőnek	a	szép	szereplésért!
	 Tóthné	Benkő	Mónika	 

és	Stillné	Szabó	Zoé		szervezők

Országos történelemverseny
Első	alkalommal	rendeztük	meg	a	Baptista	Sze-
retetszolgálat	 által	 fenntartott	 iskolák	 történe-
lemversenyét.
Nyolc	 iskola	negyvenhárom	csapata	nevezett	a	
versenyre	 ötödiktől	 nyolcadik	 osztályig	 szerte	
az	országból.	Az	első	két	forduló	levelezős	volt,	
mely	 játékos	 formában	 kérte	 számon	 a	 törté-
nelmi	 tananyagot	 az	 adott	 évfolyamon.	 A	 két	
forduló	 összesített	 eredménye	 alapján	minden	
évfolyamból	az	első	hat	csapat	kapott	meghívót	
a	döntőre,	május	5-ére,	Velencére.
Nemcsak	a	 versenyzők,	de	mi	 is	nagy	 izgalom-
mal	 készültünk	 erre	 a	 napra.	 Az	 ünnepélyes	
megnyitón	tele	volt	az	aula	gyerekekkel	és	 fel-
készítő	 tanárokkal	 az	 ország	 minden	 részéről,	
hiszen	a	 történelemversennyel	egy	 időben	zaj-
lott	az	országos	angol	szavalóverseny	is.
A	megnyitót	 követően	 a	 csapatok	 tagjai,	 felké-
szítő	 tanáraik	 és	 a	 zsűri	 tagjai	 évfolyamonként	
külön	tantermekbe	vonultak	kollégáink	irányítá-
sával,	és	megkezdődött	a	végső	megmérettetés,	
melyre	 előre	 felkészülhettek	 a	 csapatok	 és	 a	
kész	munkáikat	hozhatták	a	döntőre.
Elsőként	 előre	 megadott	 témából	 elkészített	
PowerPoint	diabemutatójukat	mutatták	be	a	gye-
rekek,	majd	saját	készítésű	történelmi	társasjáté-
kaikkal	ismertették	meg	a	zsűri	tagjait	és	egymást	
is.	A	bátrabb	csapatok	PowerPoint	bemutatójukat	
azzal	 is	kiegészíthették,	hogy	korhű	 jelmezekbe	
bújtatták	merészebb	csapattagjaikat.
A	versenyzés	végeztével	a	csapatok	évfolyamon-

ként	megebédeltek,	majd,	amíg	a	zsűri	döntését	
meghozta	 a	 gyerekek	 kézműves-foglalkozáso-
kon	vehettek	részt,	illetve	a	filmet	nézhettek.
Az	 eredményhirdetés	 évfolyamonként	 történt,	
majd	14	órától	az	aulában	az	angol	szavalóver-
seny	 versenyzőivel	 együtt,	 egy	 közös	 záróün-
nepséggel	fejeződött	be	a	rendezvény.

Szigetközi	Tímea	szervező,	történelemtanár

Nagyhét határtalanul
Sikeres	 pályázat	 (HAT-16-01-0575)	 keretében,	
melyben	1	194	000	forintot	nyertünk,	a	nagyhe-
tet	határtalanul	töltöttük	el.	Előtte	azonban	már	
hetekkel	minden	erről	szólt.	Énekórán	erdélyi	és	
fejér	megyei	 népdalokat	 tanultak,	 technikaórán	
készültek	a	kis	varrott	hímes	tojások,	képeslapok.	
Történelemórákon	 térképek,	 gondolattérképek,	
földrajzórán	 a	 helyi	 növény-	 és	 állatvilág,	 vala-
mint	a	hegységek	kialakulása	volt	a	téma.	Iroda-
lomórákon	 a	 különböző	 legendák	 szolgáltattak	
témát	a	szövegértéses	feladatokhoz,	s	különórán	
a	Kőmíves	Kelemen	című	népballadából	állítot-
tunk	 össze	 egy	 jelenetet.	 Kisebb	 csoportokban	
adva	volt	egy-egy	téma,	melyről	nekik	kellett	fel-
készülni.	Aztán	jött	a	hétfő	hajnal…
Ennyi	 pozitív	 élménynek	 egyszerre	 még	 talán	
nem	 is	 voltam	 birtokában.	 Egy	 nagyon	 jó	 csa-
pattal,	 nagyon	 jól	megszervezett,	 látványokkal	
tűzdelt,	információkkal	bőven	megáldott,	csuda-
szép	napsütéses	 időben	kirándulgattunk	a	Kár-
pátok	éppen	hogy	nyiladozó	 természeti	 csodái	
között.	Közben	láthattuk	az	embert	is,	aki	maga	
is	 résztvevője	 ennek	 a	 csodának.	 A	 káprázatos,	
lenyűgöző	látványok	sűrűjében	oly	sok	mindent	
hallhattunk	 történelemről,	 vallásról,	 építészet-
ről,	művészetről.	Az	öt	nap	pillanatok	alatt	elre-
pült,	s	mégsem	éreztük	magunkat	kimerültnek.	
Rengeteg	 élmény,	 ami	most	 feltöltötte,	 üdévé	
tette kisimuló lelkünket.
A	sok	természeti	és	ember	által	épített	remekmű	
között	 a	 mi	 gyermekeinknek	 fantasztikus	
élmény	 volt	 az,	 hogy	 az	 ott	 élő	 gyermekekkel	
játszhattak,	 énekelhettek,	 beszélgettek,	 barát-
ságot	szőttek.	Temérdek	sok	ajándékkal	készül-
tek.	Volt,	 amit	maguk	keze	keltett	életre,	 s	 volt	
olyan,	 amit	 összegyűjtöttek,	 megvásároltak.	
Számomra	 nem	 is	 tudom,	 melyik	 volt	 megha-
tóbb,	 akik	 adták,	 vagy	 akik	 kapták.	 Így	 együtt	
volt	 kerek.	 Nagyon	 gyorsan	 egymásra	 hango-
lódtak.	Hangolódtak	volna	medvékre	is	szívesen,	
ám	 azok	 közül	 csak	 egy	 példány	mutatta	meg	
magát	két	kiváltságosnak	az	éjszaka	leple	alatt.	
Valószínű,	 hogy	 a	 képek	 is	 igen	 beszédesek,	
s	 azt,	 amit	 átéltünk,	 csak	 ímmel-ámmal	 lehet	
szavakba	önteni.	Mindenesetre	mi	mindnyájan,	
a	 velencei	 Zöldliget	 iskola	 hetedikes	 diákjai	 és	
tanárai	 „határtalanul”	 jól	 éreztük	 magunkat	 a	
húsvét	előtti	nagyhéten.

Mihelyt	 vége	 lett	 a	 tavaszi	 szünetnek,	 nekiáll-
tunk,	 hogy	 azt	 a	milliónyi	 fotót	 rendszerezzük,	
s	 a	 honlapra	 téma	 szerint	 feltegyük.	 Egy	 igen	
kis	 jópofa	 feladatlappal,	 totóval	 is	 visszahívtuk	
az	út	során	szerzett	élményeinket,	s	a	legvégén	
búcsúzóul	 a	 jövő	 hetedikeseinek	 is	 tartottunk	
egy	beszámolót.	Ha	 lehetne,	 akár	most	 rögtön	
vissza	is	mennénk	szívesen,	bár	volt,	aki	a	repü-
lőre	szavazna,	hogy	hamarabb	érjünk	oda.	Egy-
szóval	HATÁRTALANUL	jó	volt.
(Iskolánk	honlapján:	www.zoldligetsuli.hu	bőveb-
ben	 és	 több	 képpel	 is	 láthatnak	 beszámolókat,	
élményeket,	információkat!	Kattintson	ránk!)

Nagy Edit

Dobd a kosárba! 
Ismét	eltelt	egy	év	a	Dobd	a	kosárba!	program-
ban,	ezért	április	29-én	Székesfehérváron	meg-
tartották		a	zárórendezvényt.		Ettől	az	évtől	már	
igazi	 kosárlabda-mérkőzésen	 mérték	 össze	 a	
tudásukat	a	3.	és	4.	osztályos	tanulók.	Lelkesen,	
nagy	izgalommal	érkeztünk	a	versenyre,	ahol	11	
csapat	 küzdött	 meg	 a	 helyezésekért.	 Nagyon	
büszkék	 lehetünk	 iskolánk	 csapatának	 a	 telje-
sítményére,	mert	 4.	 helyen	 végeztünk	 holtver-
senyben.	Ez	ezért	 is	 elismerésre	méltó	 teljesít-
mény,	mert	játékosaink	több	mint	fele	2.	osztá-
lyos	tanuló	volt.	A	csapat	tagjai:	Bartos	Gergely,	
Bartos	Dorottya,	 Borbély	Máté,	Hakfelner	 Kata-
lin,	Gőgös	Csenge,	Lics	Zoé,	Dubis	Richárd,	Dubis	
Szabolcs,	 Füst-Molnár	 Milán,	 Fekete	 Zsombor,	
Raveczy	Gergő,	Balázs	Domonkos,	Csoma	Viktor.

Karácsonyné	Kéki	Andrea
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Fa Nándor, a helyi érték
Nagy	sikerű	élménybeszámolót	tartott	május	8-án	
a	Velence	Korzó	dísztermében	Fa	Nándor.	Az	ötszö-
rös	földkerülő	vitorlázó	Koszti	András	polgármester	
invitálására	 az	 „Unalmas	 hétfők,	 érdekes	 embe-
rek”	 sorozat	 nyitórendezvényének	 keretein	 belül	
kendőzetlenül	 beszélt	 pályafutásáról,	 sikereiről	 és	
nehéz	 időszakairól.	 A	 remek	 sportember	 10	 éve	
él	 Velencén,	 ahol	 jól	 érzi	magát,	 saját	 elmondása	
szerint	 is	otthonra	 lelt	a	 tóparti	 településen.	A	tar-
talmas	beszámolón	a	közönség	kérdéseire	szintén	
nyíltan,	 tabuk	nélkül	válaszolt	az	óceánok	magyar	
hőse.	 Az	 esemény	 végén	 Galambos	 Györgyné,	 a	
Velencei	Helytörténeti	Egyesület	elnöke	kért	szót,	
majd	elmondta,	hogy	javasolni	fogja	Fa	Nándor	fel-
vételét	a	helyi,	 azt	követően	pedig	a	Fejér	Megyei	
Megyei	 Értéktárba.	 Előbbi	 már	 meg	 is	 történt,	 a	
vitorlázó	immár	hivatalosan	is	helyi	érték.
No,	 de	haladjunk	 csak	 sorjában.	A	 program	elején	
Koszti	 András	 polgármester	 köszöntötte	 a	 sporto-
lót,	 s	 egy	 díszes	 emléklapot	 adott	 át	 neki,	 amely-
lyel	elismerését	és	köszönetét	fejezte	ki	az	emberi	
akaraterő,	kitartás,	elszántság	és	céltudatosság	élő	
példájának.	 Fa	 Nándor	 először	 1985	 és	 87	 szep-
tembere	között	egy	átalakított	túrahajóval,	a	Szent	
Jupáttal	kerülte	meg	a	földet,	sporttársa	és	barátja,	
Gál	József	társaságában.	Ekkor	még	többszöri	kikö-
téssel,	egyéb	programokkal	tarkítva,	nem	verseny-
ben	tette	ezt.	Később,	1990–91-ben	(már	szólóban)	
részt	 vett	 a	BOC	Challenge	négyszakaszos	 földke-
rülő	 versenyen	 az	 Alba	 Regia	 60	 lábas	 hajóval.	 Itt	
csodálhatta	meg	 először	 a	 világ	 hatalmas	 akarat-
erejét	és	küzdeni	tudását,	miután	a	fokvárosi	rajtot	
követően	kormánytörést	 szenvedett	a	hajó.	A	bal-
eset	okán	kb.	2000	km-t	vitorlázott	kormány	nélkül	
a	dél-afrikai	Port	Elizabeth	kikötőbe,	ahonnan	a	javí-
tási	munkák	után	újra	 folytatta	a	versenyt.	Ezért	a	
különleges	helytállásáért	a	versenybizottság	szak-
mai	elismerését,	az	ő	teljesítménye	nyomán	alapí-
tott	„SPIRIT	of	the	BOC	Challenge”	különdíjat	kapta.
Ezt	követően	már	 tudatosan	készült	a	 lehető	 leg-
nehezebb,	kikötés	nélküli,	szóló	viadalra,	a	Vendée	
Globre-ra,	amelyet	gondos	és	alapos	előkészületek	
után	a	–	szintén	saját	tervezésű	és	építésű	–	„K&H	
Bank	–	MATÁV”	nevet	viselő	60	lábas	hajóval	1992-
93-ban	 sikeresen,	 az	 5.	 helyen	 befutva	 teljesí-
tett,	 legjobb	 nem	 francia	 versenyzőként,	 egyben	

első	 külföldiként.	Mintegy	45	ezer	 km,	 kikötés	és	
külső	 segítség	 nélkül,	 hatalmas	 teljesítmény!	 Ez	
a	 produkció	 hozta	 meg	 számára	 a	 világhírnevet,	
s	 a	 rendkívüli	 népszerűséget	 Franciaországban,	
ami	 máig	 tart.	 Az	 előzmények	 után	 esélyesként	
szállt	 harcba	 a	 következő,	 1996–97-es	 Vendée	
Globe-on	Budapest	nevű	vitorlásával,	ám	egészen	
elképesztő	balszerencse-sorozat	sújtotta,	melynek	
következtében	 kénytelen	 volt	 feladni	 a	 megmé-
rettetést.	Ez	egy	igaz	elátkozott	verseny	volt,	több	
vitorlázó	kiesését,	hajós	és	hajója	tragédiáját	hozta.
Ezután	 még	 részt	 vett	 és	 4.	 lett	 egy	 kétszemé-
lyes	 transzatlanti	 (óceánátkelő)	 versenyen,	 majd	
gyakorlatilag	 visszavonult	 az	 óceáni	 versenyvitor-
lázástól.	 Saját	 cégével	 hajókat	 épített,	 tervezett,	
megalapította	saját	versenyét	a	Balatonon.	Egy	idő	
után maga is versenyzett és nyert a magyar tenge-
ren,	de	az	óceáni	kalandokat	nem	vállalta.	Egészen	
2012-ig.	 Ekkor	 a	 ZOLTEK	 Corporation	 nyugdíjba	
vonult	 elnökhelyettese,	 Kiss	 Péter	Attila	 hozta	 az	
üzenetet	Amerikából:	a	ZOLTEK	támogatja	Fa	Nán-
dort,	 ha	 ismét	 óceáni	 projektre	 szánja	 el	 magát!	
Innentől	 kezdve	 nem	 volt	 megállás,	 jött	 a	 lázas	
tervezés	és	hajóépítés	időszaka,	szépen,	csendben	
a	kápolnásnyéki	PAUGER-Carbon	műhelyben	el	 is	
készült	a	később	Spirit	of	Hungary	névre	keresztelt	
vízi	jármű.	2012	végén	jött	a	bejelentés:	Fa	Nándor	
visszatér	az	óceáni	versenyzéshez!	A	hajó	rengeteg	

teszt,	 engedélyeztetési	 procedúra	 és	 előkészítő	
munka	 után,	 2014-ben	 került	 vízre	 Triesztben,	
majd	végül	a	Barcelona	World	Race	kétszemélyes	
földkerülő	 vitorlásversenyen	 az	 új-zélandi	 Conrad	
Colman	társaságában	bizonyította,	hogy	alkalmas	
a	legnagyobb	feladatok	teljesítésére	is.
Bármennyire	 is	 furcsa,	 ezt	 a	 megmérettetést	 Fa	
Nándor	 tesztversenyként	 teljesítette	 2014–15-
ben,	ezzel	készült	fel	a	következő	Vendée	Globe-ra. 
Hogy	nem	 is	 rosszul,	ezt	a	2016–17-es	szóló	ver-
seny	 bizonyítja,	 hiszen	 eredeti	 tervét	 teljesítve	
100	napon	belül	 (93	nap	 alatt)	 nyolcadikként	 ért	
célba,	 második	 legjobb	 nem	 francia	 hajóként	 a	
29	fős	(ebből	végül	18-an	teljesítették	a	versenyt)	
mezőnyben.	63	évesen	egyéni	csúcsot	döntve,	az	
egész	 országot	 lázba	 hozva	 futott	 be	 többezres	
tömeg	előtt	Les	Sables	d’Olonne	kikötőjébe.
A	befutó	után	nem	sokkal	a	magyar	vitorlázó	beje-
lentette	 visszavonulását,	 amit	 azóta	 többször,	 így	
a	 velencei	 eseményen	 is	 megerősített.	 Mivel	 a	
következő	Vendée	Globe	2020-ban	rajtol,	amikor	ő	
67	éves	lesz,	már	nem	vállalja	a	felkészülést	a	rend-
kívüli	erőpróbára.	Mint	mondta,	ott	lesz	még	több	
versenyen,	de	már	nem	indulóként.	Az	utánpótlás-
ról	szólva	Fa	Nándor	elmondta:	nincs	a	látókörében	
olyan	fiatal,	aki	az	ő	örökségét	tovább	tudná	vinni,	
akit	 tanácsaival	 segíteni	 tudna,	 szakmailag	 felké-
szíthetne egy óceáni megmérettetésre. 
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A Vidi legendái is vágtáznak júliusban

1985.	május	8-án	és	22-én	a	Real	Madrid	ellen	
vívta	az	UEFA-kupa	döntőjét	 a	Videoton	 labda-
rúgó	 csapata.	 A	 magyar	 futball	 utolsó	 igazán	
nagy	nemzetközi	klubsikerének	32.	évfordulója	

kapcsán	a	Nemzeti	Vágta	velencei	előfutama,	a	
Velencei	Vágta	szervezői	meghívták	a	 július	9-i	
eseményre	az	egykori	fehérvári	focihősöket.	Az	
invitálást	az	akkori	UEFA-sorozat	gólkirálya,	a	7	

találattal	záró	Szabó	József,	valamint	a	kapusle-
genda,	Disztl	Péter	már	elfogadta,	velük	együtt	
pedig	 további	 korabeli	 Vidi-klasszisok	 is	 érkez-
nek	majd	 a	megmérettetésre,	 ahol	 külön	 futa-
mon	–	várhatóan	fogathajtásban	–	mérik	össze	
tudásukat.
Az	UEFA	ezüstös	héroszok	az	egész	viadal	emb-
lematikus	figurái	 lesznek,	de	egyéb	más	fontos	
szerep	is	vár	majd	rájuk	az	első	Velencei	Vágtán,	
minden	 részletet	 azonban	 még	 nem	 árulnak	
el	 a	 szervezők.	 Természetesen	 több	 kiválónak	
tűnő	„körítése”	lesz	a	vágtázásnak	a	Vidi-legen-
dák	 mellett	 is,	 betétfutamok,	 szórakoztató	 és	
kulturális	programok	színesítik	a	palettát.	Szép-
laki	Attila	főszervező	a	Velencei	Majálison	(ahol	
komoly	 erőkkel	 jelent	 meg	 és	 népszerűsítette	
az	eseményt	a	vágtás	csapat)	arról	tájékoztatott,	
hogy	jelentős	az	érdeklődés	az	első	megyei	vág-
ta-futam	 iránt,	 a	 nevezésekkel	 kapcsolatban	 a	
velenceivagtanevezes@gmail.com	e-mail	címen	
lehet	 érdeklődni.	 Az	 esemény	 Facebook-oldala	
a	 www.facebook.com/VelenceVagta	 címen	
érhető	el.	 (MB)

Bronzokkal kezdett Velence olimpiai reménysége
Kemény	felkészülési	időszak	után,	május	közepén	megkezdődött	a	verse-
nyek	sora	Lakatos	Zsanett	számára.	Velence	városának	legfiatalabb	dísz-
polgára,	 többszörös	 világ-	 és	 Európa-bajnok	 kenus	 a	 szegedi	 idénynyitó	
rangsoroló	viadalon	egyéniben	200	és	500	méteren	is	a	3.	helyen	végzett	
(200-on	ritkán	látható,	rendkívül	szoros	hármas	befutóval),	 jelezve,	hogy	
messze	van	még	csúcsformájától,	s	hogy	néha	nehezebb	a	roppant	erős	
hazai	mezőnyben	diadalmaskodni,	mint	egy	vb-n	vagy	Eb-n.	Zsanett	per-
sze	tudja	jól,	hogy	ez	még	a	felkészülési	időszak	vége,	az	igazi	formáját	a	
nyár	legfőbb	megmérettetéseire	kell	időzítenie.	
–	Számítottunk	arra	edzőmmel,	hogy	szoros	lesz,	ez	a	verseny	arra	volt	jó	
hogy	megnézzük,	miként	állok	a	többiekhez	képest.	Edzésből	mentünk	a	
Maty-éri	pályára,	és	egy	felkészülési	versenynek	is	fogtuk	fel.	Persze	győzni	
mindig	jó,	de	most	sajnos	nem	sikerült	egyik	számban	sem	nyernem.	Jön	
viszont	május	legvégén	a	szegedi	világkupa	(melynek	reklámarca	is	Laka-
tos	Zsanett!),	ott	két	számban	–	200	egyesben	és	500	párosban	–	állok	
rajthoz.	 Már	 nagyon	 várom,	 mert	 tudom,	 hogy	 sokkal	 jobb	 állapotban	
leszek,	mint	most	és	szeretnék	a	bronzoknál	sokkal	fényesebb	medáliákat	
hazahozni	Velencére,	és	klubomhoz	az	UTE-hoz	–	foglalta	össze	a	lénye-
get a rendkívül elszánt kenus.

Közeleg a Tour!
A	június	végi	nagy	starthoz	közeledve	egyre	több	információ	lát	napvilá-
got	a	2017-es	Tour	de	Hongrie	kerékpáros	körversenyről,	amely	Velence	
városa	 jóvoltából	először	érinti	közvetlenül	Fejér	megyét.	A	 tóparti	 tele-
pülésről	rajtol	majd	a	rangos	nemzetközi	viadal	2.	szakasza	június	29-én,	
amikor	a	Korzótól	–	egy	tókör	után,	Kápolnásnyék	érintésével	–	Siófokig	
teker	a	mezőny.	
A	Tour	de	Hongrie	hat	nap	alatt	52	települést	érint,	ebből	11	rajt	vagy	cél-
helyszín.	Összesen	750	km	vár	a	versenyzőkre,	akik	a	világranglista	pontok	
mellett	az	5	millió	Ft-os	pénzdíjazásért	 is	küzdenek.	Ebben	az	évben	20	
csapat	kapott	meghívót,	és	folyamatosan	érkeznek	még	nevezések	a	szer-
vezőkhöz.	Várhatóan	20-25	ország	120-130	kerekese	áll	rajthoz	a	Magyar	
Körversenyen.	

Eredményesen kergették a tojáslabdát

Április	végén,	Esztergomban	a	Riska	fesztivál	keretein	belül	megrendezett	
rögbitornára	 utazott	 a	 Zöldligeti	 Farkasok	 játékosállománya.	 A	 tornán	 3	
korosztályban	4	csapatott	indított	a	tóparti	egyesület,	mellyel	kiemelke-
dett	a	mezőnyből.	
A	 fiatalok	 szalagos	 és	 érintős	 kategóriákban	mérethették	meg	magukat.	
A	fiúk,	lányok	közel	15	mérkőzést	játszottak	le	a	nap	folyamán	2x5	perces	
lebonyolításban.	A	derekas	helytállás	után	a	jövő	tehetségei	közösen	néz-
ték	meg	 a	 Magyar	 válogatott	 sikerét	 Norvégia	 ellen	 (42-7).	 A	 válogatott	
mérkőzés	érdekessége,	hogy	korábban	3	játékos	a	Velencei-tavi	Rögbi	Sport	
Egyesületben	nevelkedett	–	tájékoztatott	Slott	Attila	edző.

(Gosztola	Petra,	MB)
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A	vágta	szervezői	és	segítői	a	velencei	majálison.	Jobbról	a	második	Koszti	András	polgármester
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MájuS 26. PénTek 16:00 – 22:00 
16:00  Creol együttes nuovo  amenco koncertje
17:45  Belau Music
19:00  Gáspár Szilvi Jazz Band
20:15  Colombre Band

MájuS 27. SzoMbaT 14:00 – 22:00
14:00  Garabonciás Együttes gyermekkoncert
15:00  A színpadon Róka Szabolcs mesemondó
15:00  Kovács Antal sommelier „A kézműves bor” 

(Vörösmarty Pince)
15:30  Szent Benedictus és vendég borrendek                                             

felvonulása
16:00  Borverseny eredményhirdetés, 

Borlovag    avatás
17:00  Zűrös Banda világzenei koncert
17:00  Kovács Antal sommelier „Az étel és bor 

 harmónia alapjai” (Vörösmarty Pince)
18:15  Swing Business 
19:00  Kovács Antal sommelier „A hazai szőlőfajták  

jelentősége a borkultúrában” (Vörösmarty 
Pince) 

20:15  Fesztivál Bora választás
20:30  Group’n’Swing

MájuS 28. VasárnAp 11:00 – 18:00
11:00–18.00  Mesetúra – középkori piactér és 

foglal koztató programok gyerekeknek
11:00  Babos Bábos Társulat előadása 

 a legkisebbeknek 
14:00  Mesekvíz gyerekeknek
15:30  Grunting Pigs – Pribojszki Mátyás 

 és Szász  Ferenc blues koncert
17:00  Alaitner András és zenekara

TRanSzfErjáraTok: 300 ft/út/Fő
GÁRDONY – AGÁRD 
péntek 15:00 órától, szombat 13:00 órától, vasárnap 10:00 órától folyamatosan
Megállóhelyek: Agárd  (Nádas étterem)  ∙   Gárdony (vasútállomás) ∙  Bence – hegy (Szent Orbán Borünnep)

KÁPOLNÁSNYÉK – NADAP – PÁZMÁND 
péntek 15:00 órától, szombat 13:00 órától, vasárnap 10:00 órától folyamatosan
Megállóhelyek: Kápolnásnyék (Finom Étkek Háza) ∙ Nadap (buszmegálló, központ) ∙  Pázmánd 

(buszmegálló, központ) ∙  Bence – hegy (Szent Orbán Borünnep)

VELENCEI JÁRAT 
péntek 15:00 órától, szombat 13:00 órától, vasárnap 10:00 órától folyamatosan

          Megállóhelyek: Cápa étterem ∙ Pusztaszabolcsi út (Erika Csemege) ∙  Velence Resort&Spa parkoló ∙  
           Fő utca  (Szent István katolikus templom) ∙  Bence – hegy (Szent Orbán Borünnep)

SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRAT 
péntek 15:00 órától, szombat 13:00 órától, vasárnap 10:00 órától folyamatosan          
Megállóhelyek: : Székesfehérvár  (Interspar parkoló) ∙  Székesfehérvár  (Zombori úti buszmegálló)  ∙

                          Pákozd (település központ) ∙  Sukoró (Zólyomi ABC)  ∙  Bence – hegy  (Szent Orbán Borünnep)

Tuk-TuK: 500 ft/út/Fő
szombat 13:00 órától, vasárnap 10:00 órától folyamatosan
Megállóhelyek: : Velence Korzó  ∙  Bence hegy (Szent Orbán Borünnep)

*A programváltozás jogát fenntartjuk.

*Az utolsó buszjáratok péntek 
és szombat 22:30-kor vasárnap 
18:30-kor indulnak a Bence – 
hegyről.
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Velencén	történt

Új életet adott a Korzó 

kiszáradt fáinak

Mint arról már beszámoltunk, kiszáradt a 
Velence Korzón fél tucat fa, amelyeket Koszti 
András polgármester kezdeményezésére egy 
remek kezű láncfűrészes fafaragó látványos, 

praktikus alkotásokká varázsolt, megmentve 
őket a teljes kivágástól. Egészen pontosan a 
hat fatörzsből végül ötöt sikerült megmun-
kálnia Varga Norbertnek, a hatodik túl vékony 
volt ahhoz, hogy stabil, tartós faremekké 
tudja faragni. A pázmándi mester (a művész 
megszólítást kifejezetten kéri hanyagolni...) a 
tervezett határidő előtt, 21 nap alatt elkészült 
a mini szoborcsoporttal, amely – mint mondta 
– a legnagyobb eddigi munkája, ugyanis egy 
helyen, egyszerre még soha nem faragott 
ennyit.
A	21	nap	alatt	összesen	200	órányi	munkával	értel-
mezte	 újra	 a	 halálraítélt	 fákat	 Varga	 Norbert,	 aki	
kérdésünkre	azt	 is	elárulta,	hogy	5-fajta	 fűrésszel	
dolgozott,	amelyek	30	liter	benzint	„ettek	meg”	4	
hetes	velencei	tevékenysége	alatt.	A	láncfűrészek	

mellett	 csiszológépekkel	 és	 fúrógépekkel	 is	 dol-
gozott,	előbbi	elfogyasztott	több	mint	100	csiszo-
lókorongot,	 ami	 jól	 érzékelteti,	 hogy	 nem	 olcsó	
mulatság	ez	a	fajta	művészkedés.	 (MB)

HORVÁTH ZOLTÁN
NYUGALMAZOTT IGAZGATÓ

(1928-2017)

Szerény	 körülmények	 között	 nőtt	 fel	 bátyjával,	
de	szülei	mindent	megtettek	 iskoláztatásukért:	
A	pápai	Állami	Líceumban	szerezte	meg	a	nép-
iskolai	 tanítói	 oklevelet	 1948-ban.	 A	 Somogy	
megyei	Lapapusztán,	tanyasi	 iskolában	állt	elő-

ször	 tanítványai	 elé.	 Több	 állomás	 után	 1956.	
május	1-én	áthelyezéssel	került	Velencére,	az	itt	
működő	 Gyógypedagógiai	 Leányfoglalkoztató	
Intézetbe,	mint	igazgatóhelyettes.	Az	1957–58-
as	 tanévet	 viszont	 már	 a	 velencei	 Általános	
Iskolában	 kezdte,	 mert	 a	 Fejér	 megyei	 Tanács	
Művelődési	Osztálya	igazgatói	megbízással	oda	
helyezte.	 Öt	 tanéven	 keresztül	 vezette,	 szer-
vezte	az	 itt	 folyó	munkát.	Mint	körzeti	 igazgató	
ellátta	a	tükröspusztai	és	a	nadapi	iskolák	irányí-
tását,	ellenőrzését	is.
1962.	 augusztus	 6-ával	 visszahelyezték	 a	
Gyógy	pedagógiai	 Intézetbe,	 majd	 1964.	 szep-
tember	 1-vel	 igazgatóvá	 nevezték	 ki.	 1988.	
november	 15-i	 nyugdíjazásáig	 ezt	 a	 feladatot	
látta	 el.	 1965-ben	 államvizsgázott	 a	 Gyógy-
pedagógiai	 Tanárképző	 Főiskolán,	 és	 kapott	
általános	gyógypedagógiai	 tanári	oklevelet.	Az	
ebben	az	intézetben	eltöltött	közel	30	esztendő	
életének,	 munkájának	 gazdag,	 eseményekkel	
teli,	 szorgalmas	 évei	 voltak.	 Legnagyobb	 ered-
ménynek	azt	tekintette,	hogy	a	Művelődésügyi	
Minisztérium	 és	 a	Megyei	 Tanács	 segítségével	
1975.	 szeptember	 1-én	 letehették	 új	 intézet	
alapkövét.	 Az	 1977–78-as	 tanév	 kezdetére	
pedig	teljesültek	álmai:	a	gyerekek	végre	méltó	

körülmények	 között,	 modern	 berendezésű,	
kellő	 dolgozói	 létszámú	 intézményben	 tanul-
hattak,	élhettek.
A	Velencei-tó	környéki	ÁFÉSZ	alapító	tagjai	közé	
tartozott,	 és	 megszűnéséig	 aktívan	 részt	 vett	
az	elnökség	munkájában.	A	Tó-CooP	Zrt.	elnök-
ségének	 egészen	 haláláig	 tevékeny	 tagja	 volt.	
2000.	 március	 15-én	 a	 velencei	 Képviselő-tes-
tület	 neki	 ítélte	 oda	 a	 Velencéért	 Emlékérmet.	
2009.	március	15-én	Fejér	Megye	Közgyűlése	a	
Pápay	 Ágoston	 Díjat	 adományozta	 pedagógiai	
életműve	 elismeréseként.	 2013-ban	 Vasdiplo-
más	 tanító,	2015-ben	Aranydiplomás	gyógype-
dagógus lett. 
1955.	december	17-én	vette	feleségül	Németh	
Annát,	együtt	nevelték	fel	két	fiukat:	Zoltánt	és	
Ervint.	 Feleségének,	 a	 velenceiek	 által	 tisztelt	
és	 szeretett	 Panni	 tanító	 néninek	 1999	 októ-
berében	 bekövetkezett	 halálát	 követően	 Zoli	
bácsi	vette	át	a	velencei	újtelepi	templom	szol-
gálatában	a	sekrestyésséget.	Erről	a	közelmúlt-
ban	kényszerült	lemondani	megrendült	egész-
ségi	 állapota	 miatt.	 Közben	 hat	 unokája	 és	
négy	dédunokája	cseperedett	 fel.	Rajtuk	kívül	
a	kertészkedésben,	a	madarak	etetésében	és	a	
rejtvényfejtésben	 lelte	örömét.	Habár	 lelke	és	
szelleme	az	utolsó	pillanatig	friss	volt,	többször	
műtött,	megviselt	teste	89.	életévében	hagyta	
cserben.	Elfáradt,	beteg	szíve	április	10-én	este	
a	kórházi	ágyon	szűnt	meg	dobogni.								
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Nádas Péter: Világló részletek

Nádas	 Péter	 legújabb	
könyve	 olyan	 monu-
mentális	 emlékirat,	
amely	 nem	 egyszerűen	
memoár,	 de	 családre-
gény	is,	a	20.	század	tör-
ténelmének	tablója.	
Mindvégig maga áll 
a	 központban,	 mégis	
a	 ’40-es,	 ’50-es	 évek	

Magyarországa	mutatkozik	meg.	A	Világló	rész-
letek	nem	egyszerűen	a	kortárs	magyar	próza	
monumentális	alkotása,	de	az	emlékirat-iroda-
lom	afféle	21.	 századi	kezdeményezése,	meg-
újításának	 és	 továbbépítésének	 sikeres	 kísér-
lete.	Nádas	nem	álmodja	vissza	magát	a	gyer-
mekkorába,	 vállaltan	 az	 idős	 író	 vall	 egykori	
önmagáról,	 így	 lesz	módja	 például	 történelmi	
perspektívába	állítani	a	kort,	a	családja	életét.

Wéber Anikó: Az osztály vesztese

Az	 osztály	 vesztese	
hihetetlen	 fordulatosan,	
ugyanakkor	könnyfakasztó	
érzékenységgel mesél 
gyerekeknek	 és	 felnőttek-
nek	 az	 iskolai	 bántalma-
zásról	úgy,	hogy	az	osztály	
minden	 tagját	 megismer-

jük	szépen	lassan.	Wéber	Anikó	napközis	tanárként	
rengeteget	tanult	a	gyerekekről	és	a	gyerekektől.	
Most	pedig	egy	 feszültséggel	 és	 kérdésekkel	 teli	
regényben	mesél	gyerekeknek	arról,	mi	a	bántal-
mazás,	hogy	a	kötet	végére	érve	minden	diák	egy	
kicsit	másképp	néz	majd	az	osztálytársaira.

Nyitvatartás:
Hétfő zárva
Kedd 10.00 – 17.00
Szerda 13.00 – 17.00
Csütörtök 10.00 – 17.00
Péntek 13.00 – 17.00
Szombat  9.00 – 13.00
Vasárnap zárva

Sinkáné	Mihály	Zita	intézményvezető
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Történet	 egy	 lányról,	 aki	
később	 Augustus	 császár	
felesége	lett.	Majd	a	Római	
Birodalom	 legnagyobb	
hatalmú	asszonya.	A	könyv	
nem	 csak	 a	 császári	 pár	
életét,	hanem	Róma	egész	
akkori	 történetét	 bemu-
tatja.	 Megismerhetjük	

Antonius	 és	 Kleopátra	 sorsát,	 Szicília	 elfoglalását,	
Gaius	Maecenas	naggyá	válását	és	Marcus	Agrippa,	
Róma	akkori	 legfőbb	hadvezérének	szerepét	 is,	 így	
egy	felemelő	és	romantikus	történet	mellett	törté-
nelmi	ismeretekkel	is	gyarapodhat	az	olvasó.

„Könyvjelző” – sorozat a könyvtárban
(Balajthy Ferenc költő estje)

Mitől	 egész	 az	 egész?	Meddig	mehetünk	 el	 a	
tökéletesség	keresésének	útján?	Jó	az,	ha	lélek-
ben	 gyermekek	 maradunk	 és	 nem	 komolyo-
dunk	meg?	Egyáltalán	mi	a	komolyság,	–	pusz-
tán	hangulati	elem,	tudás,	vagy	szenvedésalapú	
irónia?	 Ilyen	kérdésköröket	 feszegetett	a	Vajda	
János-díjas	 költő,	 a	Magyar	 Írószövetség,	 vala-
mint	 a	 Vörösmarty	 Társaság	 tagja.	 Lenyűgöző	
előadásmóddal	játszi,	könnyedséggel	és	rejtett	

humorral	futott	végig	életünk	meghatározó	állomásain,	sorsfordulóin.	Fél-
mondatokban	beszélt.	Olyan	félmondatok	voltak	ezek,	melyek	másik	fele	
valahol	máshol	van,	de	zsigereinkben	érezni	véljük	létjogosultságukat.
A	 kora	 gyermekkortól	 napjainkig	 megtapasztalt	 történéseken	 végig	
utazva	szembesített	minket	azzal,	hogy		rájuk	adott	válaszaink		határozzák	
meg	mindenkori	állapotunkat.	Rajtunk	múlik	tehát,	hogy	hozzáállásunk-
kal	kiszínezzük,	vagy	kiradírozzuk	a	ránk	szabott	kifestőkönyvet.	Balajthy	
Ferenc	varázslatot	mutatott	be	április	11-én,	a	Költészet	Napján	a	velen-
cei	 könyvtár	 olvasótermében.	 Ötvözte	 magában	 a	 gyermeket,	 aki	 még	
emlékszik	előző	életeire	és	a	felnőttet,	aki	még	emlékszik	gyermekkorára,	
–	megkísérelve	ezzel	az	egész	érintését.

	Kalmár	Zsolt	kulturális	szervező
Hauszmann	Alajos	EKIK,	Velence
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Áprilisi	 számunkban	 kellemes	 húsvéti	 ünnepeket	
kívánva	 búcsúztunk	 az	 olvasóktól.	 A	 Húsvéti	 hét-
végét	családi	 körben	ünnepelte	 tagságunk.	Április	
12-i	klubnapunkon	először	az	Űrhajózás	világnapja	
program	 keretében	 Hoppál	 Tiborné	 előadásában	
emlékeztünk	meg	az	űrhajózás	úttörőiről,	majd	Örsi	
Lajosné	 elevenítette	 fel	 húsvét	 ünnepének	 törté-
netét,	 adott	 tájékoztatót	 az	 esemény	megünnep-
lésének	hazai	szokásairól,	és	nyújtott	kitekintést	az	
ünnep	nemzetközi	vonatkozásaira	is…	
A	húsvéti	hagyományos	 „Locsoló”	klubnapot	ápri-
lis	 19-én	 tartottuk.	 A	 tánckar	 tagjai	 ezúttal	 nyuszi	
jelmezben,	szép	verseket	adtak	elő.	A	„fiúk”	pedig	
a	 „Megjöttek	 a	 velencei	 betyárok”	 dallamára,	 kis	
pónilóval	és	locsoló	sugárcsővel	vonultak	be	a	klub-
terembe	és	köszöntötték	a	szebbik	nem	tagjait.	 	A	
locsolóversek,	 rigmusok	 elmondása	 után	 –	 Koszti	
András	 polgármesterrel	 és	 Heiden	 Ferenc	 vállal-
kozóval	megerősítve	 –	 aktív	 locsolásba	 kezdtek	 a	
„lányok”	nagy	örömére.	Volt	torta,	tojáslikőr,	szüle-
tésnapi	köszöntő	és	még	sok	minden.	A	 legfonto-
sabb	azonban,	hogy	a	szeszélyes	áprilisi	havas	eső,	
ellenére	 meleg	 hangulatú	 ünnepségen	 gondos-
kodtunk	arról,	hogy	a	„lányaink”	el	ne	hervadjanak…
Kihelyezett	 klubnapon	 látogattunk	 el	 a	 kastély	
épületébe.	 A	 program	 első	 részében	 Galam-
bos	 Györgyné,	 a	 Helytörténeti	 Egyesület	 elnöke	
mutatta	 be	Márton	 Rozália	 fafaragó	 és	 keramikus	
művész	műveiből	összeállított	„Fába	vésett	álmok”	
című	 kiállítást.	 A	 gyönyörű	 alkotások,	 valamint	
a	 szakszerű	 tárlatvezetés	 nagy	 élményt	 adott	 a	
bemutató	résztvevőinek.

A	 kiállítóteremből	 csak	néhány	 lépést	 kellett	 ten-
nünk	és	máris	a	Városi	Könyvtárba	érkeztünk,	ahol	
Sinkáné	Mihály	Zita	intézmény-	és	könyvtárvezető	
fogadott	 bennünket.	 A	 Könyv	 Világnapja	 alkalmá-
ból	 tájékoztatást	 adott	 az	 olvasás,	 az	 ismeretek	
folyamatos	 bővítésének	 fontosságáról,	 az	 idősko-
rúak	 életében	 betöltött	 szerepéről.	 Ismertette	 a	
könyvtár	működésének	tapasztalatait,	és	jó	szívvel	
invitálta	 tagságunkat	 a	 gyakori	 író-olvasó	 találko-
zókra	és	más,	városi,	kulturális	rendezvényre.	Szép	
és	hasznos	bemutató	és	előadás	volt.	Köszönet	érte	
Marikának	és	Zitának.
Kis	szünet	után	máris	elérkeztünk	a	Velencei	Majá-
lis	 rendezvényre.	 Klubunk	 rendezvénysátra	 a	 két	
másik	nyugdíjasklub	társaságában	a	ligetes	részben	
lett	 felépítve	 és	 ünnepi	 díszbe	 öltöztetve.	 Kisebb	
nehézségek	 leküzdése	 után	 Kvak	 János,	 Zsolnai	
József,	 Nagy	 Károly	 összetételű	 szakácscsapat,	
Martinovszky	 József	hathatós	 technikai	 támogatá-
sával	hozzákezdett	 az	ünnepi	 gulyásleves	elkészí-
téséhez.	 Nagy	 Piroska,	 Zsolnai	 Marika	 és	 holland	
klubtársunk	 –	 Peter	 Vogel	 –	 pedig	 berendezte	 a	
sátrat	és	a	sátor	előtti	 teret.	Később	egyre	 többen	
csatlakoztak	 az	 ünnepi	 programokhoz	 és	 hoztak	
süteményt,	 ételeket,	 italokat	 a	 rendezvényre.	 A	
legnagyobb	várakozás	azonban	a	klub	tánccsoport-
jának	bemutatkozását	kísérte.		A	nagy	színpad	záró	
rendezvényén	 –	 több	 korosztály	 ifjúsági	 együtte-
sének	bemutatója	után	–	lépett	fel	Hoppál	Tiborné	
vezette	 tánccsoportunk,	 a	 klub	 tagjai	 és	 a	 népes	
közönség	tapsa	közepette.	A	népies	 ihletésű,	 idős,	
rokkant	 asszonyokat	 idéző	 énekes	 bevezető	 rész	

és	 meghökkentő	 átváltozás	 után	 –	 következett	 a	
második	rész,	melyben	dallamos,	ritmusos	countri	
zenére	 táncoltak,	 fergeteges	 sikerrel…	 Köszönjük	
lányok	a	szép	perceket…
Anyák	napi	ünnepségünket	egy	Gárdonyi	Géza	idé-
zet	szellemében	tartottuk	meg:		
	 „A	 virágot	 a	 napfény	 fejleszti	 ki,	 az	 emberi	 lelket	
a	 szeretet”.	 A	 műsorban	 a	 főszereplő	 ezúttal	 az	
„örök	ifjú”	 Kesztyűs	 házaspár	 volt,	 akik	 anyákat,	
majd	 nagyanyákat	 köszöntő	 verseket	 adtak	 elő,	
–	gyönyörűen.	Az	első	cserép	–	Huszti-féle	–	mus-
kátlivirágot	korelnökünk,	Gyula	bácsi	 adta	át	Döb-
renteiné,	Borikának,	aki	védőnőként	több	generáció	
gyermekének	felcseperedését	segítette	elő.	
Továbbra	 is	 részt	 vesznek	 klubtagjaink	 a	 „Baran-
golás	 a	 zene	 birodalmában”	 előadás-sorozaton	
és	 a	 Babák	 rózsakertje	 ünnepségen.	 Készülünk	 a	
Kalocsa–Hajósi	 kirándulásra,	 társadalmi	 munká-
ban	megépítettük	a	Közösségi	Ház	udvarán	a	grill-
kertet.	De	ezekről	majd	a	következő	számban	írok	
bővebben…
Köszönjük	 a	 város	 vezetőinek	 a	 klubok	 támogatá-
sára	hozott	döntését,	amely	az	eddiginél	igazságo-
sabb	pénzelosztást	tett	lehetővé	a	klubok	között…	
Társklubjainknak	 eredményes	munkát,	 az	 érettsé-
gizőknek	 sikeres	 vizsgát,	 a	 város	 lakosainak	 pedig	
szép	tavaszt,	jó	egészséget	kívánunk.						

Ujvári	Mihály	klubvezető	
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas Klub
Május	 1-jén	 nagyon	 szép	 időnk	 volt.	 A	 kastélyparkban	 a	 klub	 tagjaival	
együtt	 részt	 vettünk	 a	 főzőversenyen,	 és	 együtt	 töltöttük	 a	 délutánt.	
Május	6-án	részt	vettünk	Tiboldi	Mária	Jászai-díjas	színész	és	primadonna	
zenés	beszélgetésén,	ahol	Schubert	Ferenc,	a	Magyar	Rádió	nyugalmazott	
vezető	szerkesztője	is	jelen	volt.	Ők	ketten	elrepítettek	minket	a	zene	biro-
dalmába,	és	nemcsak	beszélgettünk,	de	rejtvényt	is	fejtettünk.	Május	8-án	
a	Korzó	dísztermében	tartott	előadást	Fa	Nándor,	aki	93	nap	alatt	kerülte	
meg	a	Földet	vitorlásával.	Nándor	mesélt	az	út	élményeiről	és	nehézségei-
ről,	és	arról,	hogy	mivel	tölti	most	a	mindennapjait.	Jelenleg	készülünk	az	
Igali	Országos	Nyugdíjas	Kulturális	Találkozóra,	ami	május	26-án	lesz.	Ked-
ves	Olvasó!	Nyugdíjas	társaim	nevében	is	kívánok	mindenkinek	nagyon	jó	
egészséget	és	szép	tavaszi	napokat!	 	Kantár	Ferencné	klubvezető

Áprilisban	Kalocsára	látogattunk,	ahol	megnéz-
tük	hazánk	egyik	legszebb	barokk	templomát,	a	
Főszékesegyházat.	 Innen	 átsétáltunk	 a	 Paprika	
Múzeumba,	 ahol	 megismerhettük	 a	 magyar	
fűszeraprika-termesztés	 történetét.	 Betértünk	
a	Tájházba	 is,	 itt	egy	eredeti	nádfedeles	családi	
házban	gyönyörködhettünk	a	 fehér	 falakra	pin-
gált,	 méltán	 híres	 kalocsai	 motívumokban,	 a	
vitrinekben	elhelyezett	szebbnél	szebb	hímzett	
terítőkben	és	népművészeti	ruhákban.
A	 városnéző	 kisbusszal	 körbe	 jártuk	 a	 várost,	
szakszerű	 idegenvezetés	 mellett	 ismerkedtünk	
a	 város	 nevezetességeivel.	 Örömmel	 vettünk	
részt	a	majálison,	ahol	jókedvűen	élveztük	a	szép	
napsütést,	a	fiúk	főztek,	mi	pedig	lelkesen	segéd-
keztünk.	Itt	tartottuk	meg	a	szokásos	klubnapot,	
kiegészülve	 családtagjainkkal	 is.	 Köszönetet	
mondunk	Krausz	György	úrnak,	 aki	 anyagilag	 is	
hozzájárult,	 hogy	 igazán	 jól	 érezzük	magunkat.	
Gratulálunk	 az	 1.	 számú	Nyugdíjas	 Klub	 tánco-
sainak,	akik	szellemes	és	vidám	műsorral	örven-
deztettek	meg,	és	igazi	nagy	sikert	arattak.
A	 következő	 héten,	 Székesfehérváron	 a	 Linar-
dics	 Kft.-ben	 jártunk.	 	 A	 Linardics	 Kft.	 családi	
vállalkozás.	 Fejér	 megye	 legnagyobb	 vállalko-
zásai	 között	 is	 rangos	helyet	 foglal	 el.	 A	 2016-
ban	 elkészült	 új,	mintegy	500	négyzetméteres	
üzemcsarnokban	 egy	 XXI.	 századi	 technológiá-
val	 bíró	 festőüzem	 (elektrosztatikus	 porfestés)	
működik.	 Ezenkívül	 lézervágás,	 CNC	 lemezme-
gmunkálás,	 szemcseszórás,	 lakatosmunkák	
folynak	az	üzemben.	Nemcsak	 férfitársainknak,	
hanem	 nekünk	 nőknek	 is	 élmény	 volt	 nézni	 a	
lézertechnikával	működő	berendezéseket.	Nagy	
érdeklődéssel	hallgattuk	a	tájékoztatókat.	Linar-
dics	úr	az	üzemlátogatás	végén	még	bőségesen	
megvendégelte	 társaságunkat	 szendvicsekkel,	
italokkal,	 süteményekkel.	 Köszönjük	 a	 nagy-
szerű	élményt.

Polgármester	úr	meghívására	Fa	Nándor	tartott	
érdekfeszítő	 előadást	 földkerülő	 vitorlázásá-
ról.	Sajnos	utána	vetített	videót	már	nem	tud-
tuk	 végignézni,	mert	 a	 lenyugvó	 nap	 teljesen	
elvakított.	Fa	Nándornak	szívből	gratulálunk	és	
további	 munkájához	 jó	 egészséget	 kívánunk.	
Ugyancsak	 gratulálunk	 a	 Poósz	 házaspárnak,	
akik	megérdemelten	Rózsa-díjban	 részesültek.	
Anyák	napi	ünnepségünkön	meglepetésünkre	
a	 Meseliget	 Óvoda	 óvodásai	 jöttek	 aranyos	
műsorral	kedveskedni	az	édesanyáknak.	Műso-
rukat	 könnyekig	meghatva	 néztük.	 Köszönjük	
az óvó néniknek és természetesen a kicsiknek 
is!	Minden	kedves	olvasónak,	nyugdíjas	társunk-
nak	jó	egészséget	kívánunk.

Herczeg Ferencné 
klubvezető
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Játszótér építő kaláka

Játszótereket építünk. Ahol a játék 
kaland, mozgás, tapasztalás és tanulás is 
lehet egyszerre. Ahol az eszközök nem 

behatárolják, hanem felfedezésre váró 
lehetőségekkel megsokszorozzák az élményt. 
Ahol a színek, egyedi formák, művészi 
alkotások és természetes anyagok világában 
szárnyra kaphat a fantázia és a kreativitás. 
Játszható tereket, amelyek játszani hívnak és 
ahol játszani jó.”- idézem a kapolcsi  Ilona 
Malom Műhely ars poeticáját, melyet 
küldetésként fogalmaznak- és élnek meg, és 
amely küldetésnek most mi is részeseivé 
válhattunk az általuk tervezett és kivitelezés 
alatt álló játszótér által a Liget iskolarész 
udvarán. 

Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, 
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni 
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, sza ba d-
idős tevékenysége értékesebb, színe sebb 
legyen-,  bekapcsolódtunk ebbe az örömteli 
alkotó munkába.

A tereprendezéstől kezdve az ütés csilla-
pításra szánt gyöngykavics terítésén át a 
homokozó kialakításáig vagy a játszószerek 
festéséig- számos mozzanatban őrzi a készülő 
játszótér a segítő szülők keze nyomát. De 
nem feledkezhetek meg a délidőben jó 
ebéddel és süteménnyel szolgáló, vállalkozó 
kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett 
hazamenni az éhes segítőknek!

A munkában ezúttal részt vehettek a 
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot 
bízzunk rájuk! A homokozó festésében, 
valamint a terepmunkák során szükséges 
talicskázásban hatékony segítségnek bizo-
nyul tak, ők biztosan szívügyüknek érzik 
majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek neki 
amíg csak tehetik!  

Ezúton is szeretném megköszönni az 
iskola és a gyerekek nevében  mindazoknak a 
segítségét, akik az iskolaalapítványon keresz-
tül bármilyen pénzadománnyal támogatták a 
készülő játszóteret, valamint azoknak, akik 
szabadidejükből szakítva, tehetségük szerint 
részt vállaltak a munkafolyamatokban! 

A közeljövőben újabb csapatmunka 
várható. A tájékoztatás erről az iskola hon-
lapján, valamint a szülőknek küldött 
e-mailek ben lesz elérhető. Az őszi kaláka 
munkákról bővebb fényképes beszámoló 
látható az iskola honlapján.
(www.zoldligetsuli.hu galéria). 

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

Szeptember utolsó hetében Székes fehér váron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó 
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás 
csapat versenyszámában. Csapatunk az induló 6 csapatból a dobogó har madik fokán végzett. 
A csapat tagjai: Vesze lov szki Dóra, Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka 
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István



Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Vajda Attiláné 30/572-6954
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
19.00–20.00

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Eszter-Anna ovis torna 
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna 17.45–18.45 Női torna 17.45–18.45 Karate  18.15–19.15
Játékklub 17.45–18.45
Gymstick  19.00–20.00

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4. Tóthné Pongrácz Beáta 30/537 4865
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem

Aprócska Néptánc  
1–3 éves gyerekeknek  

10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

Bejelentkezés a  
06/20392-3296-os  

telefonszámon 
09.30–10.30

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.00–17.00
Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Ritmikus gimnasztika
17.00–18.30

Pilates 
18.00–19.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00
5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Golden Tiger Egyesület   
Taj-Chi csoportja 

18.00–19.30
Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:
2017.	április	22-én

Sperg Ákos – Korom Tímea

2017.	április	29-én
Mózes Gábor – Szuna Anita Mária

2017.	május	6-án
Palásti András – Szabó Krisztina Georgina

2017.	május	13-án
Katona Péter – Demény Dorina

Gratulálunk!
Egri	Andorné,	Máthay	Erzsébet	anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREKVelencei, kápolnásnyéki, gárdonyi, vagy agárdi nyaralóval 
rendelkezik, melyet kiadna a teljes nyári szezonra, vagy 

csak a szezon egy részére?
Nem akar, vagy nem tud foglalkozni az üzemeltetéssel 

illetve a kapcsolódó tevékenységekkel?
HÍVJON BENNÜNKET!

+36 30 276-8345
Szolgáltatásaink:
-  Online ill. telefonos foglalás fogadása ill. kapcsolattartás a 

vendégekkel;
-   Az érkező vendégek fogadása, az ingatlan ill. a kulcsok leltár 

szerinti átadása (check in); 
-  Rendelkezésre állás, meghibásodás esetén szakembert hívunk; 
-   A távozó vendégektől az ingatlan ill. a kulcsok leltár szerinti 

átvétele  (check out);
-  Az ingatlan takarítása;
-   Ágynemű huzat, törölköző és konyharuha biztosítása;
-   Ágynemű huzat, törölköző és konyharuha mosatása;
-  A kiadáshoz kapcsolódó háztartási cikkek biztosítása (takarító 
szerek-tisztító szerek, takarító eszközök-seprű lapát, mosogató 
szer, mosogató szivacs ill. kendő; papír szalvéta, papír kéztörlő 
stb.) amit részletesen felsorolunk szerződés kötéskor;

-  Igény szerint vendégváró csomagok bekészítése;
-   A vendégek bejelentő lapjainak kezelése 
-   A vendég forgalom nyilvántartása, könyvelése; 
-   Az önkormányzat felé a havi IFA bevallás elkészítése;
-  Bevétel elszámolás a tulajdonossal;
-   Online szállásközvetítővel kapcsolattartás;



Velencei Polgármesteri Hivatal

PoLGáRMEstER
Koszti András 

HIVAtALVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRsáGI osZtáLY:
Vandlikné Lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
szabóné Rácz Éva  589-425 
titkársági ügyintéző 
Mátay Balázs  20-542-0686 
önkormányzati és kommunikációs 
referens 

IGAZGAtásI osZtáLY
szelei Andrea aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
igazgatási ügyintéző  
(települési támogatás, 
gyógyszertámogatás, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

Zsovák Nóra  589-400 
igazgatási ügyintéző 
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés,
szálláshely-engedélyezés, talált tárgyak, 
kifüggesztések)
Ablonczi Ernő  589-422, 30-588-6416  
közterület-felügyelő
Pécsi Viktor  589-422, 30-255-7392 
közterület-felügyelő

PÉNZÜGYI És GAZDAsáGI osZtáLY
Nochtáné sulyok Mariann  
osztályvezető 589-414
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
sári Viktória 589-415
pénzügyi ügyintéző
Balogh Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző

ADóCsoPoRt
Kovács Jánosné  589-413
adóigazgatási ügyintéző 
(építményadó, adókönyvelés, adó-  
és értékbizonyítvány)
szendreiné Zakály Márta  589-409 
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj,  
telekadó, adóigazolás, 
tartózkodás utáni idegenforgalmi  
adó, gépjárműadó)
Józan Edina  589-428 
adóigazgatási ügyintéző
(adóbehajtás, végrehajtás,  
adók módjára behajtandó köztartozások)

VáRosÜZEMELtEtÉsI És 
VáRosFEJLEsZtÉsI osZtáLY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
szilassy Gabriella 589-405
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna  589-401 
városüzemeltetési ügyintéző
Mészáros Viktória  589-406 
városüzemeltetési ügyintéző

ÜGYFÉLFoGADás 
Koszti András polgármester,  
Dr. szvercsák szilvia jegyző: 
előjegyzéssel az 589-416 vagy  
589-402 telefonszámon

ÜGYINtÉZŐK ÜGYFÉLFoGADásA:
hétfő   8.00–12.00
szerda   8.00–16.00
péntek   8.00–12.00

Pénztár nyitvatartása: 
hétfő    10.00–12.00
szerda     9.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     9.00–12.00

Sürgős esetben, munkaidőben, 
félfogadási időn kívül is a lakosok 
rendelkezésére állunk. 

A Velencei Polgármesteri Hivatal  
elérhetőségei:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Humán Család- és Gyermekjóléti 
szolgálat 

2481	Velence,	Zárt	u.	2.	T:	22/470-288		F:	
22/589-157
E-mail:	human01@freemail.hu	Honlap:	
www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ:	TÖRÖK ÁGNES

VELENCE VÁROS TERÜLETÉN: 
CSALÁDSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA: 
8.00–16.00
HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.

SZEMÉLYES	GONDOSKODÁST	NYÚJTÓ	
ELLÁTÁSOK:
•	 	Család-	és	gyermekjóléti	szolgáltatás:
Egységvezető	Dócziné	Horváth	Erika
•	 Házi	segítségnyújtás,	jelzőrendszeres	
házi	segítségnyújtás:
Egységvezető	Palánki	Katalin
M:	06-30-915-1895,	T:	06-22-589-157
•	 Szociális	étkezés,	jelzőrendszeres	házi	
segítségnyújtás:
Lukács	Ildikó
T:	06-22-589-157
•	 Nyugdíj	és	társadalombiztosítási	
szaktanácsadás:
Bencsik	Ferencné
Szerda:	9.00–11.00
Ingyenes	jogi	tanácsadás	a	szolgálat	
székhelyén.
Előzetes	időpont-egyeztetés	a	22/470-288	
telefonszámon

Közérdekű telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021  
 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731

Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(hastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)

DRV Zrt.  
Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda  8.00-13.00
Szakorvosi  
Rendelőintézet: 22/589-515
Központi  
Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104
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JELZŐRENDSZERES HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2007-óta	működtetjük	 a	 településen	 a	 jelzőrendszeres	
házi	 segítségnyújtást.	 	 A	 segélyhívó	 készülék	 az	 önálló	
életvitel	 fenntartása	 mellett	 felmerülő	 krízishelyzetek	
elhárítása	 céljából	 nyújtott	 ellátás.	 A	 jelenlegi	 készülé-
keink	működéséhez	vezetékes	telefon	szükséges.	A	fej-
lődő	 technikai	eszközöknek	köszönhetően	megjelent	a	
piacon,	a	GPS	alapon	működő	jelzőrendszeres	készülék.	
A	szolgáltatásaink	kibővítése	céljából,	megfelelő	számú	
igénybevevő	esetén	a	településen	 is	bevezetésre	kerül-
het.	 A	 készülék	 sem	 vezetékes	 sem	 egyéb	 készüléket	
nem	 igényel.	 Nagyobb	 biztonságos	 mozgásteret	 nyújt	
használója	számára.	
A	készülék	térítési	díja	várhatóan	havonta	6	000.-Ft.
Humán	Család-és	Gyermekjóléti	Szolgálat:	
Velence	Zárt	u.	2.	Tel.:	06-22-470-288,	Fax:	06-22-589-157	
Email.:	human01@velenceph.t-online.hu
Palánki	Katalin	(hsg.	egységvezető)	30/915-1895
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

Négy koncertet ad az adventi időszakban Velencén a Canoras 
Kamarakórus. November 28-án a Velence Resort & Spa 
vendégei hallgathatták őket. December 17-én a Velencei 

Gyermekotthon lakóinak Karácsonyát varázsolják szebbé. Advent 
harmadik vasárnapján 16.30 órakor a Velence Korzóban megrendezett 
városi gyertyagyújtáson énekelnek. December 20-án 18 órakor az 
ófalusi katolikus templomban hagyományosan megrendezett „Advent 
Üdvözlete” elnevezésű jótékonysági koncerten lépnek fel. A koncert 
bevételét egy súlyos beteg kis ú, Szomor Csongi gyógyulásának 
támogatására fordítják a szervezők.

,, A Canoras Kamarakórus női karként 2013-ban alakult Velencén. 
Tagjaink közt vannak pedagógusok, pszichológus, kulturális me-
nedzser, bőrdíszműves, jogász és kormánytisztviselő is. Vala mennyien 
szenvedélyesen szeretünk énekelni Páll Kata karnagy vezényletével. 
A repertoárban a klasszikus karácsonyi, egyházi mű vek mellett jól 
megfér egy- egy swing, madrigál, spirituálé, vagy ép pen kánonban 
előadott afrikai népdal. Rendszeresen énekelünk a kör nyék ünnepi 
eseményein, esküvőn, fesztivál-megnyitón, karácsonyi koncerteken. 
Minden héten próbát tartunk, fontosnak érez zük, hogy folyamatosan 
fejlődjünk.

A velencei katolikus templomban különösen szívesen énekelünk, 
kiváló akusztikájú épület. Az idei koncerten énekes szólisták, valamint 
hangszeren zenélő gyerekek is lesznek a fellépők közt. Szeretettel 
várunk minden klasszikus zenét kedvelő velenceit!”- írta a kórusról

dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes, az alapító tagok egyike. 

Kóruszene Karácsonyra

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, párkányok,

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYItVAtARtás 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, szabolcsi út 3.

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK) 

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

  -„UPC Direct”    Bárhol az országban elérhető tányéros tévé 
  -„MinDig TV”   Digitális földi televíziós szolgáltatás 
  -„AustriaSat”    Minőségi műholdas HD szolgáltatások 
  -„T-HOME”        Internet, telefon, tévé, akár együtt  
 

 VILLANYSZERELÉS  és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,  
  -„AMPERNÖVELÉS” 
  -Érintésvédelmi,  felülvizsgálat,  
   dokumentáció készítése 
 

 RIASZTÓSZERELÉS  és, videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek..stb 
  
                                                                           GERGELY SAT BT. 
 
                                            06 30/981-6363  www.gergelysat.hu  

 Műanyag  ajtó,  ablak 
                          Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető                                                       
                               szellőzők,redőnyök,párkányok                               
                        szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,           
                        napellenzők  gyártása és forgalmazása!  
 
                  Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét                                                                                                                                                                                                                          
                                Redőnyök javítása rövid határidővel 
 

  Szakszerű beépítés és igény szerinti visszajavítás.                               
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!   

  

  Telefon: 06 30 317 03 90,  06 30 456 25 16 
                                            

 

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

Automata öntözőrendszerek telepítése · Füvesítés
Gyepszellőztetés · Kaszálás · Fűnyírás · Metszés

Rotálás ·Favágás ·Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra
2003 Bt.

Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom: 

Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét,  

WC-tartályok, mosogatók, csaptelep-szifonok,
radiátorok és radiátorszelepek

CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

Hívjon bizalommal
GRIGOR JÁNOS
06 20 476-7798

Ács munkát, bádogozást,  
kisebb kőműves munkákat,  
tetőjavításokat vállalunk.

Telefonszám 06-30/860-3320,  
06-30/2626-405

Szántô Sándor ev
8000 Székesfehérvár Széchenyi u. 1/1

Adószám: 66881261-1-27



GEOFÉNY Kft.

252014. november–december

Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

apropóját a turisztikai szervezetekben folyó 
reform adta, amely országos szinten célul 
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb 
működést. A rendezvényt Velence polgár-
mestere, Koszti András nyitotta meg. 
Beszédében kiemelte, hogy a Velencei-tó és 
környéke még sok kiaknázatlan lehetőséget 
rejt, melyeket közös erővel a közösség 
hasznára fordíthatunk. Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta 
a vendégéjszakák számában nem sikerült 
növekedést generálni annak ellenére, hogy a 
régióban több uniós pályázati  fejlesztés 
valósult meg. Kifejezte aggodalmát a 
,,csodavárás gyakorlata” miatt: a fej lesz-
téseket külső forrásból kívánják mindenhol 
megvalósítani, miközben a helyi rendszerek 
nem hatékonyak.

L. Simon László államtitkár további, 
igényes vendégeket kiszolgáló szálláshelyek 
létesítését sürgette. Hangsúlyozta olyan 
turisztikai ,,attrakciók” kidolgozásának 
fontosságát, felkutatását, amelyek nem csak 
,,egynapos” vendégforgalmat vonzanak. 
Lényegesnek nevezte  a vendégéjszakák 
számának adóbevételt jelentő növelését. Az 

államtitkár hozzátette: sem a kerékpárút, sem 
a Velencei-tó Kapuja projekt  nem jelent 
adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt 
többnyire egynapos látogatók használják. A 
területen működő TDM szervezetek 
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a 
radikális reform, az összeolvadás. Véleménye 
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a 
tó körüli lehetőségeket, programokat, és 
valamennyi önkormányzat hozzájárulna a 
költségekhez, lényeges előrelépést lehetne 
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét 
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenleg 
380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj). 
L. Simon László büszkén utalt a VVSI 
fejlesztésének megkezdésére, valamint a 
teljes partvédmű- és kikötő felújításra, 
amelynek tervezésével jövő év közepére 
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy 
15 milliárd forint. Megemlítette egy ver-
senyekre is alkalmas sportuszoda léte sí-
tésének tervét.

Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes állam-
titkára elmondta, a turizmus adja Magyar-
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az 
érték a turisztikai szerveződés reformjával és 
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a 
marketing fontosságát, ami a szervezetek 
eddigi költségvetésében indokolatlanul 
alacsony tételként szerepelt. A konferencián 

elhangzott: a megvalósult kerékpárút  eddig 
megépült 2 szakasz csupán a tervezett hálózat 
töredéke, a további fejlesztési források 
biztosításának alapvető feltétele lesz a 
jövőben a helyi turisztikai erők hatékonyabb 
tevékenysége, a települések együttműködése 
és a vonzerő növelése. (nzk)

Velencén a Zárt u.9. szám alatt 
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb 

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

Havi díj: 80 000 Ft + rezsi 
+ 3 hó kaució.

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.  

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is.
Honlap:  www.velencenyelv.hu

E-mail: velencenyelv@gmail.com
Telefon:  06 30/398-8515 vagy 06 22/474-570

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

06 22/369-002, 06 30/855-4200

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

“Küldetésünk az Ön biztonsága!”

Videófigyelő és
riasztórendszerek!

2.0 MP (Full HD) kamerák
akár nettó 7980 Ft-tól!

 Kobi Trade Hungary Kft.

Tel:06205686912

info@kobitrade.eu

www.kobitrade.eu

EBoLtás VELENCÉN

A kutyák kötelező oltása Velencén június 3.-án

(szombat) délelőtt 10 és 12 óra között a Tűzoltószer-

tárnál, délután 14 és 16 óra között Újtelepen a Pla-

tán vendéglőnél fog történni.

Pótoltás június 7.-án (szerdán) a Tűzoltószertárnál

délután 16 és 17 óra között, ill. Újtelepen a vendég-

lőnél 18 és 19 óra között lesz.





w w w. v e l e n c e s p a . c o m

Velence Resort & Spa superior

H-2481 Velence, Béke u. | Telefon:  +36 22 589 900 | Fax: +36 22 589 901    
e-mail: reservation@velencespa.com | www.velencespa.com | www.facebook.com/velencespa

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

velencei hiradó_2014.november.indd   1 2014.11.27.   17:53:17

Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

+36 30 773 09 41
2481 Velence, Balatoni út 30Gárdony Szabadság út 2.    

  SPAR-ral szemben.

minőségi palackos és folyó borok közvetlenül
Villány, Szekszárd, Eger, Tokaj, Velencei tó, 
Balaton, Tolna borászataiból

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 9-13 és 1430-1730, 
szombat 9-1330, vasárnap zárva

vinotéka
delikát

rendelés és házhozszállítás:
06 205 422 977
bachmannkft@t-online.hu

kézműves élelmiszerek, ínyencségek,  
biotermékek hazai kistermelőktől,  
biogazdáktól ajándékba vagy csak úgy!!!

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályának velencei körzeti megbízottjai, 

Kiss Balázs c. r. törzsőrmester  
és Valicsek Katalin r. zászlós

minden hónap első és harmadik csütörtöki napján  
15.00 és 16.00 óra között

FoGADóóRát
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

tel: +36 22 472 062, +36 20 299 94 24

Egyedi igény nem probléma!  
Ön kigondolja, én létrehozom.
Kerítések gyártását, helyszíni összeállítását,  

ház körüli felépítmények (pl.: garázs féltető, kutya 
kennel, stb.) építését, alu és acél felnik esztétikai 

felújítását vállalom, nagy precizitással, az Ön 
igényeinek megfelelően.

Keressen bizalommal!
Kerekes Zoltán

Telefon: +36 70 414 5158



2017. május

Az	 ízkavalkád	 mellett	 kirakodóvásár,	 különböző	
gyermekprogramok,	 valamint	 egyéb,	 felnőt-
teknek	 és	 apróságoknak	 szóló	 program	 várta	 a	
szép	 számmal	 kilátogató	 érdeklődőket.	 Jelen	
voltak	a	Magyar	Honvédség	és	a	Pákozdi	Katonai	
Emlékpark	 képviselői,	 a	 gyerekek	nagy	örömére	
Velence	 Város	 Önkéntes	 Tűzoltó	 Egyesületének	
(VÖTE)	tagjai	a	piros	tűzoltóautóval,	továbbá	Andi	
bohóc	 hathatós	 lufihajtogatós	 segítségével	 a	
Velencei	 és	 Velencei-tó	 Környéki	 Nagycsaládo-
sok	és	Rászoruló	Családok	Klubja	is.

(MB)

túlszedés a 11. oldalról


