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Velencei
Események
2017. augusztus 26. Esztrád VíziSzínház – Tóték
Örkény István tragikomédiája kétrészes
kamaraváltozatban.
Június közepétől augusztus végéig minden hétvégén
előadások, felnőtt- és gyermekmusicalek, közvetlen
tóparti környezetben, a Velence Korzó tetőteraszán.
20.30
Velence Korzó tetőterasza  (Tópart u. 47.)
További információk itt: viziszinhaz.com
2017. augusztus 26-27. GyereKi! Fesztivál
A drogerie markt nyárzáró családi és gyermekfesztiválja.
Egy utolsó nagy buli az iskolakezdés előtt, minden
korosztály számára. 12 tematikus programhelyszín,
kultúra, sport, egészséges életmód, elevenpark
élménysziget, zenés programok, koncertek, bemutatók,
10.00–21.00 óráig
Széchenyi és Gárdonyi u. közötti terület
JEGYÁRAK: Felnőtt: 1500 Ft, gyermek/nyugdíjas: 500 Ft
2017. augusztus 27. Esztrád VíziSzínház – Ösztánc
A. Schnitzler Körtánc c. drámájanak parafrázisa.
Június közepétől augusztus végéig minden hétvégén
előadások, felnőtt- és gyermekmusicalek, közvetlen
tóparti környezetben, a Velence Korzó tetőteraszán.
20.30
Velence Korzó tetőterasza  (Tópart u. 47.)
További információk itt: viziszinhaz.com
2017. augusztus 30. Sétahajózás a Madárrezervátumba
A Velencei-tavi Hajózási Társaság és a Duna–Ipoly Nemzeti
Park közös összefogással 1 órás sétahajójáratokat indít a
Velencei Madárrezervátumba. A hajóút során a Duna–Ipoly
Nemzeti Park biztosítja a szakszerű idegenvezetést.
15.00–16.00 óráig
Agárd (hajóállomás)
Jegyár: felnőtt 2800 Ft, gyermek (4–18 év) 2200 Ft.
2017. augusztus 31.–szeptember 3.
Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál
Ismét rengeteg színes hőlégballon lepi el a Velencei-tó
térségének légterét.
A színpompás (l)égi csodák méltóságteljes vonulását
csütörtöktől vasárnapig a térség bármely pontjáról
remekül látni lehet.
10.00–19.30 óráig
Gárdony–Velence–Sukoró–Pákozd

2017. augusztus 31., szeptember 7., 14., 21.,
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. szeptember 9. Szüreti Mulatság
Remek hangulat, szüreti lovas felvonulás, népi mesterségek
bemutatása, hagyományőrző kelevézek, néptánc,
4 Muskétás Sportegyesület táncbemutató, mulatság
hajnalig, kiváló programok egész nap a „Fakocsmánál”.
Sztárvendég Varga Kinga.
10.00–24.00-ig
Legenda söröző (Szabolcsi és Hársfa u. kereszteződés)
2017. szeptember 9–10. OptiVita Kupa
A népszerű és roppant nehéz ultrafutókupa 3. állomása,
100 km-es és 24 órás, embert próbáló ultrafutóverseny.
17.00–17.00-ig
Velencei Vízi Vár (Enyedi út)
TOVÁBBI PROGRAMELŐZETES
2017. szeptember 23. Guruló Forgatag a Velencei-tó körül
Az európai mobilitás hét és autómentes nap kapcsán guruló
forgatagra, egy autómentesebb programra invitálják a gurulni
szerető embereket, családokat, baráti társaságokat, iskolai
csoportokat, ahol 8, 15, és 28 km-es távokat lehet teljesíteni a
különböző kerékpárokon kívül kerekes székkel, egykerekűvel,
tandemmel, háromkerekűvel, fekvőkerékpárral, sírollerrel,
görkorcsolyával, rollerrel, gördeszkával, és egyéb más guruló
csoda masinával, ami nem gépi hajtású.
10.00–16.00-ig
Agárd (Napsugár strand), Velence (Korzó)
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
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Kedves Velenceiek!

Fotó: Igari Balázs

Szó szerint forró időszakon vagyunk túl, júliusban és augusztus elején két, igen komoly hőhullám tette próbára szervezetünket. Akadt olyan
nap, amikor megdőlt az országos melegrekord,
igaz, a 40,1 fokot nem városunkban mérték, de
itt sem jártunk messze ettől az értéktől. Augusztus 1. és 5. között a hőség hatására alaposan
megemelkedett a strandolási céllal Velencére
érkezők száma. Az elmúlt hetek legforróbb hétvégéin, egy-egy szombati vagy vasárnapi napon
10 ezret is jócskán meghaladó volt a hozzánk
látogatók, nálunk felfrissülést kereső turisták
jelenléte. Strandjaink komoly látogatottsága
nem írható a véletlen számlájára, mivel továbbra
is minden fürdőhelyünk vízminősége kiváló, a
szolgáltatások színvonala szintén. A rendőrségnek és polgárőreinknek köszönhetően biztonságban érezhetik magukat vendégeink strandolás, pihenés közben. Bár már nincs hátra sok a
fürdőzésre alkalmas időszakból, továbbra is várjuk Velencén a nyaralni, kikapcsolódni vágyókat.
Rekkenő hőség ide vagy oda, nem csak a strandolás jelentett programot és eseményt a két
lapzárta közötti időszakban. Július közepén az
EFOTT-nak volt köszönhető nemcsak a hónap és
a nyár, de látogatottságát tekintve az év legnagyobb eseménye városunkban. Az idén megdőlt
a látogatottsági rekord, 111 ezren érkeztek hozzánk a Velencei Vízi Vár strand területén kialakított fesztiválterületre a rendezvény hat napja
alatt! Ez nagyon magas szám, a szervezők és a
rendfenntartók részéről is igen komoly munkát
követelt a megfelelő biztonsági szint elérése.
Kijelenthetjük, remekül végezték a dolgukat,
hiszen jelentősebb fennakadások nélkül, rend-

ben lezajlott az egyetemisták és főiskolások idei
nagy seregszemléje.
Megtiszteltetésnek tartom, hogy a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)
szervezésében felkértek, vegyek részt a Civil
Színpadon a Szólj bele! – Fiatalok a döntéshozatalban című beszélgetésen. Az asztalnál helyet
foglalókkal alaposan kiveséztük a témát, azt
pedig kifejezetten örömtelinek és jövőbe mutatónak gondolom, hogy a programon több olyan
fiatal jelen volt, sőt fel is szólalt, akik nyíltan vállalták véleményüket és politikai hovatartozástól,
szimpátiától függetlenül, kulturáltan elmondták, szerintük miben kellene javítani annak érdekében, hogy igazán jó legyen a kapcsolat a fiatalabb generáció és a – jobbára – sokkal idősebb
döntéshozói kör között.
Bár még korai lenne teljes bizonyossággal kijelenteni, most már egyértelműen a hajrában
tartanak az új Bence-hegyi kilátótorony kivitelezési munkálatai. Július végén személyesen
tájékozódtam a helyszínen, ahol az építkezést
végző szakemberek elmondták, hogy az időjárás
jelentősen megnehezítette a tevékenységüket.
Télen az extrém hideg és erős szél okán alig
tudtak dolgozni, és bár a fagyasztó mínuszok
manapság nem fenyegetik a beruházást, a szél
folyamatosan problémákat okoz, ezért az eredeti tervekhez képest kissé lassabban haladnak
a cél felé. Amennyiben egyéb hátráltató tényező
nem lassítja tovább a munkálatokat, várhatóan
októberben kerülhet átadásra a nagyközönség
számára városunk és az egész Velencei-tavi
régió emblematikus építménye.
Nem csak a Bence-hegyen, hanem az Ország úton

Képviselői fogadóórák

2017. szeptember
Dr. Sirák András: 15.00–16.00
2017. szeptember 7. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00
2017. szeptember 7. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00–10.00
2017. szeptember 1. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00–10.00
2017. szeptember 11. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00–12.00
2017. szeptember 11. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00–10.00
2017. szeptember 8. (péntek)
Szabó György: 14.00–15.00
2017. szeptember 19. (kedd)
Uj Roland: 10.00–12.00
2017. szeptember 11. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.
is folyik egy fontos beruházás; a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskolában az emeletráépítés. A tetőszerkezet bontását júliusban befejezték, és javában folyik már az új szint felhúzása.
Amennyiben az időjárás kedvező marad, a munkálatok az ütemterv szerint várhatóan november
közepére fejeződnek be. A beruházás során az új
emeleten négy tanterem is kialakításra kerül, így
a következő tanév jelentős részében már kényelmesebb, komfortosabb körülmények között
tanulhatnak az entzes diákok.
Szép sikereket hozott az U23-as triatlon Eb
városunkban. Hatalmas eredmény, hogy Bicsák
Bence révén magyar Európa-bajnoknak tapsolhattunk a dobogón! Neki, valamint a másik két
hazai érmesnek, Dévay Márknak és Bragmayer
Zsanettnek ezúton is gratulálok! Éppen úgy, mint
a rekkenő hőségben helyt álló szervezőknek, és
mindenkinek, akik részt vettek az esemény lebonyolításában, biztosításában. A város lakosságának, a nyaraló- és üzlettulajdonosoknak külön
köszönöm a türelmét és a toleranciáját a lezárások és korlátozások kapcsán. Kiemelném, hogy
Velencén a triatlon Eb-vel párhuzamosan egy
másik rangos sportesemény, a horgászok Feeder
országos bajnoksága is zajlott, amelyen a szakág
közel száz legjobb hazai képviselője versengett
a helyezésekért.
Végezetül hadd invitáljam Önöket a szeptember
9. napján esedékes Szüreti Mulatságunkra, amelyen az idén is számos kiváló programmal várjuk
az érdeklődőket. Találkozzunk a „Fakocsmánál”
(Legenda söröző), a Szabolcsi úton, szeptember
második szombatján!.
Koszti András
3
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Gyógyítóink

Solymosy József

Fotó: Igari Balázs

VADHAJTÁS*
Több olvasónk szóvá tette, hogy rovatunkban az Egészségügyről mindenkor dicsérően szólunk, pedig sokan erről máshogy
vélekednek. Ha kérjük az olvasót, hogy nevét
vállalva, esetleg anomin, szóljon bővebben,
körvonalazva a negatív véleménye okát,
akkor bizony, mély hallgatás a válasz.
Valamelyik, a múlt század előtti század neves
zsurnalisztájának nevéhez fűződik a mondás:
a téma az utcán hever, csak le kell hajolni érte!
Nos, nekem nem kellett a földig sem hajlanom,
csupán lábamra pillantok, és valóban: itt a téma.
Diákkoromban rövidtávfutó voltam, bár kevés
eredménnyel. Vadászként, néha három hajtást
is ejtettünk egy nap alatt, egyenként, akár 4-5
kilométereseket. Úgy ötvenhét évesen kezdett
sztrájkba lépni a két lábam. Előbb alig, aztán jobban, majd még jobban. Ez annyira fokozódott,
hogy 81 évesen csupán néhány métert tudok
botomra támaszkodva vánszorogni. Meszesedik,
elmeszesedett a gerinccsatornám, leszűkült;
visszafordíthatatlanul!
Gyógyfürdő az egyetlen orvosság. Egy EMBER
jóvoltából lehetőségem is van igénybe venni.
De! A gyógyfürdők bejáratához közel nem állhat
meg a közönséges földi halandó. Csak az állhat
le gépkocsijával, akinek van rokkantparkírozási
engedélye. Enélkül a „fapados” parkírozóhelytől a fürdő bejáratáig történő gyaloglás nekem
annyi, mintha egy Himalája-expedícióban vennék részt, de még oxigénpalack és segítő serpák
sincsenek.
Canossa-járás? Ugyan már! Ha IV. Henrik napjainkban a pápához akart volna lovagolni, megtapasztalta volna, hogy igazából mit jelent az
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igazán tervszerűen megszervezett elérhetetlenség, lovát milyen távolságban köthette volna ki
a Vatikán kapujától, ha nincs rokkantparkírozási
engedélye.
2017. márciusban a gárdonyi Okmányirodában
kértem/kaptam egy négyoldalas formanyomtatványt milliónyi rubrikával. Ezt a háziorvosunk
(gondolom a rendelési idején kívül) kitöltötte.
Mellékelte a Balatonfüredi Szívkórház zárójelentését, amelyben szerepelt, hogy már 3 évvel
előbb is a maximális járótávolságom 100 méter,
mellékelte a 4 évvel előbbi MR-vizsgálat eredményét is, ahol a gerinccsatorna-szűkületem
volt dokumentálva. Visszavittem az iratokat az
Okmányirodába. Mintegy 3 hét után kaptam egy
FÜGGŐ HATÁLYÚ VÉGZÉST, amelyben írja a Kormányhivatal (egy háromoldalas tértivevényes
levélben), az egyetlen rövid összetett mondatban is megfogalmazható tényt, hogy ügyemben
a döntést csak késleltetve tudják meghozni.
Ismét két hét, tértivevény (három oldal) kapok
egy ELUTASÍTÓ HATÁROZATOT. Fellebbezni két
héten belül lehet. Addig nem kaptam időpontot
újabb orvosi vizsgálatra, tehát szegény háziorvosom ismét négyoldalas formanyomtatványt
körmölt, újbóli indítással, megerősítve idegsebész által, hogy még mindig szűk a gerinccsatornám. Ismétlődik az előbbi tortúra. 3 hétre a késleltetett döntésről (három oldal) majd 3 hétre
az ELUTASÍTÓ HATÁROZAT (tértivevény három
oldal). Meg fellebbezem (egy oldal), ehhez
a fellebbezéshez még reumatológiai szakvéleményt is csatoltam. Június 16-án érkezik az
újabb tértivevényes levél (két oldal) július
5-én jelenjek meg Székesfehérvárott a Távírda
u. 4-ben. Megjelentem, megvizsgáltak, nem
mondtak semmit.
Már felkészültem egy nőgyógyászati vizsgálatra
is, amikor július 17-én (tértivevény) ötoldalas
HATÁROZATOT kaptam; elutasítottak! Ráment
összesen öt hónap, 8 tértivevényes levelet

(összesen 25 oldal) kaptam, 6 fő doktorált
szakértő, öt fő doktori titulus nélküli szakértő
írta alá a HATÁROZATOKAT.   Egyöntetűen határoztak arról, hogy nekem nem fájhat elviselhetetlenül már a tizedik lépés után a lábam, tehát a
gyógyfürdők előtti rokkantparkírozóknak, igenis
üresen kell ácsingózniuk. Ki nem gondol arra,
hogy esetleg nem lenne-e jobb, ha ők Hatan
a valós gyógyító munkában vennének részt,
az Ötök pedig az emberközeli ügyintézésben,
mivel ezt tanulták, erre esküdtek fel?
Levelezgessek tovább? Feladom. Don Quijote
is feladta harcát a szélmalmokkal, pedig neki
csak a kilátástalan harc után fájdult meg a lába
és dereka. Én mennyiben sérültem? Nagyon! Az
emberi humánumba és lojalitásba vetett hitemből martak ki kíméletlenül egy darabot. Nem
keveset! Az emberidegen rendszer leváltása
után 27 évvel kellett ezt megélnem. Ha még ad
a Teremtő egy-két évet (hónapot, napot?) addig
esetenként csak sóvároghatok az enyhet adó
gyógyfürdők előtt, körözve kocsimmal, hátha
adódik szabad hely.
A betegügyekkel foglalkozó teljes egészségügyet marasztaljam el? Az orvosprofesszort,
aki összefoltozva-toldozva a szívemet, további,
eddig 3 évet adott még a földi életből? Orvosokat, nővérkéket, akik szívüket-lelküket értünk,
betegekért áldozzák? Kiváló háziorvosunkat?
Szakrendelőnk magasan képzett orvosait,
asszisztenseit? Nem!!! Vadhajtások, gyomok
léteznek, azokat kell kimetszeni, kigyomlálni. Ha
nagyon naiv lennék, hinném, hogy e tényfeltáró
cikkem belesegít ebbe, ha csak kicsit vagyok
jóhiszemű, akkor csak remélhetek. Talán, esetleg, hátha…?
*Vadhajtás: termő alapról elágazó, termést nem hozó
fattyúág. Fákon, szőlőn jelentkezik, de gyakran a hivatali
ügyintézésben jelenik meg, ilyenkor a neve: SZENVETLEN BÜROKRÁCIA.
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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 gyermekeknek
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

www.velence.hu

Elfeledett mesterségek, szokások

Népi gyógyászat
A gyermek- és felnőttkorban jelentkező járványoknak, betegségeknek gyógyítására még
nem álltak rendelkezésre a mai kor nagy hatású
gyógyszerei, ezért a természetben és környezetükben megtalálható növényeket, eszközöket alkalmazták gyógyításra. A gyógynövények
ismerete szülőkről gyermekekre szálló tudomány, mely évszázados tapasztalatokon és
eredményeken alapszik, mely iránymutató a ma
embere számára is. Hiszen sok orvosság a növényekben található drog szintetikus előállításán
alapszik, a gyógynövényboltokban található
hatalmas választék pedig ennek az ősrégi tudománynak a ma is élő bizonyítéka.
A népi gyógyászat sok, még ma is használt eljárást alkalmazott a problémák legyőzésére. A teljesség igénye nélkül bemutatok néhányat.
Sebsérülésre farkasalmát, paradicsomot tettek.
De alkalmaztak útifüvet és megtört (hogy levet
eresszen) diólevelet is. Lemosásra diólevélfőzetet, de vizeletet vagy szódabikarbónás vizet is
használtak. Sokan összerágott pirospaprikás, sós
kenyérrel gyógyítottak.
Kelésre paradicsomot, kovászt, tejfölös lisztet,
tojásfehérje és timsó keverékét de liszt+zsír+
tejföl keveréket, farkasalmát, mályvát, liszt+kovász+tejföl+hagyma keveréket, disznózsírt, tej+
lenmagliszt keveréket is használtak. Méh vagy
darázscsípés esetén petrezselymes vagy ecetes
bedörzsölést alkalmaztak. A kifújt kezet, arcot,
égett bőrt tejjel ápolták.
A szemölcsöt lószőrrel elkötötték és kutyatejjel
vagy fecskefűvel kezelték. Bőrkeményedésre,
tyúkszemre csalánfőzetet használtak lábáztatásra, majd marhafaggyúval puhították fel a bőrt.
Hajhullás ellen csalán- vagy hársfafőzetet, szemgyulladásra kamillateát használtak. Árpás szem
esetén egyszerűen – nem túl elegánsan – szembeköpték a beteget. Fejfájás ellen sósborszeszes
bedörzsölés volt a megoldás. Fülfájásra langyos
étolajat öntöttek a fülbe, majd vattával bezárták.
Óránként ismételték. De alkalmaztak összetört
kövirózsát, fokhagymát, főtt krumplit is a fül gyógyítására. Huzat esetén meleg sót tettek a fülre.
Lyukas fogba szegfűszeget vagy papírhamut tettek. De használtak pálinkás vagy sósborszeszes
öblögetést is. Természetesen ez csak átmeneti
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orvoslás, a végső megoldás a borbély vagy orvos
fogója volt.
Orrvérzésre az orrcsont masszírozása, a fej hátrahajtása és a nyak borogatása volt a megoldás. Magas lázat borogatásokkal (csukló, boka,
mellkas hűtése), forró bodzatea által kiváltott
izzadással csökkentettek. Köhögés ellen hársfateát vagy mézes bodzateát ittak. Hatásos volt a
mellkasra kent zsír vagy birkafaggyú útilapuval
betakarva.
Kihűlés ellen ecetes, sós, kamillás forró vízbe
áztatták a lábukat.
Torok-, mandulafájás gyógyítója a cickafűteával
vagy sós vízzel vagy zsályateával vagy hipermangánoldattal történő gargalizálás, majd
kamilla- vagy zsályatea-fogyasztás.
Gyomorfájást kamilla-, bodza- vagy fehérüröm
teával, pálinkával csillapítottak, vesebántalom
esetén békarokkateát ittak. Epefájdalom ellen
vadkenderteát ittak szigorúan ízesítés nélkül.
Reumás fájdalmat ecetes borogatással, hátfájást
forró vasalóval enyhítettek.
Két asszony neve is fennmaradt (Bekő Julis néni
és Gulyás Istvánné Mári néni) akik kenőasszonyként masszírozták igen jó hatásfokkal a fájó testrészeket.
A lábfájást sósborszeszes bedörzsöléssel, a
visszeret körömvirágkenőccsel gyógyították.
A Velencei-tó közelsége is szerepet játszott
egyes betegségek gyógyításában.
A lápos területeken könnyen lehetett piócához jutni. A pióca vérszívó, tapadókorongjával
rászívja magát áldozata testére, kis sebet ejt,
melyen keresztül szívja áldozata vérét. Ha jóllakott, elengedi áldozatát. Az általa okozott seb
soha nem fertőződik el és gyorsan gyógyul.
A pióca üvegben sokáig tartható, így mindig

készen áll a beavatkozásra. A pióca hatásos
magas vérnyomás esetén, ilyenkor nyakra tették. De alkalmasnak tartották kelés, fájós fog,
fájós láb, hátfájás reumás fájdalom enyhítésére,
tüdőbaj megelőzésére. A visszeret úgy kiszívja,
hogy az nem fakad ki.
A Velencei tó iszapját reumás bántalmak ellen
használták. Ennek módja fürdőzés, illetve iszappakolás volt: a fájós testrészt iszappal bekenték
és a napon megszárították. Az idősek úgy emlékeznek, hogy a tó vizét egy időben gyógyvíznek
nyilvánították Ca- és Mg-tartalma miatt, sőt a
Papkert alatt volt egy forrás, amely kalcium- és
rádium-tartalmáról volt híres. Állítólag a tó iszapját még külföldre is szállították.
Jelenleg a tó vize már nem alkalmas gyógyításra. Valószínűleg az intenzív bauxitbányászat okozott visszafordíthatatlan állapotokat.
Viszont mélyfúrással sikerült olyan termálvizet
a felszínre hozni, melynek köszönhetően a ma
embere is gyógyulhat a velencei térség természeti csodájának köszönhetően.
Swiderski László
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Az EFOTT ismét
nagy siker volt

Fotó: Igari Balázs/EFOTT

Júliusi lapszámunkban csak röviden tudtunk
foglalkozni az Egyetemisták és Főiskolások
Országos Turisztikai Találkozójáról, lévén az év
legnagyobb tömeget Velencére vonzó eseménye egybeesett lapzártánkkal, így most következik egy átfogó összefoglaló a 2017-es EFOTT-ról,
melynek házigazdája az idén éppen 650 éves
Pécsi Tudományegyetem (PTE) volt.
Ezúttal az időjárás is kegyes volt a szervezőkhöz,
ugyanis bár akadtak csapadékos időszakok is az
immár egyhetesre bővült fesztiválon, a nyár és
a strandidő volt a jellemző. Ez meg is látszott a
látogatottságon, ugyanis a bevezető mínusz
egyedik és a nulladik napot követő napokon
mindvégig hatalmas számban özönlöttek a fiatalok az Északi strand (VVV strand) és az evezőspálya közötti fesztiválterületre. Időnként autóval
is csak lépésben lehetett haladni a környéken,
mivel az úton egyre csak hömpölygött a tömeg
a helyszínre, ahol tulajdonképpen egy mini
várost alakítottak ki erre a 6 napra a szervezők.
Ki sem kellett mozdulnia senkinek sem az EFOTT
területéről, helybe jöttek a legnagyobb szolgáltatók és kereskedelmi egységek, így kapható,
beszerezhető volt minden, amire szükség volt a
programsorozat ideje alatt, legyen szó akár élelmiszerről, akár kozmetikumokról, akár műszaki
szolgáltatásokról.
Az, hogy Velence ideális helyszíne az ország
egyik legnagyobb fesztiváljának, kétségtelen.
Túl a lokálpatrióta frázisokon ki kell emelni,
hogy a város páratlan fekvése, Székesfehérvár
és Budapest közelsége, valamint gyönyörű környezete okán olyat tud adni az idelátogatóknak,
amit más üdülő-pihenő övezetek csak irigyelhetnek. A számok nem hazudnak, ugyanis az
idei 111 ezer látogató abszolút rekord az EFOTT
41 éves történetében, ugyanakkor a korábbi

Velencén történt

csúcs is Velencéhez köthető, 2015-ben 103
ezren buliztak a tóparton.
A szervezők tájékoztatása szerint a 6 naposra
hosszabbított fesztivál kulturális programjai
közül a stand-up és a színházi előadásoknak,
a turisztikai lehetőségek sorából a lovaskocsis
túráknak jutott a legnagyobb érdeklődés, de
minden bizonnyal jégkorcsolyázni (szárazjégen!) és wakeboardozni sem tanultak meg egy
időben ennyien Velencén. A fiatalokat a bűnmegelőzési szervektől kezdve az ifjúságnevelő
programokon át a legkülönbözőbb politikai szerveződésekig számos nappali előadás, bemutató
és beszélgetés várta. Hab- és colorparty, játékok,
vetélkedők, adrenalinfokozó vidámpark ugyanúgy rendelkezésre állt,   mint vízparti elfoglaltságok vagy éppen főzési lehetőségek.
A 2017-es fesztivál külföldi fellépői közül Sean
Paul, a Hurts és Tinie Tempah vonzották a leg-

több látogatót, de természetesen a legnagyobb
hazai kedvencek sem maradtak ki a buliból,
amelyen bő 200-as fellépőlista várta az érdeklődőket. Koncertet adott többek között a Punnany
Massif, a Wellhello, a Halott Pénz, a Tankcsapda,
Majka és Curtis és az Anna & the Barbies. „Az
EFOTT-osok tökösek, energikusak – ez szexi, mi
pedig ezt imádjuk” – mondta Pásztor Anna a
fesztivál záró napján.
– Bár 2015-ig évről évre egyre többen jöttek
az EFOTT-ra, a tavalyi, többnapos vihar érthető
módon visszavetette a látogatószámot. Idén
azonban sikerült meghaladnunk a 2015-ös, 103
ezres érdeklődőszámot, azaz 111.711 látogatóval újabb rekordot dönthettünk. Bízom benne,
hogy mindenki jól érezte magát, aki csak megfordult Velencén július közepén – foglalta össze
legfontosabb gondolatait Maszlavér Gábor, fesztiváligazgató.
–mb–
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Nekem Velence...

Fotók: Igari Balázs

Péter Ágnes
szobrászművész

VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József ): Tisztelettel köszöntöm Ágnes
asszonyt, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat egy beszélgetésre.
Igyekeztem felkészülni „PéterÁgnesiológiából”, de az elérhető csatornákon olyan jelentős művészettörténészek nyilatkoznak Önről, a művészetéről, hogy ezzel rivalizálni én dehogy tudok, nem merhetek, a plagizálás pedig nem kenyerem. Mindenesetre egy valamit megértettem, hogy
Péter Ágnes és a művészet csak egyetlen egységben léteznek, külön-külön nem lehet róluk szólni, róluk írni.
Péter Ágnes: Köszönöm a kedves szavakat. Azért lettem szobrász, mert
nekem maga a tér, a térben létezés mikéntje a legfontosabb. A tér, mind
lelki, szellemi és fizikai vonatkozásában. Kifejezési eszközeim a durva
anyagtól a legfinomabbig terjed. Pontosabban a vas, az acél, a bronz, a
fa, a kő, az üveg, a fénypor és a fény. Ebben a vonatkozásban szeretnék
„Egységet” teremteni, talán ezt jelentheti.
VH.: A neves filozófus Emil M. Ciorán téziseivel, sokukkal egyetértek,
viszont az alábbi tétellel: „Alkotni azt jelenti, hogy szenvedéseinket
másokra testáljuk, azt akarjuk, hogy a többi ember is belemerüljön és
felvállalja, átitassa magát velük, és újra átélje” nos, egyáltalán nem értek
egyet! Művésznő alkotásaiban én szenvedést alig, viszont kedvet, örömöt,
életigenlést, szépséget nagy mennyiségben találtam. Hol van az igazság?
Péter Ágnes: Egy olyan folyamatról ír Ciorán, ami szerintem csakis őszinte,
belső mélységekből indulhat. A gazdag és megfelelően képzett belső
világából hozhatja fel az alkotó a leglényegesebb dolgokat, majd a kaput
kitárva (ez a mű) a lehetőséget felkínálja másoknak is ennek a mélységnek
a bejárására, vagyis az átélésére. Az arany nem a fákról csipegethető, le
kell menni érte a mélybe… Szerintem a „szenvedés”, vagy bármilyen érzelem csak „üzemanyag”, hogy ezzel az erővel ki merre hajtja a szekerét, az
leginkább tőle függ… előre, kreativitása megélésére, alkotásra, tudatosodásra, vagy visszafelé, önmaga megbetegítésére, pusztítására, mert ez az
erő mindenkiben ott van. Minden pillanatban élhetünk vele, munkánkban,
otthon, bárhol. A társadalom pedig sok-sok lehetőség megteremtésével
segítheti azt, hogy ez az alkotó erő helyes mederbe terelődhessen.
VH.: Örülök a válaszának, hiszem, hogy mint magam, olvasóink is úgy
vannak vele, hogy a művészi alkotások a lelkünkben hagynak katartikus
nyomot, amit átélni kell, gondolati szinten nem elég boncolgatni. Kérem,
kedves Ágnes, hogy szóljon magáról, az életéről! Elkerülhetetlen a kérdés:
mi indította el a művészi pályán, mi hozta ki az elkötelezettség érzését?
Hány évesen? Kezdjük talán ott, hogy hol született, milyen környezetben,
iskoláit hol végezte?
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Péter Ágnes: Szabadszálláson születtem. Ebből a szabadságot önként
vállalt elköteleződésként élem. Szerencsémre, Budakeszin, ahol általános iskolába jártam, volt rajzszakkör a Művelődési Házban. Így felkészülve
kerülhettem be a Képző és Iparművészeti Gimnáziumba a „Kisképzőbe”.
Itt már megfogalmazódott bennem az, hogy képzőművészettel foglalkozzak. A Képzőművészeti Főiskolát (Egyetem) szobrászként végeztem, majd
jött a diploma és a mesteriskola. A posztdiploma trauma nem volt kön�nyű időszak, egy képzőművész sok-sok évet tanul az egyetemen, ma már
doktori fokozatot is szerezhet, de amikor kilép az ÉLETBE kiderül, hogy
semmilye sincs. Műterem, megrendelés, de még támogatás sem, semmi.
Ahogy látom az egyetemi hallgatóimon, ma ez talán még nehezebb.
VH.: Minden diplomásnak többféle lehetősége adódik az elindulásra. A
tudományos területeknek vannak kutatóintézetei, vagy a gyógyszerésznek ott a patika, a jogásznak az iroda, az orvosnak a rendelő, a színésznek a színház, a könyvtárosnak a könyvtár, a sportolónak a sportlétesítmények, de egy szobrász hogyan tudott elindulni? A kiállításokon csak
kész művekkel lehet szerepelni, s egy szobor előállítása nagyon komoly
összeg.
Péter Ágnes: Művésztelepi munkával, azonnal bekerülhettem a szobrász
pálya legsűrűbb közegébe. Szobrászoknak ez óriási anyagi lehetőséget,
technológiai kísérletezést, kutatást jelentett. Ezek voltak a viaszveszejtéses bronzöntés, a sómázas kerámiaégetési kísérletek, az acélszobrászati
alkotótelepek, vagy a szobrászoknak szerveződő számítógépes műhelyek, ahol videókat, elektrográfiákat készíthettünk. A gyárak, üzemek
fogadhattak művészeket, a valaha volt szakmunkásképzők tanműhelyei
ben. Ilyen korai és nagy lehetőséget éppen a Dunai Vasműben, a Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelepen kaptam. Hathetes munka a Vasműben,
ahol a tervemhez külön hengereltek 40 mm vastag corten acél táblákat,
ami a legmegfelelőbb minőségű, drága anyag volt. A Duna-parton áll
ez a három különálló elemekből épült, öt méter magas acél plasztika,
a „Közösség”. Az utolsó nagyobb méretű köztéri munkám éppen itt áll
Velencén, a Korzóban. Ez a mű is öt méter magas, sajátos rendszerben
csiszolt krómacél lemezekből álló szerkezet, az „Életfa”. A különböző irányokból rávetülő fény hatására egyre mélyebb rétegekbe láthatunk bele
a mindössze 3 mm vastag anyag belsejébe. Ennek az érzékelése folyamatos mozgásra készteti a nézőt.
VH.: Művészete elismertségének mik voltak a főbb állomásai?
Péter Ágnes: A kiállításokon való folyamatos részvétel, önálló kiállításokra való felkérések, tematikus kiállítások szervezése, kurátori munka,
művésztelepi részvételi lehetőségek, itthon és külföldön. Díjak, ösztöndíjak közül néhány: Szobrász koszorú (a kollégák díja), Munkácsy-díj, Római
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és Hungart Ösztöndíj, Vörösmarty-díj. Sok munkám bekerült valamelyik
közgyűjteménybe, érmeim a Magyar Nemzeti Galériába, több helyen állnak köztéri alkotásaim is. Legutóbb egy nagyon megtisztelő felkérést kaptam, Pécsett az M21 Galériában, a Zsolnay Kulturális Negyed új termeibe
önálló kiállításra. Kiállításom címe: „Az ellipszis terében”. Művészeti tevékenységem fontos részének, tekintem a tanítást és a művészetszervezést
is. 25 évvel ezelőtt létrehoztam a Symposion Alapítványt a magyarországi
művésztelepek fejlesztésére, a kapcsolatok építésére, új műhelyek létrejöttének segítésére…
VH.: Művészetpedagógia? A szobrászatot, vagy a természetművészetet
miként tudja bevinni a képzésbe, az oktatási keretek közé?
Péter Ágnes: Sokat változott a művészetközvetítők, a vizuális nyelvet tanító
tanárok képzése az egyetemeken. Magasabb szinten a művésztanárok
pedig csak magasabb minősítéssel (doktorival) taníthatnak. Az egyetemi
képzésbe sikerült bevinni a természetművészetet, ahol a táj, a tágabb tér
vált a főszereplővé. Maga a téma a természetért való felelősségérzetből
válik egyre fontosabbá. Különösen izgalmas az, amikor a tájban alkotunk, az
ott talált elemek felhasználásával. Jó volt látni, ahogy a megszokott rajzlapok mérete kitágult, tájjá, szigetté, tóvá, erdővé növekedett. Ez a látásmód
szorosan kapcsolódik a kortársművészethez. Még azt jegyezném itt meg,
hogy mennyire fontos a projekt módszer az iskolai képzésben, vagy a közoktatásban minden tantárgyhoz az ahhoz köthető művészeti tartalmak hozzákapcsolása. A matekhoz, a biológiához, a történelemhez, fizikához stb…
VH.: Az nyilvánvaló   – kiállításai alapján is – hogy a velencei emberek
ismerik, befogadják, szeretik. Ön hogy viszonyul Velencéhez, a velencei
emberekhez? Mióta is velencei lakos?

Péter Ágnes: Már több mint harminc éve választottuk ezt a gyönyörű
helyet családunk életteréül. Párommal, Gáts Tibor hangszerkészítővel itt
építettük fel a házunkat. Két fiunk és az unokák gyakran vannak velünk,
az egyik unokánk ide jár a Zöldliget Iskolába. Mindig hiányoltam, hogy
a tó körül nincs képzőművészeti alkotási lehetőség, művészeti műhely.
Nagyon megörültem, amikor tizenkét éve felkérést kaptam a Velencei-tavi Nyári Játékok szervezőitől, hogy teremtsek alkotóműhelyt a fesztiválra érkezőknek. Fehérvárról, a Tóparti Művészeti Szakközépből jöttek
kollégák és hoztuk a diákjainkat, hogy együtt kínáljunk anyagokat, eszközöket, szakmai tapasztalatot az érdeklődőknek. Diákjaink közül később
sokan választották a művészeti, művészetközeli pályát.
VH.: Jól emlékszem, nyolc héten át a tó körüli nyolc településen vonult a
sátortábor. Ilyen hosszú és kiterjedt alkotó programszervezés sosem volt
Magyarországon!
Péter Ágnes: Ebben a szervezésben már ott lappangott egy fontos kérdés: hogyan érintsük meg a közönséget, s ne csak a nyári időszakban. A
sikert a következő évtől a szakmai pályázatok mellett a GOMI fő támogatásával a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion elindítása jelentette
2006-ban. A Hotel Juventus vendégeként, műhelyháttér nélkül csak a
természetben alkothattunk. Velence sziget vált – egy különleges virtuális
bázisként – a bázisunkká. A műveket évek óta dokumentáljuk, folyamatosan kinyomtatjuk, valamint videókkal együtt kiállításainkon vetíthetjük.
VH.: A Nemzetközi Velencei-tavi Symposion miben különbözik a magyarországi művésztelepektől? Hol voltak eddig kiállításaik, merre vitték
Velence hírét?
Péter Ágnes: A Symposion első kiállítását a Zöldliget Általános Iskolában
rendeztük.
Programunk nemzetközi, szakmaközi, többgenerációs és egyetemközi.
Mindennap szakmai előadások vannak, kutatásainkhoz szakembereket
hívunk meg. A Symposionra a különböző Művészeti Karok mesterei hozhatják a legtehetségesebb diákjaikat, vagy a doktori iskolákból a hallgatókat. Kiállításaink az egyetemek galériái mellett egyre nagyobb teret
igényelve eljutottak a határon túlra, Dunaszerdahelyre, a Kortárs Magyar
Galériába. Hét év után kiadtuk az első komoly könyvünket, így kiállítási
meghívást kaptunk a FUGÁBA, az Építész Központba Budapesten. Rájöttünk, hogy a könyvünkkel nem érünk el mindenkit, újabb fejlesztésként
okostelefonra szervezett AR APP alkalmazásunk újabb kiállítási meghívást eredményezett, Debrecenbe a MODEMBE. A Természetművészet –
Kiterjesztett valóság című kiállítás és a Múzeumok Éjszakája programunk
nagy tömegnek vitte Velence hírét. Ezzel párhuzamosan Budapesten a
Műcsarnokban nyílt a „Természetművészet-változatok” című kiállítás,
ahol számos alkotó szerepelt a Velencén készült műveivel. Januárban arra
kaptunk felkérést, hogy mutassuk be a Műcsarnokban a magyarországi
Symposionokat, a jelentős Alkotó műhelyeket, Művésztelepeket. Hatvan
művésztelep és a négy nagy magyarországi szoborpark bemutatásához
virtuális bemutatót szerveztünk HTC-vive sisakkal, és a Velence-modellt
bemutató APPAL, az Augmented Reality programmal. Tárlatvezetést
kaphatott Koszti András polgármester úr is, aki éppen a Velencei Híradó
főszerkesztőjével együtt eljött Velencéről. A Korzó mellett elhelyeztünk
egy „Markert”, aki az APP-ot letölti, megtekintheti a Symposionunk válogatott anyagát. Az applikációban a virtuális szoborparkon kívül egy térképen láthatjuk, hogy melyik munka hol született. 2017 óta a Velence
szigetet 15 évre kibérelhettük alkotóbázisunkként. Számtalan tervünket
egy időkapszulába helyezzük.
VH.: Olvasóközösségünk nevében is  köszönöm értékes válaszait, kívánok
hosszú életet, és további lélekformáló munkásságot!
Péter Ágnes: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
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VárosüzemeltetésTERV
karbantartás, felújítás, kivitelezés
MENEKÜLÉSI
GYEREKI!
NYÁRZÁRÓ CSALÁDI
FESZTIVÁL
GYEREKI!
NYÁRZÁRÓ
CSALÁDI
FESZTIVÁL
Velence,2017.augusztus
2017. augusztus 26–27.
Velence,
26-27.
Menekülési terv

Mátay Balázs

Személyzeti
parkoló
Ital pult

NÉZŐTÉR

APÁS KALANDOK

Vendéglátás
(streetfood)

Ital pult

A KÉNYELEM
SZIGETE

DGP
SPORTHELYSZÍN

TREND IT UP BEAUTY HELYSZÍN
A Shauma támogatásával

KRESZ PARK
Fiat 500
autósiskola

dmBIO
GASZTROHELYSZÍN

Színpad

VISIOMAX FILMSZÍNHÁZ
programhelyszín
Színpad

Színpad

SUNDANCE
MINIVILÁG ÉS
SZÍNPAD

Ugráló vár

ELEVENPARK
ÉLMÉNYSZIGET

Ital pult

PROFISSIMO
KREATÍV HELYSZÍN

FŐBEJÁRAT
Baba légvár
BABYLOVE
BABAVILÁG HELYSZÍN

Pénztárak
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NAGYSZÍNPAD

2017. augusztus
Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából

Miközben teljes erővel tombol a nyár, és a tanárok, diákok nagy része jól
megérdemelt vakációját tölti, az Entzben nem áll meg az élet.
Diákjaink utolsó turnusa kezdte meg kötelező húsznapos nyári szakmai
gyakorlatának teljesítését. A kertészetben és az állattartó telepen mindig van mit tenni: állatainkat el kell látni, és emellett folyamatosan érik a
paradicsom, a paprika, a padlizsán és a különböző tökfélék: a cukkini vagy
a főzőtök, amelyeket tanboltunkban lehet megvásárolni. Dísznövénykertészeti telepünkön (közkeletű nevén a Vírusban) már megkezdődött az
őszi virágszezonra való előkészülés: készülnek a legkülönfélébb palánták,
amelyek októberben kerülnek majd piacra.
Ha valaki az iskola felé sétál, nemcsak a kitett áruk szépségében gyönyör-

ködhet, de rácsodálkozhat arra is, hogy mennyit haladt az építkezés. Az
első hónap bontási műveletei után a munkálatok látványosabb szakaszba
léptek: már állnak az új emelet tartófalai, amelyekre a napokban kerül
majd fel a koszorú, és a kötelező pihentetési idő után – a hónap végén –
megkezdődhet a tetőszerkezet felépítése is. Az új nyílászárók is gyártás
alatt állnak már, várhatóan szeptemberben kerülnek majd beépítésre. A
tanévnyitóra ugyan nem lesz még kész az iskola, de már felfedezhetőek
lesznek a megújuló épület főbb karaktervonásai.
Lassan véget ér a hosszúnak tűnő, de gyorsan elröppenő vakáció, és
készülünk az új tanévre: lassan befejeződnek a szükséges nyári karbantartási és takarítási munkálatok, a héten megérkeznek az új tankönyvek, és
23-tól már a pedagógusok is megkezdik újra a munkát.
Végül egy álláshirdetés: Magyar–angol, illetve informatika szakos középiskolai tanárt keresünk teljes állásban. Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: +36 30 9259272

Hajrában az új Bence-hegyi kilátó építkezése

Az elmúlt időszakban a tervekhez képest kissé
lassabban haladtak a Bence-hegyi új kilátótorony
kivitelezési munkálatai, ezért Velence polgármestere, Koszti András személyesen tájékozódott a
helyszínen július végén. A városvezető elégedetten
nyugtázhatta, hogy a csúszások ellenére jól áll az
építkezés. Kérdésére a kivitelezést végző szakem-

A kilátótorony már elnyerte végleges formáját, s a biztonsági korlátok is felszerelésre kerültek. Amennyiben
egyéb hátráltató tényező nem lassítja tovább a munkálatokat, szeptemberben készülhet el és várhatóan
októberben kerülhet átadásra a nagyközönség számára a város és az egész Velencei-tavi régió páratlan
panorámát nyújtó, emblematikus építménye.  -mb-

Fotók: Igari Balázs

berek elmondták, hogy az időjárás jelentősen megnehezítette a dolgukat. Télen az extrém hideg és
erős szél okán alig tudtak dolgozni, s bár a kemény
mínuszok manapság nem fenyegetik a beruházást,
a szél folyamatosan problémákat okoz, ezért az
eredeti tervekhez képest kissé lassabban haladnak
a cél felé.
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Biztonságunk érdekében

Itt a nyár hajrája, néhány hétig azonban tombolhat még a
kánikula, amely szinten tartja a megnövekedett strand- és
rendezvényturizmus, valamint átutazóforgalom árnyoldalát, az átlagosnál több szabálysértést, bűnesetet. Az viszont
továbbra is örömteli, hogy főszezon ide vagy oda, lapzártánkig
nem adott túl sok pluszmunkát a hatóságoknak az év legsűrűbb
időszaka. Történtek azonban olyan esetek Velencén és környékén,
amelyeknél be kellett avatkozniuk a rendőrség, a polgárőrség és a
katasztrófavédelem (tűzoltóság) illetékeseinek.
A városban megrendezett Egyetemisták és Főiskolások Országos
Turisztikai Találkozójával (EFOTT) kapcsolatban adódó magas látogatói létszámra való tekintettel a rendőrség az idén is kiemelt figyelmet
fordított az eseménysorozat területén, a Velencei Vízi Várnál, valamint
annak strandja vízfelületén a közrend és a közbiztonság fenntartására
a program egész ideje alatt. A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai
sikeresen teljesítették legfőbb céljukat, ami a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, a jogsértő cselekmények kiszűrése, továbbá a közúti
forgalom folyamatosságának biztosítása volt.
Kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök egy kaposvári férfi
autójában, Velencén, az Evezős úton, július 17-én. Az ellenőrzés során
a 23 éves fiatalember táskájában találták a gyanús anyagot, amit azonnal
lefoglaltak és szakértői vizsgálatra küldtek. A férfit előállították a Gárdonyi
Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi körzeti megbízottjait riasztották
egy süllyedő csónakhoz 2017. július 25-én éjjel a Velencei-tavon. A
rendőrök rövid kutatás után a tó „Pap-kert alja” elnevezésű vízterületének
délkeleti részén megtalálták a félig elsüllyedt csónakot a benne utazó 24
éves férfivel és barátnőjével. A fiatal pár elmondta az egyenruhásoknak,
hogy csónakázásra indultak, de nem sokkal az indulásukat követően észlelték, hogy a csónakba víz szivárog és emiatt a jármű irányíthatatlanná
vált, ezért saját erejükből nem tudtak partra jutni. A fiatalokat a körzeti
megbízottak a félig elsüllyedt csónakkal együtt a partra szállították.
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Szünidőben is
biztonságban
Figyelemfelkeltő játékokkal, izgalmas foglalkozásokkal, valamint
bűn- és baleset-megelőzési tanácsokkal hívták – és a szünidő
végéig hívják még – fel a táborozó gyermekek figyelmét a vakáció
veszélyeire a rendőrség szakemberei Fejér megyében, így a Velencei-tónál is. A változatos programokon a bűncselekmények megelőzésével foglalkozó feladványok, játékos ismertető és szemléltető
kiadványok segítségével ismerkedhettek meg a gyermekek a biztonságukat szolgáló szabályokkal és tanácsokkal.
A táborozó fiataloknak lehetőségük volt bűn- és baleset-megelőzés témakörben beszélgetni a rendőrökkel, melynek során az előadók külön kitértek
az internet használatának veszélyeire, az érték- és vagyontárgyak védelmére, illetve a 112-es segélyhívószám használatára. A foglalkozásokon a
kisdiákok interaktív szituációs játékokon keresztül tudatosíthatták azt, hogy
miért fontos, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, és soha ne fogadjanak el
tőlük semmit. Az internet biztonságos használata kapcsán a diákok megismerhették az esetleges visszaélések elkerülésének lehetőségeit, kiemelve,
hogy a közösségi oldalon létrehozott profilokon a lehető legkevesebb
információt adják meg magukról, és azt is érdemes alaposan átgondolniuk,
hogy milyen fényképeket, videókat osztanak meg a világhálón. A rendőrség
munkatársai lényeges szempontként emelték ki, hogy amennyiben a gyermekek bajba kerültek, vagy veszélyben érzik magukat, forduljanak bátran és
bizalommal a rendőrökhöz, és kérjenek tőlük segítséget.

2017. augusztus

A nyár végén is
vigyázzunk értékeinkre!
A témával korábban már foglalkoztunk, ám most – röviden, a strandolásra
vonatkozó intelmek felidézésével – újra megtesszük a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékeseinek kérésére.
– A strand nem ékszerbemutató. Ne vigyen jelentős értéket képviselő
ékszert és a szükségesnél több készpénzt a vízpartra. Ha mégis így
tenne, akkor a vízben tartózkodás idejére tegye azt be az értékmegőrzőbe. A törölköző nem biztonságtechnikai eszköz, az azzal letakart értékek (óra, ékszer, telefon, táblagép stb.) nincsenek biztonságban. Az sem jó megoldás, hogy a vízből figyelünk csomagunkra, hiszen
figyelmünket bármi elvonhatja hosszabb-rövidebb időre. Egyedüli
megbízható módja a már strandra kivitt értékek megőrzésének, hogy
ha felváltva „őrködünk” a csomag mellett.
– Ha kerékpárral érkezik a fürdőhelyre, akkor azt olyan helyre zárja le,
ahol a vendéglátóhely személyzete, biztonsági őre rálát. A kerékpárt megbízható eszközzel, lehetőleg fix helyhez rögzítse, az értékes,
de könnyen leszerelhető kiegészítőket (kilométeróra, GPS) távolítsa el a kerékpárról, tegye azt is értékmegőrzőbe.
– Csak azokat a vagyontárgyakat vigyék magukkal, amik feltétlenül
szükségesek az időtöltéshez. A nagyobb értékeket helyezzék el értékmegőrzőben. A sátorban ne hagyjanak tolvajokat vonzó vagyontárgyakat.
– Mobiltelefonjukat ne a nadrág farzsebében tárolják, bármennyire is
szokás napjainkban. Viseljen cipzáras zsebbel ellátott ruhát, és oda
helyezze el értékeit, ezzel is megnehezítve a zsebtolvajok dolgát.
– Legyenek körültekintőek az alkoholfogyasztás terén is – az ittas
ember kiszolgáltatottabb, így bűncselekmény áldozatává is kön�nyebben válhat (rablás, kifosztás, szexuális erőszak).
Ami a Velencei Polgárőrség elmúlt havi tevékenységét illeti: 2017. július
hónapban 9 alkalommal kerékpáros járőrözésen vettünk részt, esetenként
három fővel. 3 alkalommal járőrözött 2-2 polgárőr, robogóval. Labdarúgó
Magyar Kupa megyei selejtező mérkőzés biztosításában 8 fő vett részt.
Egy július 23-án   este történt balesetnél a motoros járőrszolgálatot teljesítő polgárőrök biztosították a baleset helyszínét, segítve a rendőrség
munkáját. Több esetben is előfordult, hogy Velencén a nyaralóban tartózkodó idős hozzátartozók kapcsolatfelvételét segítettük a Budapesten
vagy más településeken tartózkodó családtagokkal, mert másképp nem
tudták elérni rokonaikat. A segítségünket kérték, hogy mi tájékozódjunk
hozzátartozóik állapotáról. Összesen 164 órát töltöttünk járőrözéssel,
amelyből 4 órát a rendőrséggel közösen végeztünk – foglalta össze a havi
tevékenységet Fehér István, a Velencei Polgárőrség elnöke.

Emberéletbe is kerülhet, ha adott veszélyhelyzetben nem jut eszünkbe,
vagy egyáltalán nem ismerjük a legfontosabb segélyhívó számokat. Ezek
néhány másodperc alatt a telefonunk memóriájába elmenthetők, így mindig kéznél vannak, ha szükséges. A számokat egy kis papírra írva, igazolványtokban is tarthatjuk, ez szintén megfelelő módszer, és kellő gyorsaságot biztosít, ha cselekedni kell.

Mentők
Tűzoltók
Rendőrség
Általános segélyhívó

104
105
107
112
(Mátay Balázs)
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Rovatunkban Koszti András polgármestert és Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzőt kérdezzük a képviselő-testület munkájáról, az üléseken meghozott rendeletek fontosságáról és
szükségességéről. A képviselő-testület jegyzőkönyvei nyilvánosak,
ezért nem a rendeletek felsorolása
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű
ügyekről kívánunk részletesebb tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2017. július 25. napján soron
kívüli ülést tartott Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. Ezen elsőként a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányságot támogató szerződés megkötéséről döntöttek. Milyen jellegű és tartalmú
támogatásról van itt szó?
Koszti András: Az előző évekhez hasonlóan kértük
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság segítségét
arra vonatkozóan, hogy erősítsék a közterület-felügyelők mindennapi munkáját fokozott jelenlétükkel. A megállapodásban részletesen megfogalmazásra került, hogy a Rendőr-főkapitányság a vagyon
elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében
többletszolgálatot végez Velence városában. Ez
azt jelenti, hogy tovább nő a rendőri jelenlét városunkban a területileg illetékes Gárdonyi Rendőrkapitányság jóvoltából. Ehhez nyújtottunk 1 millió
forint összegű anyagi támogatást. A döntést képviselő-testületünk egyhangú szavazással hozta meg.
Velencei Híradó: A testületi ülésen jelen volt a Gárdonyi Rendőrkaptányság vezetője, dr. Sági János
ezredes, aki egy rövid, de pozitív helyzetjelentést
adott a velencei szezonális közbiztonságról, az
EFOTT és a Korzó fókuszba állításával. Beszámolója
és a helyi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy
Velence közbiztonsága teljes mértékben megfelelő?
Koszti András: Igen, mindenképpen. Velence
egyértelműen a legbiztonságosabb magyar üdülővárosok, jelentős idegenforgalmat lebonyolító
települések közé tartozik! Ez már a tavalyi esztendőben is így volt, de a főszezon eddigi tapasztalatai
alapján ez a kép idén még pozitívabb. A kapitány
úr elmondta, hogy a város életét kiemelten érintő
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EFOTT fesztiválon az idelátogató, itt szórakozó turisták és fiatalok rendkívül magas száma ellenére a
közbiztonság maximálisan szavatolva volt. Súlyos
vagyon elleni bűncselekmény, illetve életellenes
vagy erősszakos bűncselekmény az EFOTT területén nem történt. A Korzó mint a Velencei-tó leglátogatottabb strandja rendőri felügyeletét június és
július hónapokban is biztosították, július hónapban
fokozott rendőri jelenléttel. Terveik szerint délelőtt 10.00 órától este 22.00 óráig egy járőrpárossal
tovább erősítik a Korzó területét. Sági kapitány úrral
egyetértve úgy gondolom, hogy július hónapban a
rendőri jelenlét egyértelműen pozitív hatással volt
a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítására.
Velencei Híradó: A rövid, de tartalmas testületi ülésen egy telekalakítási, forgalomképessé nyilvánítási
ügy is fókuszba került. Ebben az esetben nem volt
teljes a képviselők egyetértése minden részletben,
de végül a jelenlévő nyolc szavazásra jogosultból
hatan megszavazták az előterjesztést.
Koszti András: Nyilvánvalóan arra törekszünk,
hogy teljes legyen az egyetértés közöttünk a
napirendek tárgyalásakor, és egyhangú döntéseket hozzunk. Ennek érdekében mindent meg is
teszünk, munkaértekezleten egyeztetünk előzetesen mindenről, így döntő többségében egyhangú
határozatokat tudunk hozni. Ugyanakkor mindan�nyian tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden
esetben kivitelezhető a teljes összhang. Ezúttal
ez történt, két képviselőtársamban is felvetődtek
kérdések, több mindent észrevételeztek és felvetettek a napirend tárgyalásakor. Minden kérdésre
és észrevételre válaszoltam, reflektáltam, a jegyző
asszony hasonlóképpen. Alaposan körüljártuk a
témát, amelynek végén 6 igenes, többségi döntés
született.

Dr. Szvercsák Szilvia: Itt az a lényeg, hogy Velence
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence,
Tóbíró köz 1046. helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartásban kivett közterület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan új, önálló helyrajzi számú telek
kialakításához szükséges telekalakítási eljárás
lefolytatását már jóváhagyta. Tekintettel arra, hogy
a telekalakítási engedélyezési kérelemmel együtt
az ingatlan-nyilvántartási átvezetés iránti kérelem
is benyújtásra került, ezért a földhivatal hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amelyben a kialakított
ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonból a forgalomképes vagyonba történő átsorolásáról szóló
képviselő-testületi határozatának benyújtását
írta elő. Ennek tett eleget képviselő-testületünk a
júliusi döntésével. Azaz, a nyilvántartásban a
Velence 1046/1. helyrajzi számmal bejegyzett,
624 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Üzleti vagyon, Forgalomképes
földterületek állományba sorolja, míg a másik, az
ingatlan megosztását követően kialakult, az ingatlan-nyilvántartásban a Velence 1046/2. helyrajzi
számmal bejegyzett, 3336 m2 területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan a Törzsvagyon, Forgalomképtelen földterületek állományba kerül.
Velencei Híradó: Névhasználati kérelmekkel is
foglalkoztak a testület tagjai július 25-én. Ezeket
általában minden további nélkül – nem csak Velencén – egyhangúlag megszavazzák a képviselő-testületek. Most is ez történt.
Koszti András: Igen, a névhasználati engedélyt
folyamatosan több termék, rendezvény vagy üzlet
kéri a képviselő-testülettől. Ezúttal is eleget tettünk
a kérelemben foglaltaknak, mivel úgy ítéltük meg,
hogy egyik kérelmező sem olyan célra kéri a névhasználatot, ami nem pozitív a városra nézve, vagy
tevékenységük által sérülhet a település jó híre.
Annak kifejezetten örülök, hogy egyre többek számára érték a VELENCE név használata, és az adott
esemény, üzlet vagy termék többségében jó cégér
városunk számára. 
(MB)
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Felhívás kitüntető címek adományozására
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete méltóképpen
kívánja elismerni mindazon magánszemélyek és szervezetek tevékenységét, akik önzetlen munkájukkal Velence Város fejlődését, kulturális és
művészeti értékeinek megőrzését, a település lakóinak életét segítik,
teszik élhetőbbé a mindennapokat.
A helyi kitüntetések, díjak adományozásáról szóló 19/2011. (VIII. 01.)
önkormányzati rendelet értelmében minden évben az október 23. napján tartandó ünnepségen kerül átadásra a Díszpolgári Cím és a Velencéért
Oklevél.
Díszpolgári Cím
A hivatkozott önkormányzati rendelet szerint a Díszpolgári Címet olyan
országos és nemzetközi ismertséggel rendelkező, velencei kötődésű élő
személy kaphatja, aki tevékenységével, munkásságával Magyarországon
és külföldön általános elismerésre ad alapot. Évente egy Díszpolgári Cím

adományozható. A Díszpolgári Cím erkölcsi elismerés, mellé pénzjutalom
nem jár. A cím adományozására bárki tehet javaslatot.
Velencéért Oklevél
Az önkormányzati rendelet szerint a Velencéért Oklevelet olyan Velence
városban tevékenykedő személyek és szervezetek kaphatják, akik a helyi
közösség szolgálatában, összefogásában jelentős érdemeket szereztek.  
Évente két Velencéért Oklevél adományozható. A Velencéért Oklevél
erkölcsi elismerés, mellé pénzjutalom nem jár. Az oklevél adományozására bárki tehet javaslatot.
Kérem, hogy javaslataikat 2017. augusztus 25. napjáig írásban tegyék meg
a polgarmester@velence.hu, vagy a vandlikne.edit@velence.hu e-mail
címekre.
Koszti András
polgármester

Parkolóautomaták a városban
Három új parkolóautomata segíti a jövőben a
Velencére érkezők kulturált parkolását. Az automatákat augusztus 8-án szerelték fel a Béke
utcában a vasútállomásnál, az Ifi Hotel melletti
területen és a Tópart utcában a Hősök parkja tó
felőli oldalán. A berendezések az első hetekben
teszt-üzemmódban működnek. Később, az éles
működés kezdeti időszakában, napközben a
Velence Városgazdálkodási Kft. kollégái a helyszínen segítik majd az érkezőket abban, hogy az
automaták használatát minél könnyebben elsajátítsák. Városunk polgármestere, Koszti András
elmondta, hogy a parkolóautomatákból befolyó
bevételt - mint ahogyan minden parkolásból származó bevételt - a város infrastrukturális fejlesztéseire használják fel. A parkolás a helyi lakosoknak
természetesen továbbra is ingyenes marad. -mb-

A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet
olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti
követelményeknek, Társaságunknak nem áll
módjában azokat elszállítani!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ÜVEGHULLADÉK!
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a VHG Nonprofit Kft. 2017.
szeptemberétől tovább bővíti a házhoz menő
rendszerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben
negyedévente kerül begyűjtésre.
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:

• befőttesüvegek, ásványvizes üvegpalackok,
röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpösüvegek, konzerves üvegek,
bébiételes üvegek.
Nem kerül elszállításra:
• ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál,
szemüveg, neoncső, gyógyszeresüvegek, porcelán, kerámia, járműszélvédő.
A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.

Házhoz menő üveghulladék-gyűjtési napok
2017. Velence
szeptember 7., december 19., január 23.
Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs.
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat legkésőbb a szállítás napján reggel 07.00 óráig műanyag áttetsző zsákban
az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos-, se a járműforgalmat ne akadályozza.
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Hit-Élet
Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Protestáns
Családi Nap
és Találkozó

Fotók: Igari Balázs

A Velencei Református Egyház 2017. augusztus
12-én a reformáció elindulásának 500. évfordulója alkalmából rendezte meg e nagyszabású eseményt, amelyet az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatása tett lehetővé. Az
egész napos rendezvényen – amelyen csaknem
kétszázan vettek részt – gazdag gyermek és
felnőtt programok zajlottak a Timótheus Ház
udvarán. Ez alkalommal szentelték fel a Ravasz
László Református Gyülekezeti Központot,
amely a gyülekezet csaknem 200 éves parókiájának felújításával – a munkálatok tavaly fejeződtek be – jöhetett létre az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, illetve a Vértesaljai Református
Egyházmegye támogatásával.
Az eseményt a gyülekezet lelkipásztoraként,
mint házigazda, magam nyitottam meg, rövid
igei áhitat keretében. Ebben hangsúlyoztam,
hogy a rendezvénnyel az isten iránti hálaadás,
másrészt a velencei protestánsok testvéri közösségének erősítése volt a célunk. Megnyitó szavaimat követően városunk polgármestere, Koszti
András mondott beszédet, ebben méltatva az
idén 500 esztendős reformáció pozitívumait
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és jelentőségét. A felszólalók sorában Kovács
Dániel baptista iskolalelkész volt a következő,
igei köszöntőjével, majd egy hosszabb, közel
egy órás előadást tartottam az egybegyűlteknek
a reformációról a Ravasz László Református Gyülekezeti Központ nagytermében, amely nagy
örömömre zsúfolásig megtelt erre az alkalomra.
Ezt követően Récsei Norbert katolikus plébános
atyával közösen felszenteltük a gyülekezet megújult régi-új otthonát. Az eseményt megtisztelte
jelenlétével L. Simon László országgyűlési képviselő, aki szintén köszöntötte a megjelenteket.
A programok között minden korosztály megtalálta a magáét. Kovács Gergely ornitológus a
vízimadarakról beszélt a gyermekeknek, míg a
budapesti Szép Ernő Színtársulat a „Bohócmese”
című produkcióját adta elő az ifjabb korosztály
nagy örömére. Ezt egy, a felnőtteknek szóló

rövid színielőadás követte. A legifjabbak és kicsit
nagyobbacskák örömére több játszóeszköz is
szolgálta a tartalmas, vidám időtöltést, így pl. a
játszóház mellett volt trambulin és egy kötélpálya is, amin próbára tehették egyensúlyérzéküket és ügyességüket a gyerekek. Miközben az
apróságok játszottak, négy bográcsban főttek
a legfinomabb ételek, amelyek a tálalást követően hamar fogytak a megjelentek körében.
A reformációval összefüggésben vetélkedőt is
tartottam a jelenlévőknek. Ezen az idősebb és a
fiatalabb generáció tagjai egyaránt részt vehettek,
ami azt is bizonyította, hogy az Ő szívűkben is elevenen él a reformáció öröksége. A programok sora
késő este ért véget, a fővárosi színtársulat remek,
nosztalgikus, „Ifjúságunk dalai” címet viselő zenei
produkciójával, melyben ismert hazai örökzöldek
csendültek fel, nagyszerű hangulatot teremtve.
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Aki áll, az nem megy!
Az életben miért félünk megtenni dolgokat?
Miért tartózkodunk egyre inkább az emberektől, miközben azon töprengünk, mit gondolnak
rólunk?
Mindnyájunkat érnek csalódások, visszautasítások, intrikák, melyek elkerülhetetlenek. Ezek
miatt egyre óvatosabban élünk, zárkózottabbá
válunk. Félünk elköteleződni, tartunk az ismeretlen emberektől, helyzetektől. Megtanuljuk,
hogy bizalmatlanoknak kell lennünk. A végén
már a saját szemünknek sem hiszünk majd, így
a másik szeretetét, törődését sem tudjuk elfogadni. A folyamat lassú, fokozatos, és így észre
sem vesszük magunkban a változást. Egyszer
csak azt kérdezzük magunktól, hogy kapcsolataink miért szűkülnek be, a megmaradtak pedig
miért olyan felszínesek. Sokszor még a házastársak is óvják egymástól a saját lelküket. Ennek
eredménye az elhidegülés, majd sok esetben a
válás. A legrosszabb amit a magunkba forduláson kívül tehetünk, hogy mindenért a másikat,
a sorsot, vagy épp’ Istent okoljuk. Szépen lassan
elfogadjuk a helyzetünket, és beletörődünk.
Hozzászokunk, hogy az életünk helyett csak az
életünk látszatát keltjük.
Több mint 20 éves szolgálatom alatt sokszor
szembesültem azzal a helyzettel, hogy valaki
félelemből nem cselekszik. Tart a kudarctól, a
visszautasítástól, a következményektől. A leg-

több dolog, amiért aggódunk, csak a képzeletünkben él, lelkünk önvédelmi reakciója, válasz
valaminek a valószínűségére. Felmérések szerint ezen félelmeink csupán két százaléka következik be. De olyanok, mint egy árnyék, ijesztőek,
mert nagyobbnak tűnnek nálunk. Érthető tehát
ha tartunk valamitől, hiszen nem látjuk a következményeket. De ha már az aggodalmaink miatt
el sem indulunk, mégis milyen csodát várunk?
Ha a félelmeinktől kérünk tanácsot a cselekedeteinket illetően, sosem fogjuk megérteni, miért
nem tapasztalunk változást.
A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az,
hogy cselekszünk a félelem ellenére. „Mert nem
a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem
az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Arra tanít
tehát, hogy hitben járjunk, azaz: Isten Igéjét és
ígéreteit alapul véve cselekedjünk.
Az amerikai lelkész, Aiden Wilson Tozer mondta:
nem azoknak a cselekedeteknek az ítélete
aggasztja legfőképp amiket megtett, hanem
azoké, amiket megtehetett volna de mégsem
tett meg. Ha volt már olyan bocsánatkérés amit
nem mondtunk ki; ha sértődtünk már meg valakire, akivel azóta nem beszélünk; ha volt már fontosabb hogy igazunk legyen attól, hogy mi is az
igazság, akkor van még mit megcselekednünk.
Azt mondod kedves Olvasó, hogy bizonyos dolgokat lehetetlen megváltoztatni? Igen, talán iga-

zad van. Ha már ezt mondod, akkor tényleg az.
Akik nem hisznek Isten hatalmában, nem is fogják megtapasztalni azt. Van egy jó hírem: az Úr
ígérete, hogy nem kell egyedül végigcsinálni: „el
nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.”
(Józs 1,5)- mondja Isten a benne bízóknak.
A Bibliában Jézus azt kérdi egy betegtől:
„akarsz-e meggyógyulni?” Ez egy egyszerű,
mégis fontos kérdés, mert sokszor nem is akarjuk igazán. Szeretnénk változást látni az életünkben, de magunk sem hisszük el hogy bármi változhat. A háttérben ott van Isten megújító ereje,
ami csak az akaratunkra vár hogy cselekedjen,
és mi azt mondjuk a leghatalmasabb erőnek: á,
úgysem sikerülhet.
Tehát? Akarsz meggyógyulni? A döntés a te
kezedben van! Mindnyájan azt hisszük, hogy
lesz még időnk helyrehozni, lesz időnk kibékülni, lesz időnk megcselekedni mindazt, amit
halogatunk. Elárulom: nem lesz alkalmasabb
idő. Csak a most van. Ez a legalkalmasabb arra,
hogy megtedd. A változás nem attól fog megtörténni, mert vágyakozol utána, hanem attól, hogy
elindulsz.
Tanulj hát, hogy taníthass. Gyógyulj, hogy gyógyíthass. Légy bátor, hogy bátoríthass. Indulj el,
és ne állj többé.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Nyár a Velencei Meseliget Óvodában
Augusztusban már a Fő utcai székhelyintézményünk várja a Velencei Meseliget óvodásait, ezért
házigazdákból vendégek, a vendégekből házigazdák lettek. A „mi” ovisaink komolyan vették szerepüket, és segítőkészen mutogattak meg mindent,
mondták a szokásokat, „bemutatták” a felnőtteket
a vendégeknek. A csoport összetétele napról napra
változott, mert voltak, akik már visszatértek a családi
nyaralásból, voltak, akik még csak készültek rá. A mi
napirendünknek is része a mese. Ezalatt még a legnyüzsgőbbek is egy kicsit megpihenhettek, amire
szükségük is volt az embert próbáló kánikulában.
Jó volt a fák árnyékában a párásító szuszogását hallgatni és persze a mesét. A mesék kiválasztásánál arra
törekedtünk, hogy általuk felidézhetőek legyenek a
gyerekek élményei is, így aztán az anekdotázás és
játék közben gyorsabban telt az oviban töltendő idő
is. Volt, aki rajzokban is megörökítette élményeit.
Itt ugyan minden adott a tartalmas, izgalmas időtöltésre, de ez nyilván nem pótolhatja a családdal
közös élményeket. Köttettek új barátságok is, de
voltak, akik csoporttársaikat hiányolták. A kisebbek,
akik még nem éltek át „ovis nyaralást” kissé ijedt
várakozással néztek, de a nagyobbak figyelmessége, gondoskodása feledtette velük félelmeiket.
Reményeink szerint minden gyermek jól érzi magát
velünk, hiszen hihetetlen gyorsasággal repül el ez
a nyár is.  Ezzel a verssel kívánunk mindenkinek jó
pihenést a hátralevő időre nagy-nagy szeretettel:
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Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.
Bánfalviné Schultz Judit
óvodapedagógus
Süni csoport

Egy „képeskönyv”
története
Minden gyerek más és más – tudjuk ezt jól –
más a habitusuk, különbözik az alkalmazkodó-képességük, máshogyan reagálnak a változásokra. A nyári óvodai élet különbözik a tanév
többi részétől: az egyik településrészről „új”
gyerekek érkeznek a másikra; olyan gyerekek
kerülnek egy csoportba, akik – igaz – ugyanabba az óvodarészbe járnak, de csak reggel, a
gyülekezőkor találkozhattak egymással, vagy
az udvaron játszottak egymás mellett, esetleg
néhány percig egymással. Ha az új hellyel, helyzettel szembeni gyermeki félelmet, ijedtséget
nem erősítjük, hanem a szülőkkel együtt segítjük megismerni, megérteni, megértetni a változásokat, és „természetesen”, az életünk részeként, velejárójaként kezeljük azokat, akkor az
„akadályokat” a gyermekek könnyebben veszik.
Gábor nem először tölti az ófalusi részen a nyár
egy részét. Már nagyfiú, s az eltelt évek élményei, tapasztalatai alapján tudja, hogy – bár az
újtelepi óvodarészbe jár – nyáron itt is hasonló
tevékenységek várják: lehet szaladgálni, homokozni, hintázni, rajzolni; itt is tízóraizunk, ebédelünk, uzsonnázunk, pihenünk; itt is 8.10-ig kell
megérkezni és 17.30-ig lehet maradni. Minden
alkalommal megbeszéljük, mi következik az
adott tevékenység után, így a rendszeresség,
a kiszámíthatóság révén szívesen jön hozzánk
is az ófaluba, biztonságban érzi itt is magát. Ez
a tevékenységeiben is megnyilvánul: szívesen
szaladgál, épít, szerel, beszélget, mesél, rajzol,
stb. Egyik nap délelőtt pedig megszületett az
eltelt év (évek) fejlesztésének, a családi környezetben és az óvodában átélt, megélt élményeknek, tapasztalatoknak, cselekvéseknek,
tevékenységeknek egyik összegzése: egy saját
„képeskönyv”. Számunkra – óvodapedagógusok
számára – ez a képeskönyv egyértelmű visszajelzés a gyermek fejlődéséről (s nekünk, akik ritkán
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találkozunk vele, még szembetűnőbb a fejlődés):
Gábor kézügyessége, finommotorikája rengeteget változott, javult az eltelt évek alatt. A színek
variálása, a formák világa már nem ismeretlen a
számára. A sok-sok mese pedig megmozgatta
a fantáziáját; a mesék részletei elraktározásra

kerültek emlékezetében, hogy később azokat
előhívja, s vágyaival, a már megélt jó dolgokkal
ötvözze. A mesekönyvek lapozgatása, nézegetése, a mesék elolvasása befolyásolta képzeletét,
a felnőttekkel, illetve a gyerekekkel folytatott
beszélgetések elemei, részletei beépültek isme-

Tartalmas nyarat zárnak
Időről időre beszámolunk a Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Családok Klubja tevékenységéről. Az immár alapítványi formában működő klub vezetője, Fekete Zsuzsanna az alábbiakban
foglalja össze a nyár történéseit és terveiket:
Különleges szülinapi partink volt júliusban. Egybekötöttük focitáborunkkal, így ebben a hónapban 15 ünnepeltünk volt. Ismét nagy köszönettel
tartozunk támogatóinknak: Ódor-Márkus Zsuzsanna, Török Ági mézeskalács, Aranykút vendéglő, Wollák Viki (boldogszületésnap.hu) a rendezvényeinkről elmaradhatatlan Lufihajtogató Andi Bohóc, Móder Krisztián és
a mellettünk lévő kisbolt is állandó támogatóink, miként a Nemes cukrászda. Nélkülük nem lenne szülinapi partink. Köszönjük!
Balatoni nyaralásunk nagyon jól sikerült. Dicsérettel távoztunk a táborból,
hogy milyen jól nevelt gyerekeink vannak, illedelmesen megköszönik az
ételt és távozáskor köszönnek, ezt sajnos sok ott lévőről nem lehetett
elmondani. Mindenkinek hálásan köszönjük, hogy hozzájárult hogy eljussunk nyaralni a gyerekekkel. Idén nyáron a szűkös körülmények miatt
helyi táborainkba 25. elutazós táborunkba 16 gyermeket tudtunk támogatni, ez így is szép teljesítmény!
Ha augusztus akkor beiskolázás! Idén is szeretnénk a lehető legtöbb gyermeknek segíteni az iskolakezdésben, ezért többféle dolgot is kitaláltunk,
hátha idén is sikerül. Gyűjtést indítottunk, ennek keretében várunk mindenféle papír-írószer terméket, fehér pólót, fekete kisnadrágot, tornacipőt,
iskolatáskát, mindent, ami a sulihoz szükséges. Sorsjegy és zsákbamacska:
100 darab értékes ajándékcsomagunk van, melyet sorsjegy kihúzásával
lehet megkapni. Minden 3. sorsjegy nyerő, a zsákbamacskából pedig az
összes az. Augusztus 31-ig mindennap nyitva vagyunk (hétfőtől vasárnapig) 13–18-ig, mert „adni jó”!
További terveink az idei évre: Amint túl leszünk a beiskolázás nehézségein,
ismét klubházunkat szeretnénk fejleszteni, amihez újra az Önök segítségét szeretnénk kérni. Szeptember elsejével elindítjuk hivatalosan is adománysarkunkat. Itt jelképes áron lehet majd megvásárolni tárgyainkat,

reteibe. A rajzok elkészülésének sorrendje pedig
megmutatja az időben történő, életkorának
megfelelő eligazodást. Az alkotás öröme, a maga
számára kitűzött cél olyan motiváló erővel hat rá,
hogy elmélyülten, hosszú ideig is képes rajzolni,
színezni, önmagát ilyen módon is kifejezni. A
történetet, mesét szívesen elmondta többször is
társainak, a felnőtteknek is. Az óvodapedagógus,
Marianna néni pedig biztatta, segítette, hogy
címe is legyen a történetnek, s hogy a „képeskönyv” „könyv” formájú legyen.
Ez a „képeskönyv” – látszólag – csak néhány rajz
sorozata, de annál sokkal összetettebb dolog:
több ismeret, tapasztalat, képesség összerendezése, fejlesztése révén jöhetett létre a gyermek, az óvoda, a szülők együttműködése révén.
S hogy az Ófaluban is ilyen remekmű született
az „újtelepi” Gábor kezei közül jelzi azt, hogy: a
nagyfiú „nálunk” is jól érzi magát, bízik az „itteni”
felnőttekben; s a nyári időszakban is fejlesztés
„rejtőzik” a különböző tevékenységek mögött.
Liptai Zita óvodapedagógus
óvodavezető-helyettes

amellyel célkitűzéseink vannak támogatva (gyerekek nyári táborozása,
nyaralása, beiskolázása stb.), illetve egy webáruházat, hogy minél több
esélyünk legyen a segítségnyújtásra! Ebből adódnak a segítségkéréseink!
Adománysarkunkba polcrendszerre lenne szükségünk – ehhez elfogadunk faanyagot, tartóelemeket, anyagi segítséget, amiből ezeket megvesszük, illetve kétkezi segítséget a polcok felhelyezéséhez! A webáruház
elkészítése is problémát okoz hozzáértés hiányában ennek elkészítéséhez is szakértői segítségre van szükségünk! Kérem, aki bármelyikben
tudna segíteni ,értesítsen bennünket. Előre is köszönjük!
Idén is megkaptuk a lehetőséget, hogy mi és önök készítsük a díszeket
a város fenyőfájára, ezért ismét lesznek közös programok, ahol ezeket el
tudjuk készíteni. Mindenkit várunk szeretettel. Nincs is szebb és jobb érzés
mint nap mint nap a saját kezünk munkáját látni a szeretet ünnepén. Év
végi nagy tervünk, hogy rászoruló családok gyermekeivel meglátogatjuk
a Világ Mikulását. Szívesen fogadjuk tervünkhöz szponzorok és támogatók jelentkezését. December elmaradhatatlan programja a Mikulás-buli
és a III. Angyal Kerestetik! Részletes programjainkról olvashatnak a Facebook oldalunkon, a Klubnapló nevezetű saját kiadványunkban, melynek
2. kiadása szeptember közepén kerül a postaládákba, illetve a Velencei
Híradóban. Köszönjük, hogy segítik munkánkat!
Fekete Zsuzsanna
(nagycsaladosklub@gmail.com)
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Történetek a Zöldligetből
Tudósítónk a Zöldligetből:
Nagy Edit

Seholsziget táborozás
Július közepén vágtunk neki a Nógrád megyei
Nőtincs felé vezető útnak. Ha egész pontos szeretnék lenni, először Tordason álltunk meg, hogy
„testvértelepülésünk” táborozóit is felvegyük,
mivel velük nagy egyetértésben 3 éve táborozunk közösen. Az igazi első állomásunk a Veresegyházi Medveotthon volt, ahol eltöltöttük az
első napunkat a nagy nyári hőségben. Amikor a
macikat és magunkat is megetettük, az étterem
fagyikészletét leapasztottuk, a játszótereket is
maximálisan leteszteltük, már délután 14 óra
volt, így indulhattunk tovább a jövendő táborhelyünkre, Nőtincsre,   konkrétan a Seholszigetre.
A nem mindennapi szállásunk elfoglalása után
Vali néni körbevezetett a táboron, majd fantasztikus vacsorát tálaltak fel nekünk. Ez végig így
is maradt, tehát nagyon elégedettek voltunk,
minőségben és mennyiségben is tökéletesen
kitettek magukért, hogy számunkra a legjobb
ételeket készítsék el. Maci nevű szakács bácsi
eltalálta, miket szeretünk, a pótvacsorákról  és a
dinnyézésekről nem is beszélve.
Az 5 nap, ragyogó időben telt, és izgalmas programokkal. Minden napra több is jutott, így íjászat,
kézműves foglalkozás, kőfestés, kincsvadászat,
séta és piacozás Nőtincsen, számháborúk, lovaskocsikázás a környéken. Mivel sikerült buszt is
szerezni, így eljutottunk Bánkra, ahol a strandon
töltöttünk egy fél napot,  egy csodálatos tó partján, pompás időben tudtunk többször is csobbani,
játszani, lángost enni és fagyizni. A táborban lévő
kisállatkertet is naponta többször látogathattuk,
mellette a különleges játszótérrel, mondhatnám,
minden étkezés után. A „vonatarcú” sem maradhatott ki, ami kb. 35 utast szállíthatott egyszerre,
így 2 fordulóval jártuk be a környéket és láthattuk a Bánkinál is nagyobb nőtincsi tavat, amint
a szikrázó nap megvilágította a dombok közt,
ez is lenyűgöző élmény volt. Az estékre is jutott
program, pizsiverseny, szobaverseny, ki mit tud,
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tánc, okossági verseny, éjszakai bátorságpróba,
kicsiknek és nagyoknak, az elmaradhatatlan pótvacsorák, csapatjátékok, vetélkedők stb., majd a  
táborunk értékelése.
Az utolsó napi program egy finom, de korai ebéddel kezdődött a strandon, majd egy kis pihenő
után, fürdés, csúszdázás, uzsonna és kb. 16 órakor indulás haza Százhalombattáról. Az egész
hetet vidámság, jókedv és boldogság jellemezte,
remek időben, csoda szép helyen az erdő szélén
egy lovarda mellett és végül, de nem utolsó sorban a szokásos és fantasztikus jó társaságban.
Annamari néni, Orsi néni, Zoli bácsi, Gabi néni, Isi
bácsi, Éva néni, István bácsi, Kriszta néni vigyáztak ránk, gondoskodtak róla, hogy mindenki
nagyon jól érezze magát és sok-sok élménnyel
térjünk haza, mint eddig mindig.

Hálaadástól karácsonyig…
Ünnepek Amerikában – ez volt a témája a Zöldliget iskolában észak-karolinai önkéntesek által
szervezett tábornak. A rendkívüli meleg ellenére
80 gyermek vett részt az egész napon át tartó
változatos programokon, melyek lebonyolításába 15 tanárunk segédkezett. A hét szomba-

ton egy fergeteges családi nappal és egy közös
ebéddel zárult. A hangulat remek volt, az pedig
maga a gyönyörűség, amikor az igazgatót vízibombával lehet dobálni!
Csatlakozzon tantestületünkhöz! Matematika
szakos tanárt keresünk bármely szakpárral.
Jelentkezni a zoldliget@zoldigetsuli.hu email
címen lehet.

Az akarat diadala…
Így jellemezhetem utánpótlás csapataink
2016/2017. évi bajnokságban elért sikeres szereplését, kitűzött céljainkat megvalósítottuk. A
Masterplast Észak 2001–2003-évben született
U16 korosztály a kiemelt csoportjában a tervezett eredményt teljesítette, a csapat az előkelő
III. helyezést érte el. Az eredményes szereplés
dicséretes, mivel a versenykiírásnak megfelelően
6 főnek a keretből folyamatosan egy korosztál�lyal feljebb az U19-nél is játszani kellett, és ez
szombati-vasárnapi terhelést jelentett. A csapat
gerince voltak: Urbánkó M., Lendvai G., Orisek M.,
Horváth F., Szilágyi R., Kocsis V., Laki D., Mocsári
Cs., Kaszab Á., Török O., László J., Dániel L., Kovács
D., Kovács-Szántó testvérek, Molnár Á.  
A megfelelő edzéslátogatás, a sok gyakorlás, a
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gyermekek tehetsége, hozzáállása, a jó közösségi szellem, valamint a szülők biztatása, odaadó
segítsége hozta az eredményeket.  A Viszló Trans
Megyei I. osztály 1996–2001-évben született
U19 korosztály szereplése még figyelemre méltóbb, mivel Velencén az egyesület megalakulása
óta még nem volt rá példa, hogy ilyen sikeres
eredményt ért el ifjúsági csapat. Külön kiemelném: Hajdú T., Bakonyi Sz., Mátyok A., Madarász
D., Urschler M., Kovács Soma, Papp M., Tóth B.,
Tóth D., Csörgő R., Tagyi N., Csóka N., Lieber K.,
Németh E., Palóc Á., Sándor J. játékát.
A II. helyezés számunkra arannyal felérő teljesítmény volt, túlteljesítettük terveinket, hiszen
most váltunk egy célért küzdő, harcoló, s focit
játszó csapattá. A bajnokságban a Fair Play versenyben elért II. helyezésünk pedig a sportszerűségünket ismerte el, amire nagyon büszkék
vagyunk.   A bajnokság kezdetekor a két csapat
kerete 40 főből állt, mely felduzzadt 48 főre.
Szükség volt a nagy létszámra, mert a sajnálatos
sérülések, iskolai kötelezettségek – általános
iskola, egyetem, főiskola, nyelvvizsgák – munkahelyi, családi elfoglaltságok, esetenként a felnőtt
csapatnál történő játéklehetőség is szűkítette a
két csapat hétvégi létszámát. Megfelelő célirányos rotációval hétvégenként azonban mindig
sikerült eredményes keretet összeállítani.
Új bajnoki év kezdődik, új feladatokkal. Két teljesen új csapat kialakítása szükséges a korosztályokból való „kiöregedés” miatt. Az U19-es csapat továbbra is a megyei I. osztályban szerepel,
mivel elmúlt évi eredménye lehetőséget biztosít
számára. Sajnálatos, hogy nincs meg a következő
évre a megfelelő egészséges átmenet, mert a

2002–2004 születésű U16-os fiuknál a többség
2004-es, a 1997–2002 születésű U19-es legényeknél pedig 2001-es, s ezért 1-2 évvel fiatalabbak fognak idősebbekkel szemben pályára
lépni. Többen pedig a felnőtt csapat keretéhez
kerültek. Közben szemtanúi vagyunk egy magyar
jelenségnek, hogy tehetséges játékosainkat
folyamatosan megszólítják magasabb osztályú
klubok, leigazolják, ami a játékos fejlődését szolgálhatja ugyan, de a keretben egy meghatározó
játékos kiesése, pótlása számunkra gondot okoz.
Jelenleg mindkét korosztályban a középmezőnyben elért helyezés a cél. Időre van szükség,
minimum egy év, mikorra is újra beérik a munka
gyümölcse, és sikeresek lesznek focistáink korosztályukban, hiszen ha tehetségük mellett

technikailag, fizikálisan is megerősödnek, akkor
biztató jövő elé nézhetünk, s büszkén olvashatjuk majd a jók közt Horváth Flórián, Kutai Bence,
Vorák Martin, Szalóki Dominik stb. nevét. A rendszeres edzéseink megkezdődtek, a szakosztályvezetés nevében szeretettel várunk minden focit
szerető fiatalt, jelentkezzetek a Velence SE-be
6–19éves korig. Végszóként játékosaim nevében
megköszönöm Kiss Tibor exelnökünk sikerekben
gazdag 15 éves áldozatkész munkáját, melyet
egyesületünk érdekében tett, s további sportsikereket kívánok részére. Az U16, U19 eredménye
közös összefogásunk sikere. Köszönjük „Tibi bá”!
Ifj. Serhók György
utánpótlás vezetőedző
(serhokgyorgy@gmail.com)

A Velence Városgazdálkodási Kft.
vállalja
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára
az alábbi munkák elvégzését:
ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
ü Zöldhulladék-elszállítás 4000 Ft/m3-től,
ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
ü Építőanyag-szállítás Velence területén
5000 Ft-tól.
Kérje egyedi ajánlatunkat!
Önkormányzati intézménynél történő
munkavégzésre gondnokot, szezonális
feladatra pedig parkolóőr munkatársat
keresünk!
Tel: +36 30 217 08 34
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
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Mozgásban
SPARTAN RACE –
kihívás, verseny, életforma
Egy tó környéki, jórészt velenceiekből álló edzett csapat – a kápolMátay Balázs
násnyéki
x5gym Sportcentrum színeiben – eredményesen teljesítette a világ egyik legnehezebb, – egyben legnépszerűbb – akadályversenyét, a Spartan Race megmérettetését. Az indulók Kazincbarcikán sárban, vízben, valódi spártai körülmények között futva,
csúszva-mászva haladtak a cél felé. A lelkes team felkészítője,
edzője, Ispán Erika elmondta, hogy a „spártai különítmény” másfél
évig készült együtt az ő irányításával. A csapatban csupa amatőr
sportoló van, akik család és munka mellett dolgoztak nagyon keményen azért, hogy végig tudják csinálni ezt a kemény versenyt – és
mindnyájuknak sikerült is!
– A Spartan Race nem csupán a világ és hazánk legnépszerűbb akadályfutó versenye. A sportág virágkorát éli, egyre többen döntenek úgy, hogy
kimozdulnak a hétköznapokból és részt vesznek egy olyan kihívásban,
amely a legkevésbé sem szokványos. Akadályokat, nehéz terepet, de legfőképp önmagukat kell legyőzniük azoknak, akik arra adják a fejüket, hogy
végigcsináljanak egy spártai versenyt. Állóképesség, erőálló, elszántság,
akaraterő és lelkesedés: mindezek nélkül nem nagyon lehet teljesíteni a
versenysorozat egy-egy távját. 2016. január 2-tól járunk a sportcentrumba
heti rendszerességgel. Legtöbbünk szorgos munkával – ám annál kevésbé
odafigyelve egészségére, táp-lálkozására – éli mindennapjait, belesüppedünk ebbe a mókuskerékbe. Kell valami, ami kimozdít ebből; valami új,
egy olyan élmény, amelyet ha átélsz, azt mondod: ez igen, ez egy komoly
kihívás, amit képes voltam teljesíteni! Nekünk is szükségünk volt egy ilyen
komoly kihívásra, ezért neveztünk a Spartan Race Super versenyre, melyet
az idén Kazincbarcikán tartottak – kezdte beszámolóját Ispán Erika.
A rendkívül elszánt alakulat felkészítője a részletekről szólva elmondta,
hogy a táv 13 km és (minimum) 25 akadály volt. A pálya kiszámíthatatlansága adja az élvezetet, hiszen nem tudni előre a hosszúságot és a szint
adatokat, illetve az akadályok sincsenek ismertetve a verseny előtt.
– Sprint felfele zuhogó esőben, sáros emelkedőn és lejtőn, keresztül a

hideg patakon. Néhány versenyszám a teljesség igénye nélkül: zsákfelhúzás, szögesdrót alatti kúszás, majomlétra, kerekeken átfutás, rámpán
átmászás, zsákcipelés, hálórácson átmászás, kötélmászás, dárdadobás,
tűzugrás. A lényeg, hogy amikor átléped a célvonalat, euforikus érzés kerít
hatalmába, hisz legyőzted önmagad, véghezvittél valami igazán nem hétköznapi dolgot. Hihetetlen, felejthetetlen élmény, amit ez a verseny ad!
A csapat fantasztikus húzóerő volt, senkit sem hagytunk hátra, végig biztattuk és odafigyeltünk egymásra. Igazi csapatként küzdöttünk, egymást
segítve – emelte ki a lényeget Ispán Erika, aki a további célokról is szólt.
– Természetesen szeretnénk részt venni további hasonló versenyeken és
megszerezni a Trifectát, ami annyit jelent, hogy egy Sprint, egy Super és
egy Beast távot is le kell küzdeni. Gratulálok a csapatnak és mindent bele
a Trifectához! Az edző végezetül hozzátette: szívesen fogadnak bárkit, aki
csatlakozna hozzájuk.

(MB)

Szabó Zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával
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Velence sportja
Mátay Balázs

„Aranyos” triatlonos hétvége a
tóparton
Velencén versengtek augusztus első hétvégéjén a kontinens legjobb 23 év alatti triatlonistái.
A rangos megmérettetés remek hazai sikereket
hozott; a férfiaknál Bicsák Bence Európa-bajnok
lett, míg Dévay Márk a dobogó 3. fokára állhatott
fel. A hölgyeknél is jutott szépen csillogó érem
a mieinknek, Bragmayer Zsanett jóvoltából, aki
ezüstöt vihetett haza a Velencei-tó partjáról. Ez
a szereplés minden előzetes elvárást felülmúló,
nagyszerű siker, ami hatalmas lökést adhat a
sportágnak és a honi utánpótlás-nevelésnek. A
vegyes (mix) váltóban is közel voltak a mieink az
éremszerzéshez, ám Dévay Márk – a végül győztes angol váltó tagjával az élen haladva – kerékpározása során az egyik kanyarban kisodródott
és bukott, a biciklije is megsérült, az elvesztegetett idő pedig elvitte aranyálmainkat.

Csaknem százan Feedereztek
Velencén a triatlon Eb-vel párhuzamosan egy
másik rangos sportesemény, a horgászok Feeder országos bajnoksága is zajlott. A mezőnyben
több nagy nemzetközi sikerrel – vb-címmel is

– rendelkező résztvevő volt, ami garanciát jelentett a színvonalra. A sok jó horgász közül ezúttal
Sivák Mátyásnak, a WalterLand-Maros Mix Team
versenyzőjének jött ki legjobban a lépés, ő lett
az idei Feeder ob-győztese, megelőzve két klubtársát, Arató Soma Gergelyt és Siroki Dávidot. Ők
vehették át a trófeákat és érmeket a MOHOSZ
vezetőitől és Koszti András polgármestertől.
– A VIII. Feeder országos bajnokságot 98 résztvevővel a Velencei-tavi evezőspályán rendeztük
meg. A rendkívüli hőség miatt minden versenyzőnek nem csak a halakkal kellett megküzdeni,
de a perzselő nappal is. A víz is rendkívül meleg
volt, így különösen nehéz volt a pályára jellemző
dévérkeszegeket egy pontba gyűjteni. Sokaknak feladta a leckét most a versenypálya, de az
első 2 forduló eredményeiből egyértelműen
kiderült, hogy van megoldás még az ilyen nehéz
helyzetekre is. Többen is úgy várták a mindent
eldöntő harmadik fordulót, hogy korábban
mindkét nap nyerték szektorukat. Ehhez pedig
8–10 kg dévérkeszeget kellett fogni. Az utolsó
fordulóban kiélezett küzdelem zajlott az elsőségért, amit végül Sivák Mátyásnak sikerült megszereznie, aki hibátlan horgászattal, 3 szektor
egyest horgászva, a legtöbb fogott súllyal megérdemelten nyerte el a Feeder magyar bajnok
címet – foglalta össze a verseny legfontosabb
történéseit a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) versenyszervezője, Polyák Csaba.

Már érmük is van
kis kézilabdásainknak
A Pázmánd-Gárdony NKSE velencei csapata – a
legifjabb korosztály – a Tajánban rendezett tornán szerzett bronzéremmel köszöntek el a szezontól.  Nagy öröm volt ez a lányoknak, edzőjüknek és az egyesületnek is.

– Az U10-es bajnokság meglehetősen nehéz
volt számunkra, hiszen totális újoncként csatlakoztunk a már jóval rutinosabb társainkhoz, akik
élvonalbeli csapatok utánpótlás korosztályai és
szivacskézilabdával kezdték a tanulást és játékot
7-8 éves korukban. Tavaly októberben kezdtünk
edzeni teljesen az alapoktól indulva. A lányok
nagyon ügyesek voltak, sokan pár hét alatt elsajátították a legfontosabbakat, így elkezdhettünk
a bajnokságra készülni, védekezni, támadni,
csapatként működni. Eleinte bátortalanul léptek pályára a kislányaim, de sokat dolgoztunk a
problémán, így néhány mérkőzés után ez már
nem jelentett nagy gondot. Mindig volt a csapatban egy-két kiemelkedő teljesítmény, lelkesedés és bátorító szó, ami jó hangulatot teremtett. A gyerekek szeretnek játszani, versenyezni,
közösségben lenni, „bandázni”, s számukra ez
a lényeg. Természetesen örülnek a sikernek,
de nem ez a legfontosabb nekik. Az év végi
záró tornán irányítónkat, Hajdu Lucát a viadal
legjobbjának választották, beállónkat, Nagy-Ludassy Katicát pedig beválasztották az All Star
csapatba. Örültünk ezeknek a sikereknek, de a
többi játékosunk is nagyon ügyes volt, igazi csapatként szerezhettük meg első bronzérmünket
a tanév végén – foglalta össze az elmúlt időszak
történéseit Gosztola Petra, a velencei kézispalánták edzője.
A csapat legnagyobbjai az alapozást már
Pánczél Anikó U11-es csapatában kezdték meg
augusztus elején. A kisebbeknek szeptembertől folytatódnak a tréningek Velencén a Zöldliget Iskolában és a pázmándi új csarnokban. A
második, harmadik, negyedik osztályos lányok
jelentkezését továbbra is várja Gosztola Petra a
+36-70-628-7989-es telefonszámon.
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TDM

Velem. Veled. Vele. Velencén.
Legyen maradandó az élmény, és oszd meg ezt minél több emberrel! Legyen szó pólóról, bögréről, kulacsról, vagy éppen esernyőről, mutasd meg mindenkinek, hogy neked miről szól VELEnce és
milyen volt a VELEncén eltöltött idő.
Velence, a közösségi élmények színtere.
A VELE-kollekció darabjai kaphatóak a Velence Korzón található Tourinform irodában.
Velence Korzó, Tópart u. 47. ● velenceturizmus.hu

A kiállítás megtekinthető december
31-ig, hétfő és ünnepnapok
kivételével 10-től 18 óráig.
A felnőtt belépőjegy ára 800 Ft,
18 éves korig 400 Ft,
6 éves kor alatt ingyenes.
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Cím: Halász Gedeon Központ, 2475
Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
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Tisztelet az életműért

törmelékekből mentettünk párat, ez volt a minta.
Elkészítettem a negatívot, és azt kiöntöttem.
Lassú munka volt, mert 2 napig kellett száradnia.
Ugyanígy jártam el a teraszt övező kerámiababákkal, száznál is többet öntöttem saját kezűleg.
– Akkor elmondhatjuk, hogy József egy ezermester?!
– Mindent lehet, csak akarni kell. Véletlenül láttam meg egy udvarban a külső kerámiákból
egy darabot. Addig könyörögtem, amíg megengedték, hogy visszavásároljam. Ez lett a másik
minta. Az egész család összefogott a munkában. Mindenki, a neki „legjobban fekvő” munkát
választotta. Nagyon sokat dolgoztunk. Mindig
akadt egy kis baleset, egy megoldandó akadály,
de sikerült legyőzni, és a legkisebb kész részlet is
örömet okozott. Nehéz időszak volt, de szép volt
– mondta Ulicza József.
– A háttérben egy csodálatos faragott kandalló áll, ezt hol sikerült beszerezni?
– Ezt én faragtam és állítottam össze. Valamikor
nagyon sokat faragtam, de az építkezés alatt nem
volt rá időm. Mire a nagyja munka elkészült, már
Velencén is ismertek jó páran. Mindenkitől kérdeztük, hogy nincs-e fényképe, vagy története a
régi kastélyról? Id. Heiden Ferenc is segítségünkre
volt, Ő mutatta meg, hogy hol volt a kerti imahely,
amely kőből épült, a szökőkút helyét az udvaron,
vagy a föld alatti vízellátó rendszert. Ezer és ezer
apró problémát kellett megoldanunk, de sikerült!
27 éve építkezünk, és még mindig nincs kész.
Sikerült már „beoltani” a gyermekeket, sőt az
unokákat is. Anna unokánk Pécsett a III. Országos
Hon- és Népismereti Konferencián tartott nemrég előadást – újságolta büszkén József.
– Úgy tudom, állami elismerést is kaptatok
munkátokért, amelyről igen kevesen tudnak.

– Valóban, egy nap meglepetésünkre Ráday
Mihály kopogott be hozzánk. Miután minden
szegletet végignézett, elégedetten és titokzatosan csak annyit mondott, hogy ajándékot fogunk
kapni. Az átadási ünnepség első meghívója nem
érkezett meg (valahol elkeveredett), így mi is az
interneten láttuk, hogy Podmaniczky-díjat kaptunk, amelyet végül a Nemzeti Múzeumban adtak
át ünnepélyes keretek között. Az elismerést egy
Podmaniczky leszármazott, Kutas László szobrászművész jelenlétében maga Ráday Mihály
adta át, ami nagy örömmel töltött el bennünket
– büszkélkedett teljes joggal Ulicza Józsefné.
Ez a díj egy erkölcsi elismerés, amelyet a Város és
Faluvédők Országos Szövetsége adományozott
az Ulicza házaspárnak „Hazánk épített öröksége
megóvásában végzett kimagasló munkájáért”.
Szeretnék (ha megkésve is) gratulálni az elismeréshez! Még sok Ulicza családra volna szüksége
Velencének, hogy a megmaradt 7 kastélyból
minél többet megmenthessünk. Köszönjük az
egész életen át tartó „múltmentő” munkájukat,
amellyel tiszteletet és megbecsülést váltottak ki
Velencén.
Galambos Györgyné

Nyelvtanulás
Velencei-tó Nyelviskola
Angol, német, orosz, spanyol.
nyelven.
Helyszín: Velence, Gárdony
Honlap: www.velencenyelv.hu,
E-mail: info@velencenyelv.hu.
Telefon: 06 30/398-8515 vagy
06/22 474-570

(Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

Ulicza József és felesége, Mártika, nagyon kedvesen, régi ismerősként fogadott a velencei
Beck-kastélyban. A régi tulajdonos, Beck Lajos,
1928-ban Velence legbefolyásosabb embere
volt. Az ő 700 holdas birtokához tartozott egész
Velence-fürdő, amelyet 1924–30 között nagyrészt felparcellázott, és eladott nyaralóteleknek.
A kastélyt 1919-ben ideiglenesen államosították,
elkobozták. A Tanácsköztársaság után visszatérve
tulajdonosai, a II. világháború környékéig élvezhették tulajdonukat, majd újra államosították. A
Rövid ideig kisegítő iskola volt, majd sokáig üresen állt, bontásra várva.
– Hogyan is kezdődött ez a kastélymentési
akció? – kérdezem a házaspártól.
– 1989-ben vásároltuk az épületromot, megmentve a robbantásos bontástól, amelyre ítéltetett. Szerencsénk volt, mert Székesfehérvár
akkori városi elöljárói örömmel támogatták a
lehetetlennek tűnő ötletet, engedélyezték a
vásárlást. Az egész család mindig a régi dolgokba
volt szerelmes, a gyerekek is beleegyeztek, hogy
ilyen módon később is együtt maradhatunk. A
rokonság viszont meggondolatlan lépésnek tartotta a rom megvásárlását, mivel jó minőségű
kész örökséget adtunk el a bizonytalanért. Mi
már akkor is tudtuk, hogy nem lehetetlen a felújítás, „meg tudjuk és meg is akarjuk csinálni”.
Szülőfalumban minden családi tulajdonunkat el
kellett adni, hogy a kastélyt megvásárolhassuk –
mondta Uliczáné Mártika.
– 1 évig, naponta hordtam Előszállásról a feleségem és a segédmunkásokat Velencére. Szinte
eddig tartott a törmelékek takarítása. Először
a konyhát és hálófülkét tettük rendbe, a többi
helyiségben a csillagos égre néztünk fel. Se ajtó,
se ablak nem volt, a pincében hajléktalanok nyomai látszottak. Épp a csempefalat bontottam,
amikor az ledőlt, és az éles csempe csúnyán
elvágta a csuklóm – mutatja József a sérülés
nyomait – kórházba kerültem vele. Onnan saját
felelősségemre hazajöttem, mert Mártika nagyon
félt egyedül. Egy idő után megszépülnek ezek az
emlékek. Például: decemberben mások már a fát
díszítették, mi még a parkettát raktuk a nappaliban – tette hozzá Ulicza József.
– Hogyan pótoltátok a nyílászárókat?
– Nehéz volt akkor jó szakembert kapni, még
segédmunkást is alig. Saját kezűleg pótoltuk a
hiányzó válaszfalakat, az egész épület ajtóit, ablakait bontásból tudtuk megvásárolni. Néha nem is
egyszerre. Mindig, amennyi pénzünk volt, annyit
költhettünk. Szerencsénk volt, mert az ajtók,
ablakok szinte centire passzoltak, ez megkön�nyítette a beépítést. Az épület gipsz díszeiből, a
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Hauszmann Alajos
.
Egységes
Közművelődési
Intézményközpont és Könyvtár
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

Bakóczy Sára:

Kedd:A város10.00–17.00
és a rózsa
Szerda:
13.00–17.00
Sára regénye
Csütörtök: Bakóczy
10.00–17.00
veszi kezdetét
Szombat: 1548-ban
10.00–15.00

Debrecenben. Abban az
időszakban vagyunk, amikor az ország lassan egy
évtizede három részre
szakadt: Buda török kézre
került, az ország középső
részét a török szállta
meg, a Habsburgok pedig az északi és nyugati
országrészeket uralják. Az öntudatos lutheránus polgárság egyik vezéralakja Bakóczy Péter
tanácsnok, szenátor, akinek a lánya, Sára a
Székesfehérvárról Debrecenbe költözött nagy
múltú és nagy hírű Sákvári tőzsérfamília utolsó
sarja, Gábor felesége lesz. Az esküvő után azonban rá kell döbbennie, hogy férjét sötét titkok
lengik körül, és talán az élete sincs biztonságban... A kiterjedt történelmi kutatásokon alapuló mű az izgalmas történelmi regények kedvelőinek ajánlható.

Háy János:
Otthonunk könyve
Háy János ez idáig már
külön kötetekben megjelent öt kisregényének
foglalata a kötet. A nyitódarab és az azt követő
elbeszélések külön-külön
is teljes értékű, élvezhető művek, együtt pedig
finom
dramaturgiával
egységgé szőtt, különleges hangulatú, sokrétegű
regényt alkotnak. Szerzőjük megszólaltat fér
fiakat és nőket, idősebbeket és fiatalokat, szerencséseket és szánalmat keltőket, derűseket,
borongó kedélyűeket, házasokat és elváltakat,
orvosokat, pénzügyeseket, sokféle embert,
akiknek mind van egy-egy „hozott története”.
Ezekből az apróbb-nagyobb életmozaikokból áll
össze a regény, amely különböző sorsepizódokat mutat föl.

Olvasni-Való
Rick Riordan:
Percy Jackson és a görög istenek
Azoknak a gyerekeknek,
kiskamaszoknak, akik kedvelik a misztikus fantasyt,
talán be sem kell mutatni
Rick Riordan állandó főhősét, Percy Jacksont, akit
ugyan egy halandó asszony
szült, az édesapja azonban
nem más, mint Poszeidón, a görög tengeristenség. Miután Percynek a
tudomására jutott isteni származása, számtalan
izgalmas kalandban volt része, ám ezek közül
talán egyik sem hasonlítható az eredeti ógörög
mondák lenyűgözően színes világához. Most e
kettő – a modern fantasy és a klasszikus mondakör – találkozik félúton: a „félisten” Percy mesél
ezúttal az Olümposz lakóiról, nevezetes történeteikről, legendás tetteikről, így hozva közelebb a
mai tinédzserekhez a klasszikus mitológiát.

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

Idézet
Július 14-én, pénteken a Hauszmann Alajos Közművelődési
Intézményközpont és Könyvtár vendége volt dr. Aradi Éva kutató
asszony, akinek fő profilja az ősmagyarság kutatása. Az Eötvös
Lóránd Tudomány Egyetemen és a bombay-i Egyetem Indiai Tudományok Főiskoláján végzett tudós több kitüntetést kapott Indiában, amelyet Indhira Ghanditól, illetve Shankar Dayal Sharmától,
India egykori államelnökétől vehetett át. Tanított, előadásokat tartott és tanulmányokat írt a pécsi, a debreceni, löveni egyetemeken,
illetve a Kőrösi Csoma társaságban. Két és fél órás előadásában –
melynek során szerző társával, Pápai Szabó György tiszteletes úrral
beszélgetett – a hunok vándorlását mutatta be az érdeklődőknek.
Meleg szívvel ajánlotta J. J. Modi indiai történész, hunkutató
magyarokhoz szóló szavait, amelyek 1925-ben hangzottak el, amikor a Magyar Tudományos Akadémia kitüntette őt:
„ÁLDOTTAK LEGYETEK MAGYAROK, ATILLA NÉPÉNEK ÖRÖKÖSEI (részlet)
…Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s
így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a története a
ma élő összes nemzetek legősibb története. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik
legnagyobb hőse, aki, mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű volt, amit Róma alól történt vis�szavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.
...Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték, olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor, ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha! A magyarok
mindig az első faja voltak a világnak, s azok is maradnak mindvégig a történelmi idők jó és balsorsán
keresztül.” Szívhez szóló szavak egy hiteles embertől.
27
Kalmár Zsolt kulturális szervező, Hauszmann Alajos EKIK, Velence
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
NYÁRI SZÜNET feliratot kellene kitenni a Közösségi Házra, ha ilyenkor nem
működne benne az iskolások „nyári tábora”, amely a klubtermünk igénybevételét is jelenti. Persze mi örülünk neki, hiszen így sok család gondját
sikerül megoldani a gyerekek elhelyezésével és szervezett foglalkoztatásával. A klubtagok pihennek, unokáznak, vagy unatkoznak. Igyekeznek
túlélni a „forró” nyári napokat. Persze a szünidő alatti kétszeri „tere-fere”
beszélgetős találkozó jól megtöri a hosszú csendet.
A hétvégi színházi esték is új örömet jelentettek.  Az Esztrád Vízi Színház
előadásai igazi nyári kikapcsolódást, vidámságot hoztak a ráérő klubtagjaink életébe. Eddig 13 előadáson vettünk részt, 7–32 fő közötti előadásonkénti létszámmal. Köszönet a színház vezetésének, kivált Major Róbert
művészeti vezetőnek, a kedvezményes belépésért. Közben a tánccsoport
tagjai szorgalmasan gyakorolnak. Jól értesült forrásokból kiszivárgott,
hogy állítólag a Szüreti Mulatságon fognak fellépni a „Fakocsmánál”…
A nyári szünet időszaka azt is lehetővé teszi, hogy egy kicsit visszatekintsünk az első félév eseményeire, rendezvényeire is. 2017 első felében
rendkívül gazdag programja volt a klubnak. A hagyományos klubnapok,
ünnepek mellett egyre több kulturális, ismeretterjesztő előadást is szerveztünk. Versmondóink száma eléri a 15 főt, tánccsoportunk a házi rendezvényeken túl a majálison és egy népzenei találkozón is nagy sikerrel
szerepelt. Jó érzés látni, hogy férfi tagjaink egyre nagyobb számban vesznek részt a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. A klubnapjaink látogatottsága – figyelemmel, az önkéntesség elvére és a tagok
korára – magasnak mondható. Néhány kiválasztott adat:
Klubnapok, saját rendezvények
Száma: 27, Résztvevők száma: 748. Átlaglétszám: 27,7 fő, 54%. Témák
száma: 56 az elmúlt félévben. Ha hozzávesszük a városi rendezvényeken
való részvételt, az operettsorozat, de különösen a Nyári színház látogatottsági adatait, elmondható, hogy a tagság aktivitása minden várakozást
felülmúlt…
Lassan a szünidő mellett a nyári szünet is véget ér. A klubtagok újra vis�szatérnek. Folytatják a munkát a közösségben. Mert a klub működésének
célja továbbra is az, hogy hátralévő életünket egy kicsit szebbé, tartalmasabbá tegye… Szép nyári záró programokat, jó egészséget kívánok:
Ujvári Mihály
klubvezető
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Óvárosi Nyugdíjas Klub

Először is megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak klubunk összes
tagja nevében Koszti András polgármester úrnak az Év Polgármestere
cím elnyeréséhez! További jó egészséget kívánunk a munkájához! A nyár
még teljes erővel tombol, ami mindenkinek nagyon jó! Vonzza a turistákat városunkba, fesztiválok és különböző események váltják egymást!
Mi nyugdíjasok kicsit „visszahúzódtunk”, mert nem igazán bírjuk a nagy
meleget! Ezért is szünetelnek egy rövid időre a klubfoglalkozások! Pihenünk, feltöltődünk mi is egy kicsit, hogy szeptemberben újra nekilássunk a klubéletnek! A gyógyvizes fürdésről azonban nem mondtunk le!
Készülünk Leányfaluba,egy jó kis kikapcsolódásra! Reméljük az időjárás is
kegyes lesz hozzánk!
Az önkormányzat által szervezett kirándulásra többen is jelentkeztek,
Etyekre a Korda Filmparkba utazhattunk. Érdekes filmes díszleteket és filmes kulisszatitkokat ismerhettünk meg!
Ismét elveszítettünk egy régi klubtársunkat Reichenbach Lászlónét Erzsikét. Nyugodjék békében.
Minden kedves olvasónak, nyugdíjas társainknak jó egészséget kívánunk.
Kantár Ferencné klubvezető

2017. augusztus

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Fotó: archiv

A hosszú forró nyár átírta tervezett programjainkat. Reméljük, a forróság enyhülésével majd
pótolhatjuk az elmaradt programokat.
Kánikula ide vagy oda, azért a heti találkozások
alkalmával változatlan lelkesedéssel főzőcskéztünk, élveztük a diófa hűsét. Az aktuális születésnaposok, névnaposok mindig meglepnek
valami finomsággal. Legutóbb lecsót főztünk
bográcsban, a következő alkalommal Linardics
úrtól kapott rozsdamentes tepsiket szenteltük
fel a kemencében, sörben sült csirkecombokkal.
Következő  héten a Kolonics házaspár készített
finomabbnál finomabb szendvicseket.
Próbáljuk túlélni a már-már elviselhetetlen forróságot, és várjuk az enyhébb napokat. Addig
is mindenkinek kitartást, és jó egészséget kívánunk.
Herczeg Ferencné
klubvezető

Apropó nyár
(Az utazás dicsérete)
Vasárnap kora délutáni tunyaság. A „jóebédhezszólanóta” keveredik a porszívó hangjával. Arra
gondolok, hogy mennyi minden történik most a
világban, aminek nem lehetek részese.
Mielőtt még átmennék letargiába, – fényképalbumokat, útleveleket, jegyzeteket veszek elő.
Két dolog jut párhuzamosan az eszembe: Egyrészt Nagymamám, aki azt mondta, hogy az utazás kidobott pénz, felesleges időtöltés, aminek
nincs látszatja, amikor sok ezer forint megy ki
néhány napért az ablakon, vagy értékes percek
telnek semmittevéssel..
A másik pedig Kun Kovács László fotóművész-sámán barátom – remélem a titulusért nem sértődik meg –, aki az utazást engedélyezett, sőt
egészséges drognak, tudatformáló tényezőnek
tartja, ami talán az odaátra is átvihető egyetlen
én-részünket gazdagítja.
Utazni sokféleképpen és szinte valamennyi
érzékszervünkkel lehet.
Napozóágyunkról letekintve részt vehetünk
a hangyák és különböző bogarak mindennapi
életének szemlélésében, ha az égre nézünk egy
tízezren szálló utasszállítóra, akkor pedig ugyanazt látjuk, mintha repülőről néznénk a tengeren
sikló óriáshajót, amint hullámokat hagy maga
után.
Utazunk, mikor könyvet olvasunk és képzelhetjük azt, amit a TV már kész konzervként rak

elénk, de utazunk akkor is, mikor főzünk, hisz az
alapanyagoktól jutunk el a remekműig.
Térjünk azonban rá a klasszikus – megtervezem,
kiveszem a szabadságom, beszerzem a jegyeket,
összecsomagolok és felkerekedem – útra.
Bármilyen távolságra is utazunk, ha már két
napnál többet alszunk idegenben, egy kicsit
meghalunk ott, ahonnan elindultunk, és újra-

éledünk ott, ahová megérkeztünk. Érdekes kis
lélekvándorlás ez, amit egyszer Rio de Janeiróban fogalmaztam meg hajnalban a párában úszó
tengerparton:
„Annyira hihetetlen ma itt,
hogy holnap otthon leszek,
mint, amilyen hihetetlen lesz
holnap otthon,
hogy ma itt voltam. „
Hát ennyi. Talán most is utaztunk egy kicsit.
Fotó és szöveg: Kalmár Zsolt
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Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítést is magába foglaló
– személyi gondozást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segítés,
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti
a körülményekhez képest legjobb életminőség
elérését.
Szociális segítés: az ellátott mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában mindennapi ügyeinek intézésében nyújt
segítséget.

Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos
vagy személyes kérelemre történik.
Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális segítés: 1500 Ft/óra
Érdeklődni: Humán Család és Gyermekjóléti
Szolgálat, Velence, Zárt u. 2.
Tel: 06-22-589-157
E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
Palánki Katalin
(hsg. egységvezető) 06-30/915-1895

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Házasságot kötöttek:
2017. július 14-én

Generali-Providencia
Biztosító Rt.

Silchán Gábor – Pénzes Szimonetta

Képviseleti Iroda

Tóth István – Neumann Andrea

Bese Mihály

2017. július 21-én

2484 Agárd,
Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125

2017. július 29-én
Gáspár Csaba – Urfi Bettina

Személyes-, vagyon- és technikai
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés
Önkéntes Nyugdíjpénztár!
Lakáskassza!

2017. augusztus 1-jén
Dávid Iván – Kuhinkó Zsuzsanna

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is:
2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129
besemisi@freemail.hu

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

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

KEDD

Tai chi
17.15–18.15

Gymstick
19.00–20.00

SZERDA
Nosztalgia
III. Sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

Női torna 17.45–18.45

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Eszter-Anna ovis torna
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

Női torna 17.45–18.45

Karate 18.15–19.15

Játékklub 16.00–19.00
Gymstick 19.00–20.00

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

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

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

Meteor dance
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Regélő Egyesület
társastánc
18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló
női torna
18.45–20.00

PÉNTEK

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna
5-6 éves gyerekeknek
16.00–17.00
Pilates
18.00–19.00

ÁGI fitness – alakformáló
női torna
18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.00–18.30

5. Terem
Női torna 19.15–20.15

Ringató foglalkozás
17.00–17.30

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Golden Tiger Egyesület
Taj-Chi csoportja
18.00–19.30

Velencei Polgármesteri Hivatal
polgármester
Koszti András
HIVATALVEZETŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit
osztályvezető589-419
Heinczné Horváth Edina 
589-412
humánerőforrás-szakreferens
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás,
birtokvita)		
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
589-425
testületi referens		
Varga Viktor 
589-402
személyi asszisztens
Szabóné Rácz Éva 589-416
titkársági ügyintéző
Mátay Balázs 
30-333-6171
önkormányzati és kommunikációs
referens
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea aljegyző589-418
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)

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

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Vandlik Csaba
589-407
osztályvezető
Szilassy Gabriella589-405
(út- és közmű építési ügyek,
tulajdonosi hozzájárulás,
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna 589-401
városüzemeltetési ügyintéző

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető589-414
Zsapka Judit 
589-410
pénzügyi ügyintéző
Csikmérő Enricóné589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné589-411
főkönyvi könyvelő
Sári Viktória589-415
pénzügyi ügyintéző
Balogh Viktória589-423
pénzügyi ügyintéző

Ügyfélfogadás
Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:
előjegyzéssel az 589-416 vagy
589-402 telefonszámon

Adócsoport
Kovács Jánosné 589-413
adóigazgatási ügyintéző
(építményadó, adókönyvelés, adóés értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta 589-409
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj,
telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi
adó, gépjárműadó)

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

Közérdekű telefonszámok

Helyi Tűzoltó Egyesület30/631-5666
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 22/700-012
Sebestyén András vezető
30 /954-0731

Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea
falugazdász70/199-2773
kedd: 13.00-16.00
(hastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda22/579-185
(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

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 készülékeink működéséhez vezetékes telefon szükséges. A fejlődő technikai eszközöknek köszönhetően megjelent a
piacon, a GPS alapon működő jelzőrendszeres készülék.
A szolgáltatásaink kibővítése céljából, megfelelő számú
igénybevevő esetén a településen is bevezetésre kerülhet. 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

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Családok Klubja – Velence,
Európa park. Téli nyitvatartás: szerda-péntek-szombat 8.30–15.00-ig. Családjaink számára
minden felajánlást szívesen fogadunk.
Fekete Zsuzsa +3670 310 0042, nagycsaladosklub@gmail.com
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Schwarzkopf
fodrászat
női férﬁ gyermek
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.

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 kisú, Szomor Csongi gyógyulásának
támogatására fordítják a szervezők.
,, A Canoras Kamarakórus női karként 2013-ban alakult Velencén.
Tagjaink közt vannak pedagógusok, pszichológus, kulturális meSzakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!
nedzser, bőrdíszműves, jogász és kormánytisztviselő is. Valamennyien
szenvedélyesen szeretünk énekelni Páll Kata karnagy vezényletével.
A repertoárban a klasszikus karácsonyi, egyházi művek mellett jól
megfér egy- egy swing, madrigál, spirituálé, vagy éppen kánonban
előadott afrikai népdal. Rendszeresen énekelünk a környék ünnepi
eseményein, esküvőn, fesztivál-megnyitón, karácsonyi koncerteken.
Minden héten próbát tartunk, fontosnak érezzük, hogy folyamatosan
Tó Környéki Gondnokság
fejlődjünk.
A velencei katolikus templomban különösen szívesen énekelünk,
Lakásfelújítás
kiváló akusztikájú épület. Az idei koncerten énekes szólisták, valamint
Festés-mázolás
hangszeren zenélő gyerekek is lesznek a fellépők közt. Szeretettel
Kerti munkák
várunk minden klasszikus zenét kedvelő velenceit!”- írta a kórusról
Ház
körüli
teendők
dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes, az alapító tagok egyike.

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Műanyag ajtó, ablak
Kőműves munkák
Kisebb
javításokat
is vállalunk
Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, párkányok,

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.
Redőnyök, napellenzők javítása.
Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.
Szakszerű beépítés és igény szerinti
visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.
Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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

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

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
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Szeptember utolsó hetében Székes
csapatbajnokság megyei döntőjét.
csapat versenyszámában. Csapatu
A csapat tagjai: Veszelovszki Dó
és Bátonyi Anna25
voltak. Felkész

A turizmus – lehetőség vagy
Serák György
tehetetlenség?
hűtőgépszerelő

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek
pótlását vállalom.

T

urisztikai 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 polgármestere, 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 fejlesztéseket 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

06 20/557-3008
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)

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 versenyekre is alkalmas sportuszoda létesítésének tervét.
Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes államtitkára elmondta, a turizmus adja Magyarország 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

Képíró József
kerékpárjavító
2475 Kápolnásnyék,
Ady Endre u.8.
06 22/369-002, 06 30/855-4200
Műanyag ajtók, ablakok
7 légkamrás proﬁlból
Redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák, szalagfüggönyök,
párkányok gyártása,
forgalmazása, javítása
rövid határidővel. Szakszerű,

Velencén a Zárt u.9. szám alatt
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb
tevékenységre kiadó
(fodrász, iroda)
GEOFÉNY Kft.
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

megbízható munkavégzés.
Ingyenes helyszíni felmérés,
szaktanácsadás.
Igény szerint visszajavítással.
06 20/924-1267,
06 30/456-4042

Oravecz Csaba
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ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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
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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
minőségi palackos és folyó borok közvetlenül
Villány, Szekszárd, Eger, Tokaj, Velencei tó,
Balaton, Tolna borászataiból

vinotéka
delikát

kézműves élelmiszerek, ínyencségek,
biotermékek hazai kistermelőktől,
biogazdáktól ajándékba vagy csak úgy!!!
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 9-13 és 1430-1730,
szombat 9-1330, vasárnap zárva

rendelés és házhozszállítás:

06 205 422 977
bachmannkft@t-online.hu

Gárdony Szabadság út 2.
SPAR-ral szemben.

2014.11.27. 17:53:17

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

Női-Férfi Kozmetika
Ajándék utalvány kapható
Bejelentkezés:

+36 30 773 09 41
2481 Velence, Balatoni út 30

