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Velencei
Események
2017. november 15-től folyamatosan
„A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása.
11.00–16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2018. február 22., március 1., 8., 15., 22. JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként délután a kikapcsolódásé, a játéké a
főszerep.
Társasjátékok : kockajátékok, sakk, kanaszta, snapszer,
malomjáték, UNO, Activity , Scrabble, vizuális barkochba stb.
16.00–19.00-ig
Civilház kisterme (Fő u. 64.)
2018. február 27. Lakossági fórum
Tájékoztató a Velencei-tavi Partfal komplex, fenntartható
rehabilitációjáról.
17.00–19.00
Velence korzó, díszterem (Tópart u. 47.)
2018. március 3. A rátóti Mihók tojása
A Pitypangos Játékszín bábjátéka, gyerekeknek.
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 30 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
17.00–18.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)
2018. március 3. Árva Bethlen Kata
Kocsis István erdélyi író monodrámáját Meister Éva
A Magyar Művészetért Ex Libris-díjas színművésznő rendezte
és adja elő.
16.00
Hauszmann Alajos EKIKK, Könyvtár (Tópart u. 52.)
2018. március 5., 19. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble, stb…
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban
17.00–19.00
Wenckheim-kastély házasságkötő terme (Tópart u. 52.)
2018. március 6. KÖZMEGHALLGATÁS
Téma: a Velence Korzó aktuális kérdései.
17.00–19.00
Velence Korzó, díszterem (Tópart u. 47.)
2018. március 14. Ünnepi megemlékezés
Velence Város Önkormányzatának megemlékezése az
1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek
tiszteletére.
Az ünnepi műsort a Zöldliget Általános Iskola diákjai adják.
10.00–11.00
Hősök parkja (esős időjárás esetén Zöldliget Általános Iskola
központi épületének aulája)

2018. március 17. Brumi Maci születésnapja
A Meseerdő Bábszínház bábjátéka, gyerekeknek.
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 30 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
17.00–18.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)
2018. március 20. Átadási ünnepség
A Bence-hegyi kilátótorony ünnepélyes átadási ceremóniája.
10.00–11.00
Bence-hegy, kilátó
2018. március 24. Húsvéti készülődés a Meseerdőben
A Meseerdő Bábszínház bábjátéka, gyerekeknek.
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 30 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
17.00-18.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)
PROGRAMELŐZETESEK
2018. május 1. Velencei Majális
Mindenkit szeretettel vár Velence Városa a hagyományokhoz
híven, a Kastélyparkban megrendezendő Majálisra! Kispályás
foci, főzőverseny, szórakoztató műsorszámok, játszóház,
ínyencségek sarka, kirakodóvásár.
10.00–15.00-ig
Kastélypark (Tópart u. 52.)
2017. május 27. Babák Rózsakertje és Gyermeknap
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő
ünnepség, melyet az elmúlt évben született kisgyermekek,
„babák” köszöntésére egy-egy tő rózsát ültetnek el közösen
a Babák Rózsaparkjában. Egyéb programok: Rózsa-díj
átadása, gyermeknapi események, arcfestéssel, játékokkal,
vetélkedőkkel.
10.00–18.00-ig
Babák Rózsaparkja (Zárt u.)
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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(Írásunk a 7. oldalon) Fotó: Igari Balázs
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Kedves Velenceiek!
Mozgalmas évkezdés, eseménydús hetek vannak
mögöttünk, és bár annak örülhetünk, hogy a tartós, nagy fagyok idén eddig elkerültek minket, az
kevésbé örömteli, hogy az enyhe időben tavunk
nem fagyott be, így a korcsolyázás és az egyéb
jeges sportok kedvelői nem léphettek a felületére.
Ennek okán a jelentős számú jeges célturizmus is
elmaradt.
Ami a konkrét történéseket illeti; az erdélyi Küküllővár delegációjának karácsony előtti, velencei
látogatását viszonoztam január közepén. Tárgyaltam a helyi vezetőkkel, élükön Comandaru Constantin polgármester úrral településeink kapcsolatának továbbfejlesztéséről, együttműködési lehetőségeiről, első és legfontosabb lépésként Velence
és Küküllővár testvértelepülési kapcsolatának
szentesítéséről. Polgármester társammal ennek
részleteit egyeztettük és dolgoztuk ki, amelyeket
városunk képviselő-testületének tagjai is pozitívan
fogadtak.
Január utolsó napjaiban ismét külföldi kiküldetés következett, a Bayerisch-Ungarisches Forum
(Bajor-Magyar Fórum) meghívására – 2016 után
immár másodszor – Münchenben jártam, ahol
több előadást, prezentációt tarthattam Velencéről és a Velencei-tóról, remélhetőleg hozzájárulva
városunk és a tókörnyék népszerűségének növeléséhez határainkon túl is. Vendéglátóim jóvoltából részt vehettem más nívós eseményen is,
amelyen találkozhattam és eszmét cserélhettem
Bajorország több vezető politikusával, Ilse Aigner
gazdasági miniszterrel, bajor miniszterelnök-helyettessel, Dr. Ludwig Spaenle oktatási és kultu-

rális miniszterrel, valamint Robert Brannekämper
parlamenti képviselővel, a müncheni városi tanács
tagjával. A Bajor-Magyar Fórum rendezvényén jelen
volt és felszólalt korábbi honvédelmi miniszterünk,
az Országgyűlés alelnöke, a Törvényalkotási Bizottság elnöke, Hende Csaba. Köszönöm a meghívást
és a szíves vendéglátást Elisabeth Handschelnak
és a Bayerisch-Ungarisches Forum elnökasszonyának, Elisabeth Schossernak!
Február 2. napján az ismert ferences rendi szerzetes, az erdélyi nehéz sorsú gyermekek felkarolójaként híressé vált Böjte Csaba volt a Zöldliget
Általános Iskola vendége. A Dévai Szent Ferenc
Alapítvány gyermekmentő szervezet alapítója a
nagyszalontai gyermekotthon csoportjával érkezett. A Béke Királynője Gyermekvédelmi Központ
kis lakói Petőfi Sándor feleségéhez, Szendrey Júliához kötődő kapcsolatát, a szerelme által ihletett
műveit dolgozták fel méltán nagy tapsot arató
műsorukban.
Február 6-án, 90. születésnapján otthonában kö
szöntöttem városunk egyik legidősebb lakóját,
Gurics Ignácnét. Nagy örömmel tapasztaltam,
hogy az ünnepelt remek szellemi és korának megfelelő fizikai állapotnak örvend. Unokája és déd
unokái segítségével ellátja a háztartás körüli teendőket, és nagyon szeret keresztrejtvényt fejteni.
Kívánom, hogy kiváló egészségben legyen köztünk
még hosszú évekig, Isten éltesse!
Lapunk zárásával egy időben, február 10. napján
került sor kiemelt eseményünkre, a Velencei Karneválra, amelyet immár negyedik alkalommal rendeztünk meg. A szomorkás, hideg idő és a csúcson

A müncheni rendezvényen Ilse Aigner bajor miniszterelnök-helyettessel, gazdasági miniszterrel és
Robert Brannekämper parlamenti képviselővel, a müncheni városi tanács tagjával

Képviselői fogadóórák
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Dr. Sirák András: 15.00–16.00
2018. március 1. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00
2018. március 1. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00–10.00
2018. március 2. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00–10.00
2018. március 5. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00–12.00
2018. március 5. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00–10.00
2018. március 9. (péntek)
Szabó György: 14.00–15.00
2018. március 22. (kedd)
Uj Roland: 10.00–12.00
2018. március 5. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.
lévő influenzajárvány ellenére is sokan érkeztek a
középkori piactérré átvarázsolt Korzóra. Tűzzel-zajjal, jelmezes felvonulással és vidám hangulattal
mindent megtettünk, hogy elűzzük a telet. Ebben
idén is remek partnerünk volt az immár 60 éves Szabad Színház társulata, a Sub Rosa régizenei együttes és a langaléta gólyalábasok. Köszönöm nekik
és minden szereplőnek az aktív közreműködést,
TDM-csapatunknak pedig a szervezőmunkát, a nap
gördülékeny lebonyolítását! Ismét örömmel tapasztaltam, hogy a helyi és környékbeli lakókon, nyaralótulajdonosokon kívül az ország számos szegletéből
érkeztek hozzánk vendégek a Velencei Karnevál
kedvéért. Rendezvényünk ismét bizonyította, hogy
a minőségi programoknak van létjogosultságuk
télen is, nem csak a nyári főszezonban lehet az üdülőhelyekre jelentős számú látogatót vonzani.
Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült az új Bence-hegyi kilátótorony. Lapzártánk napján dőlt el,
így a Tisztelt Olvasóknak friss információval tudok
szolgálni; a tókörnyék új ikonikus építményének
ünnepélyes átadására március 20. napján, délelőtt
10.00 órakor kerül sor. Várjuk Önöket szeretettel!
Az átadási ceremónia részletes programjairól Facebook-oldalamon (www.facebook.com/KosztiAndrasVelence), valamint városunk weboldalán (www.
velence.hu) adok majd tájékoztatást.
Végezetül tisztelettel invitálom városunk apraját
és nagyját: ünnepeljünk együtt, és emlékezzünk az
1848–49-es szabadságharc hőseire 2018. március
14. napján, 10.00 órakor a Hősök parkjában (esős
időjárás esetén a Zöldliget Általános Iskola központi épületének aulájában). Az ünnepi műsort a
Zöldliget Általános Iskola diákjai adják.
Koszti András
3
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Fotó: Igari Balázs

Gyógyítóink
Solymosy József
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Dr. Lencsés Tamás neurológus és
idegsebész főorvos

ELENCEI HÍRADÓ: Köszönöm,
hogy főorvos úr megválaszolja kérdéseinket, ezzel is olvasóink tájékozottságát segíti.
Dr. Lencsés Tamás: Szívesen
teszem, fontosnak tartom a jó orvos-beteg
viszonyt. Az orvos az anamnézis során megismeri
a beteget, de a beteg nem sokat tud az orvosáról.
VH.: Először arra kérem főorvos urat, hogy „vágjon rendet” a következő elnevezések bozótjában!
Neurológus (ez érthető, értelmezhető a latin
Nervus = ideg szóból). Idegsebész? Agysebész?
Pszichiáter, elmeorvos? A felsoroltak mind egy
szakmai területet jelentenek? Az utóbb említett
két elnevezés teljesen pszichés régiót, az előbbiek pedig egyértelműen organikus övezetet
jelentenek. Hogyan van ez?
Dr. Lencsés Tamás: Igen külön-külön szakma.
A neurológus és idegsebész az organikus idegrendszeri megbetegedésekkel foglalkozik. Ezek
látható eltérések, képalkotók ill. egyéb vizsgálatokkal. ismerhetőek fel. Míg az elmeorvos vagy
pszichiáter az elme működészavarával foglalkozik. Nekem neurológus és idegsebész szakvizsgám van.
VH.: Főorvos úr! Az érdeklődő laikus tudja, hogy
az emberi szervezetben van többmilliárdnyi (!)
idegsejt, vagy 75 km idegrost, milliónyi csatolással, visszacsatolással. Bár az orvostudományban
szinte szokott az újabb és újabb – bátran forradalminak nevezhető – felfedezés, de egyáltalán
elképzelhető, hogy az egész idegrendszer valaha
is teljesen megismerhető, hibás működés esetén
gyógyítható lesz?
Dr. Lencsés Tamás: A mi életünkben nem fogjuk teljesen megismerni és valószínű, hogy a
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későbbiekben sem. Részleteit jelenleg is ismerjük, de a teljeset soha nem fogjuk.
VH.: Tudott, hogy főorvos úr a Székesfehérvári
Szent György Kórház Idegsebészeti Osztályának
a főorvosa. Ott nyilván a már műtétre szoruló
betegekkel találkozik. Mint mondta, a velencei
rendelőintézeti mellékállása azért is fontos számára, mert itt találkozhat olyan esetekkel, amikor a beteg nem szorul műtétre, így, mint neurológus, egyéb módszerrel gyógyíthat, illetve
éppen Ön utalja műtétre az arra szoruló beteget.
Volt főorvos úrnak a közeli múltban olyan esete,
ami ez utóbbira példaként szolgál?
Dr. Lencsés Tamás: Igen. Jó szakemberként
a velencei háziorvos felismerte, hogy egy fiatalembernek a panaszai neurológiai eredetűek
lehetnek. Beutalta hozzánk, a nyaki gerincen egy
jelentős nagyságú tumort fedeztem fel. Kórházi
osztályunkra utaltam a fiatalembert, jelentkezésétől számítva néhány napon belül elvégeztük a
műtétet, a tumor jóindulatúnak bizonyult, a fiatalember a kórházból gyógyultan távozott. Éppen az
elmúlt napokban jelentkezett nálunk kontrollra,
itt a rendelőintézetben, és teljesen gyógyultnak
találtam. Nagy öröm látnom, amikor a gyógyult
beteg ismét teljes értékűnek érzi magát.
VH.: Kérem főorvos urat, hogy szóljon magáról,
szakmai karrierjéről, családjáról!
Dr. Lencsés Tamás: Székesfehérvárott születtem 1964-ben. Felmenőim műszaki érdeklődésű, oda kötődő foglalkozásúak voltak. Természettudományos érdeklődésemmel kakukktojásnak számítottam. Az, hogy a bonyolultnál
egyre bonyolultabb segédeszközöket, műszereket magabiztosan kezelem, azt valószínűleg
gyermekkori környezetemnek is köszönhetem.
VH.: Mikor jött az elhatározás, hogy orvosi
pályára lép?

Dr. Lencsés Tamás: Nem tudnám egy pontos
dátumhoz vagy eseményhez kötni. Lassan, de
biztosan érlelődött bennem az elhatározás.
VH.: Mikor, hol indult el a gyógyító pályán?
Dr. Lencsés Tamás: Érettségi után a Szegedi
Orvostudományi Egyetemre vettek fel. Szólnom
kell, mert életem meghatározói a szegedi egyetemi városban eltöltött évek. Kiváló, hatalmas
tudású professzorok, mint példaképek. A kollégiumok és a diákklubok, amelyek egyben közösségformáló vitafórumok, látótért tágítók voltak…
Nem véletlen, hogy éppen a szegedi egyetemi
ifjúság szervezésében (MEFESZ) született az
1956-os Forradalom.
VH.: Egyetem után?
Dr. Lencsés Tamás: 1992 évben a diploma
megszerzését követően a Székesfehérvári Szent
György Kórház Neurológia Osztályán helyezkedtem el, de tudtam, hogy tovább fogok lépni
idegsebészként. 6,5 év múltán, már mint neurológus szakorvos a kórház idegsebészeti osztályára kerültem. Közben 2 évig Budapesten, az
Amerikai úti Idegsebészeti Osztályon szereztem
gyakorlatot, majd visszajöttem Székesfehérvárra.
Azóta mindig a Szent György Kórházban, illetve
közben 1 évet Budapesten a Fiumei úti Baleseti
Intézet Idegsebészeti osztályán is dolgoztam.
Székesfehérvárott 2008-ban lettem főorvos,
2014-től osztályvezető főorvosként én vezetem
az idegsebészeti osztályt. Ennyi röviden.
VH.: Valóban, csupán a vázát mondta el főorvos úr
egy nem mindennapi karriernek. Köztudott, hogy
főorvos úr tudományos munkássága sem elhanyagolható. Kongresszusi előadások, szakcikkek,
kérem főorvos urat, hogy szóljon ezekről is!
Dr. Lencsés Tamás: Tudományos munkát
korábban folytattam, jelenleg a gyógyítással
foglalkozunk kollégáimmal. Egy megyei kórház
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elsődleges feladata a beáramló betegek ellátása
és higgye el, kb. 400 ezer embernél, nem kis feladat. Jelenlegi kongresszusoknak inkább résztvevői vagyunk.
VH.: Kérdezném főorvos urat civil életéről is, család?
Dr. Lencsés Tamás: Feleségem, Edit, szintén
orvos, egy fiunk van, Tamás, 8 éves. Korábbi
házasságomból két nagyfiam van, a 26 éves
Artúr és a 20 éves Dániel. Úgy látszik, egyik
fiam sem követi a példámat, a legnagyobb

logisztikával és csomagolástechnikával foglalkozik egy multinál, Dani villamosmérnöknek
tanul, valamint a kicsit is inkább a műszaki dolgok érdeklik.
VH.: Bár nyilvánvaló, hogy sok szabadideje nem
lehet főorvos úrnak, megkérdezem mégis, ha
egy kicsinyke akad, azt mivel tölti legszívesebben főorvos úr? Van-e – divatos szóval – valamilyen hobbija? Tudom, hogy a Velencei-tó közelségét már gyermekkorában is kihasználta. Ez így
van most is?

Dr. Lencsés Tamás: Régebben futballoztam,
de állandó sérülések miatt le kellett erről mondanom. Jelenleg a tenisz, melyet minden héten
legalább egyszer művelek. Sajnos a tavat csak
akkor látom, ha rendelni jövök. Gyerekkoromban
rengeteget jártunk ide barátokkal. Ha volt egy
kis időnk kerékpárra pattantunk és jöttünk.
VH.: Nincs más hátra, mint megköszönjem főorvos úrnak az interjút, valamint sok sikert, eredményt és Isten áldását kérjem a további életéhez, munkájához.

Lenni, vagy nem lenni…
Igen, Shakespeare elmondatta Hamlettel mintegy 400 éve, a világunk
legfontosabb, legalapvetőbb kérdését. Most, az áprilisi parlamenti választásokkal kapcsolatban – nemzetünk történelmében nem először – ismét
időszerűvé vált a kérdés, döntési helyzetbe kerültünk. Könyörgöm! Nem
az a tét, hogy kétfarkú, vagy háromfarkú kutyapárt kapjon-e több voksot.
Nem! Arról szól a választás, hogy az élhető életben akarunk-e megmaradni,
vagy sok kín közepette rabszolgasorban elsenyvedni. Az életbenmaradást
választja az, aki elmegy szavazni, viszont az elsatnyulást választja az, aki
otthon marad. Ennyire egyszerű! Olyan, olyannyira hazája és saját maga
ellensége nem hiszem, hogy akad, aki elmegy és az élhető élet – egyúttal
hazája fennmaradása – ellen szavaz.
Eltúlzom, „túllihegem”? Tényeket sorolok fel, a shária (muszlim törvénykönyv) néhány szabályát, büntetőtételét. Néhányat, csak ízelítőül. Ezt
akarjuk? Az iszlám beszivárogtatás után következik a megszállás, majd
behódolás. Utána, az Iszlám Állammá alakuláskor óhatatlanul ez következik. Íme:
– Nők csak fedett testtel, illetve arccal mutatkozhatnak (burka, csador).
– A muszlim férfinak 4 (négy!) felesége lehet.
– Nők csak férfi családtagjukkal sétálhatnak.
– Nőket családon belül a férfiak következmények nélkül, bármilyen mértékben, bántalmazhatják.
– Nők nem kerékpározhatnak.
– Nők a legtöbb iszlám országban gépkocsit sem vezethetnek.
– Nők száz botütésben részesülnek, ha hajadonként szexuális kapcsolatba lépnek.
– Nőket, házasságtörés esetén halálra kövezik.
– Nőnek a kalifa előtt legalább négy férfival kell bizonyítania, bármilyen,
férfi elleni igazát, vagy elutasítani egy hamis vádat, illetve rágalmat.
– Gyauroknak (nem iszlám hitűeknek) tett bármilyen ígéret, bármilyen
velük kötött szerződés betartásra, teljesítésre nem kötelez.
– Lopásért első esetben száz botütés jár. További esetekben csonkolás
csuklótól, ill. bokától.
– Aki az iszlám hitet elhagyva, más hitre tér át, halálbüntetést érdemel.
– Ha született gyermekét megkereszteli, mindkét szülő azonnali halált
érdemel.
– A gyaur megölése nem számít gyilokosságnak, sőt, ha ez az iszlám vallás védelmében történt, akkor érdemet jelent, például a hetedik men�nyországba jutást.

Fentebb írtam, hogy olyan, választópolgár valószínűleg nem létezik, aki
elmegy a választásra, és a betelepítésre szavaz. Tévedtem! Találkoztam
eggyel, egyébként széles látókörű kiváló szakember. A gyanútlan hiszékenységnek, sajnos, nincs határa! Sorosék legálságosabb érvére hivatkozott: a szerencsétlen (menekültnek hazudott) migránst megillető humanitás stb. Humanitás? Itt nem szólok a kiképzett gyilkos terroristák százairól,
az átdobott, gyilkosságra nevelt gyermekkatonákról, csupán a valóban
politikai, de főleg gazdasági menekülőkről. Hivatalosan, bevallottan
eddig mintegy 10 000 szerencsétlen migráns fulladt a Földközi tengerbe!
Ismerve a liberális média bevált, hazug, elhallgatásos módszerét, ez legalább 20 000 embert jelent. Velence lakosságának négyszerese! Soros-féle
kiadványokban felbuzdítják, hogy induljon Európába, a tejben, mézben
lubickoló világba, ahol alanyi jogon lakást, gépkocsit kap. Pénzzé teszi
kis vagyonkáját, kifizeti az embercsempészeket, elindul. A szerencsétlen
besszáll a lyukas fenekű vízi alkalmatosságba, a cápák már várják. Ez a
Soros-félék humanizmusa!
Az egyre halványuló nemzeti emlékezetünk dacára, azért talán, az iskolás könyvekből, még emlékezünk, történelmünkből emlékeznünk kell,
hazánk 1541 (Buda elfoglalása) és 1686 (Buda visszafoglalása) közötti
145 éves iszlám megszállására. Országunk megszűnt, oszmán gyarmattá
vált. Elnéptelenedett országrészek, porig égett falvak, meggyalázott, majd
elvágott torkú nők, karóba húzott férfiak tetemeinek ezrei. Távol-keleti
háremekbe hurcolt leányok, janicsárképzőkbe hajtott fiúgyermekek. Lágyszívű íróink utólag hiába próbálják romantikával (álromantikával?) elfogadhatóbbá tenni a borzalom másfél évszázadának emlékét. Spanyol földön?
800 évig tartott az iszlám kiűzése. Balkán? 600 évi iszlám uralom következményeit nyögi még napjainkban is.
Hátborzongató video keringett a neten a közelmúltban. Nem volt lelkierőm továbbküldeni a levelezőtársaimnak, bár más úton, biztosan sokan
megkapták. Egy 30 év körüli hölgy kerékpározott, sportosan öltözve. Belefutott egy muszlim csoportba. Földre rángatták, benzinnel leöntötték, fölgyújtották. Őrjöngve, Allah nevét üvöltve, élvezték az áldozat haláltusáját.
Kedves Olvasónk! Ugye nem ezt akarja? Akkor viszont, kérem, fáradjon el
néhány saroknyira, szavazni! Szavazzon megmaradásunkra, Európa megmaradására, az ezért küzdőkre. Nem első, de nem utolsó szempont az is,
hogy városunk ne a sereghajtók között legyen az országos részvételi listán.
-sy-
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Elfeledett mesterségek, szokások

Bakter

Bakternóta, bakterkiáltás, éjjeliőr ének)
Bakter (bajor-osztrák Wächter ’éjjeliőr’ szóból):
éjjeliőr. A múlt században még minden faluban
volt bakter. Éjjel járta a falu utcáit. Kis verseket
mondva óránként kiáltotta az időt. Erdélyben és
a Csallóközben a verseket énekelték. A baktert
a község fogadta meg, hatalmának jelvénye az
alabárd vagy más védekező szerszám, amely általában szintén a község tulajdona volt. Bére évenként minden házból egy kenyér, kevés gabona s
pár forint. Bakternek általában nagy családos, de
a nehéz munkát már kevéssé bíró 50–70 éves
ember ment el. A bakternek elsősorban becsületesnek és ébernek kellett lennie, mert éjszaka az
egész falu biztonsága, nyugalma, vagyona felett
őrködött. Nagyobb városokban több bakter volt,
az utcákat felosztották egymás között. Fatelepek, raktárakkal rendelkező kereskedők, üzemek
külön fogadtak maguknak baktert. Ezek már nem
jelezték az időt, csak a meghatározott területre,
értékekre vigyáztak, bérüket pénzben kapták. A
bakterság a nyugati középkori városok szervezett
közbiztonságának, éjjeli őrségének mintájára terjedt el a magyar nyelvterületen. Az utolsó bakterek az 1930-as évekig teljesítették szolgálatukat.
A munkadal egy történelmi válfaja, éjjeliőrök
szabályos időközökben előadott, rendszerint
versbe foglalt gyakorlatias, vallásos, esetleg személyes vonatkozású éneke. A szervezett éjszakai őrködés s vele együtt a bakternóta német
földről került hozzánk. A szokás általánosan,
de nem mindenütt terjedt el; a századfordulón
szűnt meg. A bakternóta a várvirrasztókkal és a
hajnalénekekkel rokon.
Bakterlámpa: éjjeliőrök szolgálatban használt
lámpása. A közvilágítás általánossá válásáig a
sötétedés után közlekedőknek kötelességük
volt lámpással járniuk jószándékuk kifejezéseként is. Mind az éjjeliőrök, mind a sötétedés után
közlekedők számára a viharlámpák (petróleumlámpa) elterjedéséig a faléckeretes, üvegfalú,
függeszthető lámpák voltak a legcélszerűbbek,
melyekben gyertya vagy mécs világlott. A bakterlámpákhoz hasonló szerkezetű, de méretben
lényegesen nagyobb és igényesebb kivitelű
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lámpásokkal világítottak az éjszakai időben
intézkedő közigazgatási tisztviselőknek, falusi
bíróknak, mezővárosi, városi főbíróknak. A bakterlámpa is, a bírói lámpás is a szolgálatát ellátó
hivatalos személy tekintélyét is kifejezte, hivatalosságát szimbolizálta.

Az utolsó velencei bakter
A helyi baktert Kovács Kárónak (Károly) hívták. Az 1910–20-as években ügyelt az éjszakai rendre. Körútja során a Bicskei-ház előtt is
elment, mire a ház ura kijelentette: „Minek az
éjjeliőr ha senki nem tudja merre jár?” Ettől
fogva egy síppal jelezte jöttét Károly bácsi. Bicskei úrnak ez sem tetszett, ekkor meg ezt mondta
neki: „Mi a körösztanyád térgyekalácsának (erősen finomított verzió) sípolsz! Nem hagyod az
embert aludni!” Erre az éjjelőr válasza az volt,
hogy onnantól kezdve ki nem hagyta volna a
füttyszót a Bicskei-ház előtt.

Falut járó bakter szövege
Velencén 1830
Tizet ütött már az óra,
Hallja minden háznak ura.
Tűzre, vízre vigyázzatok,
Hogy károkat ne valljatok.
Tizet ütött már az óra.
Éjfél után egy az óra,
Nyugalom van a faluba.
Vigyáz miránk az ég ura,
/:Aludjatok nyugalomba.:/
Éjfél után óra három,
Aludjatok, én nem bánom.
Éjfél után óra három,
Én is a virradtát várom.
Szemem álomra lezárom.
Falut tovább én nem járom.
Éjfél után óra három.
Forrás, szerzők: Magyar néprajzi lexikon, Morvay
Judit, Paládi-Kovács Attila, Ludmann László.

Tisztelt Adományózóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni a jó szándékú
velencei embereknek, hogy a gyűjteményünknek ajándékozták az alábbi tárgyi eszközöket,
amellyel Velence gazdagodott:
Dr. Magyar Józsefné: Szórádi András-féle mezőgazdasági gyűjtemény, Szávai Jánosné: konyhai
eszközök, Gránitz család: boros eszközök, Váradi
Ildikó: 1910-es tusrajzok, Éber Mária: rokka,
vasaló, Bod Veronika: konyhai edények, sütőformák, Koszti András: rokka, sütőlapát, Korán
Ferenc: kerámiák, Galambos István: textíliák,
ágyneműk, Kulcsár Miklós: textíliák, ágyneműk,
Horváth István hagyatékából, hímzések, szőttesek (Pápai Szabó György tiszteletes úr segítségével), Galambos család: eszközök, textíliák,
hímzések, tulipános láda, Lutor Lászlóné: Szövőszék, textíliák, Tóthné Tóth Zsuzsanna: hímzésminta-gyűjtemény, Macskásiné Kiss Márta:
Ludmann-gyűjtemény, Magyar Marianna: népi
viseletek, Filler Erna: csizmák, szerszámok, eszközök, Hégerné Kati: tűzoltóegyenruha, Rózsási
Piroska: mérleg, Csikesz család: szerszámok, eszközök, Drávay Zoltán, Zoltánné: csónak, textíliák,
Csík család: falvédők, özv. Budai Gáborné: textíliák, Mike család: bádogos szerszámok, Müllerné
Csite Éva: terítők, Horváth Gyula, Sinkáné Mihály
Zita: könyvek, Vörösmarty-ereklyék.
További szíves adományaikra számítunk!
Köszönettel:
Galambos Györgyné, a Velencei Helytörténeti
Egyesület elnöke

2018. február
Ismét ezrek karneváloztak
a Korzón

Velencén történt

Fotók: Igari Balázs

Lehet azt állítani, hogy télen nincs létjogosultságuk a szabadtéri rendezvényeknek, hogy az
emberek nem vevők ilyenkor a programokra,
főleg a nyári időszakban divatos helyeken, ám
ezt a tézist egyértelműen megdöntötte a Velencei Karnevál, amelyen idén is többezres vendégsereg szórakozott február 10-én a Velence
Korzón. A csípős hideg ellenére sokan érkeztek
egész nap a tóparti eseménysorozatra. Volt is
miért, ugyanis a Szabad Színház társulatának
tagjai, a langaléta gólyalábasok, valamint a Sub
Rosa régizenei együttes kiváló hangulatot varázsoltak a helyszínre és a télűző felvonulásra, de
a „középkori piactér”, a télboszorka-égetés és a
gyermekprogramok is sokakat vonzottak.
A programokat felvezetendő, már a reggeli óráktól a „Középkori La'Koma” grillversenyén jeleskedett több helyi közösség, hogy aztán a jóllakottság érzésével kerekedjenek fel a kora délutáni
zenés, jelmezes télűző felvonulásra, amely idén is
a Zöldliget Általános Iskola elől indult. A székesfehérvári Szabad Színház amatőr társulata – ahogy
már 2017-ben is – remekül harmonizált a Sub
Rosa régizenei együttes muzsikájával, és az általuk megidézett királyi párral, Mátyással és Beatrixszel, akik ugyancsak már a kezdéstől, délelőtt
10 órától fogadták az érkező vendégeket.
zonyosodott, hogy a jó programokra télen is
vevők az emberek. Az emelkedett hangulathoz
nem kell nyár és forróság, most alig több, mint
fagypont feletti hőmérsékletnél is több ezren
érkeztek a karneválra. A város első embere megköszönte a szervező Velencei-tó Turizmusáért
TDM Egyesület munkáját, és a médiák érdeklődését, amely lehetővé tette, hogy az esemény
híre eljusson az ország minden részébe.
-mátayA felvonulásra csatlakoztak a karneválozókhoz a népszerű gólyalábasok, akik a szó szoros
értelmében kimagaslottak a tömegből, igazán
szakértő módon vezették a „befutóra” közel
ezer fősre duzzadó farsangi menetet a Zöldligettől a Korzóig, ahol egyből „kezelésbe” vették a
publikumot. A gyerekek nagy örömére „kétfejű
kígyót” bűvöltek és zsonglőrködtek is egy picit
langaléta pótlábaikon állva. Az igazi zsonglőrködést azonban meghagyták a nem sokkal később
mutatványozó zsonglőr kabarés társaságnak.
Mellettük cirkuszi artistáknak és az esti télboszorka-égetés után tűzzsonglőröknek is tapsolhatott a reneszánsz táncházban alaposan megmozgatott közönség.
Koszti András polgármester nem véletlenül volt
elégedett az esti záráskor. Mint mondta, bebi-

ütős bejelentéssel rukkoltak elő: a Velencei-tó
partjára érkezik napjaink egyik világkedvence,
Jessie J. A Grammyre is jelölt díva Európában már
sokszor, de hazánkban még sosem lépett nagyközönség elé. A szerződését már aláírta a szervezőkkel, így 2018. július 10–16. között, a Velencei
EFOTT-on biztosan ott lesz a nagyszínpadon!
További sztárok bejelentése is várható a közeljövőben. Az biztos, hogy a már nevesített két
globális kedvenc mellett a honi könnyűzene
élvonala ugyancsak fellép majd július közepén
az Északi strandon. Akiket már bejelentettek a
szervezők: Fish!, Punnany Massif, Leander Kills
és Metzker Viktória.

MB

Idén is báloztak a borrend tagjai

Jessie J is jön az EFOTT-ra!
Az EFOTT szervezői a házigazda ELTE segítségével, megannyi programkínálattal és fellépőhozatallal javában készülnek már az idei fesztiválra,
John Newman szuperhíre után pedig egy újabb
Sokéves hagyomány, hogy a báli szezonban
egy hangulatos vacsora keretein belül értékelik
az elmúlt esztendőt, és kezdik az új év érdemi
részét a Szent Benedictus Borlovagrend tagjai,
támogatói. Dr. Hajdu Frigyes nagymester vezetésével idén január 27-én a Walzer étteremben
jöttek össze borlovagok és bordámák, alapító- és
tiszteletbeli tagok.
-mb-
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Nekem Velence

Fotó: Igari Balázs

Rákóczi Ferenc

Mátay Balázs

R

ákóczi Feri elkötelezett híve Velencének, a tónak és gyönyörű környezetének, ezért nem csoda, hogy
amikor csak teheti, ennek hangot
is ad rádióműsoraiban. Kiváló kapcsolatot ápol a település vezetőivel, elsősorban
Koszti András polgármesterrel, így nem csoda,
hogy felkérésére örömmel és önzetlenül (fellépéseiért nem fogad el semmiféle ellenszolgáltatást) vállal rendszeresen szerepeket a legnagyobb városi eseményeken. Tevékenységével,
hozzáállásával alaposan rászolgált az egyik
legrangosabb helyi elismerésre, a Velencéért
Oklevél kitüntetésre, amelyet októberi nemzeti
ünnepünk alkalmával adott át számára polgármesterünk. Ez adta az alábbi rövid interjú apropóját.
Velencei Híradó (a továbbiakban VH): Már
korábban neked ítélte Velence Város önkormányzatának képviselő-testülete ezt az elismerést, ám rengeteg elfoglaltságod okán végül a
2017. október 23-i ünnepségen tudtad átvenni.
Ennek okán nyilván volt időd felkészülni a ceremóniára, magadban helyre tenni a dolgot, mégis
nagyon őszintének tűnt az örömöd, amikor a
kezedbe vetted a kitüntetést. Mit jelent ez a díj
neked?
Rákóczi Ferenc: Nem csak őszintének tűnt az
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Rákóczi Ferenc, egy ország Rákóczi Ferije, a népszerű rádiós
műsorvezető, aki évek óta a kereskedelmi tv-csatornákon is többkevesebb rendszerességgel feltűnik különféle vetélkedőkben,
reality műsorokban, a szórakoztató műfaj több produkciójában.
Igazi celeb ő ma Magyarországon, ennek ellenére szaftos botrányok,
milliós példányszámban eladható címlapsztorik nem fűződnek
a nevéhez. Nem véletlenül, ugyanis népszerűség ide vagy oda,
megmaradt földön járó, normális embernek, családapának, aki
munkája, szereplései végeztével hazatér szerettei körébe, és éli
a normális emberek életét. Velencén. Itt, ahol immár 8 éve az év
jelentős részét tölti családjával, másfél éve pedig már állandó
lakosként tisztelhetjük városunkban.
öröm, az is volt! Alapvetően nem azért szoktam
vállalni dolgokat, hogy díjakat kapjak érte, de
szerintem mindenkinek jólesik az elismerés,
főleg akkor, ha olyan közegből érkezik a díj, ahol
a díjazott kicsit „kívülálló”. Csak néhány éve
lakom a városban, így ez a jelző rám még igaz,
de mindent megteszek azért, hogy ez megváltozzon.
VH: Évek óta nyílt titok, hogy az időd jelentős
részét Velencén töltöd. Tulajdonképpen ma már
itt is élsz. Mikor és miért estél „szerelembe” a
tóval, illetve a várossal?
Rákóczi Ferenc: 8 éve, egy áprilisi napon

mondtam a páromnak, hogy nem szeretném,
ha a gyermekeink a negyedik emeleten, Budapesten nőnének fel. Én vidéki gyerek vagyok,
emlékszem azokra a boldog nyarakra, amiket
szabadon, egészségesen, jó levegőn töltöttünk, mindenféle béklyó nélkül. Tudtam, hogy
ezt akarom a srácoknak is adni, ez a legnagyobb
ajándék. Az feltétel volt, hogy legyen víz, és én
tudjak ingázni. Egy hónapra béreltünk házat
május közepétől, majd októberben mentünk
vissza a fővárosba. Szóval itt ragadtunk. Másfél
éve pedig felszámoltuk a pesti létet, azóta itt
lakik a család.

VH: Polgármester úr is kiemelte a méltatásod
során, de bárki tapasztalhatta már, hogy amikor
csak teheted, jössz és rendezvényeken konferálásokkal, s más egyéb hasznos közreműködésekkel a város rendelkezésére állsz, ráadásul a
rádióban is kiváló hírvivője, propagálója vagy az
itteni történéseknek. Nagyon úgy tűnik, hogy
Velence városa és Rákóczi Ferenc között valóban
remek a kapcsolat. Jól érzékelem?
Rákóczi Ferenc: Jól, és biztos vagyok abban,
hogy a folyamat nem áll meg. Nem önös érdekből népszerűsítem a tavat és a várost, tényleg
szerelmes vagyok itt mindenbe! Imádom a nyári
nyüzsgést, a fesztiválokat, szeretjük a csendesebb tavaszi, őszi estéket, amikor még lehet
szépen andalogni a tóparton, és alig várjuk,

hogy télen jöjjön a koriszezon, bár ezzel most
nem volt nagy szerencsénk. Rengeteget kirándulunk a környéken, nyáron pedig a srácokat ki
sem lehet szedni a tóból. Az elmúlt 4 év meglepő módon számomra a sportról kezdett szólni.
Azért meglepő, mert 43 év szépen eltelt nélküle,
de most rákattantam a triatlonra. Nos, itt minden
adott a futáshoz, bringázáshoz, úszáshoz. Jobb
edzőtábort nem is lehet elképzelni!
VH: Lévén magam is a rádiós szakmában töltöttem bő két évtizedet, de televízióban ugyancsak tevékenykedtem igen hosszú időszakot,
pontosan tisztában vagyok azzal, hogy mivel
jár odaülni a mikrofon mellé, vagy a kamera elé.
Számodra mit jelent a nagybetűs szakma, elsősorban a rádiózás? Kijelenthető, hogy ez az „igazi
szerelem” számodra?
Rákóczi Ferenc: Mindent próbálok teljes szerelemmel megélni az életemben, legyen ez hos�szabb, vagy rövidebb intervallum. De igazad van,
a rádió már 25 éve jelenti a mindennapokat számomra, és bízom benne, hogy ez még hosszú
ideig így is marad! Egy nap sem unalmas, soha
nem kelek fel úgy hajnalban hogy jaj, megint
dolgozni indulok. Életem legnagyobb csodáit
kaptam a hivatásomtól, fantasztikus emberekkel beszélgethettem, olyan helyekre jutottam
el, ahová egyedül talán soha, olyan csodákban
volt részem, amelyek valószínűsíthető, hogy
soha nem találtak volna rám tanárként, ami az
eredeti elképzelésem volt érettségi után.
VH: Anno, egy kis békéscsabai, helyi rádióadónál
kezdted a 90-es években, majd volt bátorságod
és tudásod feljebb lépni, célba venni a fővárost,
az igazán nagy médiákat. Ma már országosan
ismert, sőt, kijelenthetem, elismert ember vagy,

Fotók: Rákóczi Ferenc, Facebook
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aki a maga erejéből jutott el ide. Elégedett vagy
a pályáddal?
Rákóczi Ferenc: Minden szakmai álmomat meg
tudtam már valósítani, de van azért még tervem számtalan. És ami igazán fontos, hogy csak
úgy lehet kerek és egész az élet, ha nem csak a
munkában, hanem a magánéletben is boldog,
kiegyensúlyozott vagy. Nem lehet teljes az élet,
ha elégedett vagy a karriereddel, de nem szeretsz hazamenni a párodhoz.
VH: Bár rendszeres médiaszereplőként sok mindent tudnak rólad az emberek, kérlek, mesélj
egy picit a családodról. Ők miként viszonyulnak
a te sikereidhez, s ahhoz, hogy nyilván vannak
olyan időszakok, amikor nem annyit vagy velük,
amennyit szeretnél, illetve ők szeretnék?
Rákóczi Ferenc: Ők az elsők az életemben. A
minőségi idő híve vagyok. Lehetsz együtt hat
órát a gyerekeiddel, ha közben csak a tévét
bámuljátok és nem beszéltek egy szót sem, az
nem sokat ér. Nálunk a hétközbeni közös vacsora
szent, és ez a helyzet a hétvégével is, de akkor a
legjobb a vasárnap reggeli bundáskenyér-parti.
Mindenki pizsiben, kidolgozzuk a tervet, hogy
mi legyen a program, és hajrá. A srácok koordinálása a suliba, edzésre, alapvetően Judit érdeme,
és ezzel nagyon sokat segít nekem. Nélküle
sehol nem tartanék, ő a tökéletes nő számomra.
Igazi szellemi társak is vagyunk, annyi mindenben jár együtt az agyunk, hogy néha mi is meglepődünk. És nekem még mindig ő a legszebb nő
a világon.
VH: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, további szakmai sikereket és sok velencei
élményt kívánok neked és kedves családodnak!
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Városüzemeltetés

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. (VHG Kft.), mint Velence Város területén a hulladékszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató jelezte a Velencei
Polgármesteri Hivatal felé, hogy sok helyen az utak fölé, a közúti űrszelvénybe
benyúló ágak jelentős károkat okoznak a közszolgáltatást végző járművekben. A hulladékszállítás zavartalansága és a szállító gépjárművek állagának
védelme érdekében feltétlenül szükséges az út mentén álló fák megfelelő
Mátay
Balázs
gallyazási
munkáinak
elvégzése.
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) pontja a) alpontja szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan közterülettel határos telekhatár és a közút széle között lévő
zöldfelület gondozásáról, tisztántartásáról, valamint a d) alpont szerint az ingatlanról vagy az ingatlan előtti területről a járda és az úttest fölé nyúló ágak megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a közúti forgalom zavartalanságát.
A fent említett kötelezettség elmulasztása esetén a rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a jegyző 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, valamint
50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult.
A Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VII. 30.) önkormányzati rendelete alapján a köztisztasággal összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és szabálysértési bírsággal sújtható az 5. § b) pont szerint, aki a
belterületi ingatlanja előtt, illetve mellett a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről
nem gondoskodik.
A hivatkozott önkormányzati rendeletek alapján felszólítjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanjaik előtt álló fák metszéséről legkésőbb 2018. március 31. napjáig gondoskodjanak!
Kérjük a lakosság megértését és együttműködését!
Velence Város Önkormányzata

karbantartás, felújítás, kivitelezés

Fotó: Ifj. Kupi László

Lakossági felszólítás

Márciusban átadásra kerül az új kilátó!
Mint arról már januári lapszámunkban beszámoltunk, elkészült az új Bence-hegyi kilátótorony. A műszaki átadás-átvételt követően apróbb tereprendezési,
illetve néhány kisebb, a biztonságot és az áramellátást szolgáló munka, továbbá
a kiszolgáló létesítmény kivitelezése van hátra, illetve lapzártánk idején még
az üzemeltetéshez szükséges használatbavételi engedélyre várt a kivitelező,
ám ez már csak formalitásnak tekinthető, így márciusban (lapzártakor még a
pontos átadási időpont nem volt ismert) a nagyközönség is birtokba veheti a
tókörnyék új, ikonikus építményét. A kilátó látványos fénypróbájára február
16-án került sor, éppen lapzártánk után, így az ott készült fotókat Koszti András
polgármester (https://www.facebook.com/KosztiAndrasVelence) és Velence
Város hivatalos Facebook-oldalán tettük közzé (https://www.facebook.com/
Velencevaros), éppen úgy, mint korábban az itt látható, Ifj. Kupi László által
készített légifotót nagyobb méretben, felbontásban, néhány más, hasonlóan
látványos képpel együtt. Érdemes megnézni őket! 
-mátay-

2017.10.06.
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Lakossági tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence Város közigazgatási területén
az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: E.ON Zrt.) megbízásából
2018. január 11. napjától 2018. február 28. napjáig
elvégzésre kerül a villamos hálózat biztonsági övezetébe nyúló fák gallyazása,
amelyek a villamos hálózat üzemeltetésében problémát, így szakaszhibákat,
vezetékszakadásokat okozhatnak. A gallyazási munkákkal kapcsolatban az
E.ON Zrt. tájékoztatója Velence Város hivatalos honlapján, a www.velence.hu
oldalon található.
A munkák során eltávolított ágakat, gallyakat a megbízott vállalkozás szakemberei az érintett ingatlanok előtt helyezik el, elszállításuk későbbi időpontban
történik.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy kizárólag a villamos hálózat
biztonsági övezetéből eltávolított növényi részek elszállítása történik meg, az
azon felül elhelyezett növényi hulladékot a lerakás helyszínén hagyják a szakemberek. A lakosság szíves együttműködését, türelmét és megértését ezúton
is köszönjük!
Velence Város Önkormányzata
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ KERÉKPÁRÚT SZAKASZ ÉPÜL VELENCÉN
Velence Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15
számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívása keretében sikeresen pályázott a
város belterületén tervezett kerékpárút megvalósítására, melyhez 170,00 millió forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatást nyert.
Velence kiváló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező város, nagyon sokan használják a már rendelkezésre
álló kerékpárút szakaszokat. A beruházás célja a Velencei-tó körüli kerékpárút déli hálózat és a Velence,
Kemping utcai kerékpárút közötti hiányzó szakasz kialakításával a biztonságos közlekedés kialakítása mind
a hivatás-, mind pedig a turisztikai forgalom megteremtése érdekében. A tervezett nyomvonal a Tópart
utcában csatlakozik a meglévő Velence déli hálózat nyomvonalához.
A kivitelezési munkálatok során részben a meglévő kerékpárút nyomvonala kerül felhasználásra, részben
önálló nyomvonal vezetésű kerékpárút, részben pedig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerül
kiépítésre. A Velence Korzónál a parkoló feltáró út felhasználásával kerül sor kerékpáros nyomvonal
kijelölésére, tehát a Korzót átszelő útról a Korzó parkolón keresztül átvezető útra helyeződik át a kerékpáros
forgalom, megszüntetve ezzel egyúttal a gyalogosforgalmat gyakran veszélyeztető vegyes állapotot.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.1.1-15 számú Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás keretében valósul meg 170,00 millió forint összegű vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Velence Város Önkormányzat
Projekt címe: Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő
szakaszának kialakítása Tópart u. - Fő u. – Kemping u. mentén)
Projekt száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00014
Támogatás összege: 170 000 000 Ft
Megvalósítás tervezett ideje: 2017.05.01 – 2018.07.31
A projektről bővebb információt a www.velence.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Nochtáné Sulyok Marianntól, a Velencei Polgármesteri Hivatal pénzügyi és gazdasági osztályvezetőjétől a
22/589-414, illetve
Vandlik Csabától, a Velencei Polgármesteri Hivatal városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezetőjétől
a 22/589-407 telefonszámon
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Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakgimnáziumból
Virágkötő verseny
Új kezdeményezésként a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete diák virágkötészeti versenyt hirdetett
„Tavaszváró csokor” címmel. A résztvevőknek a
versenycsokrokat az alábbi – igen szigorú – feltételeknek megfelelően kellett elkészíteniük: a
csokor minimum 40, maximum 50 cm átmérőjű
legyen, készülhet bármilyen stílusban, de spirális szárelrendezéssel, és csak egyetlen ponton
legyen megkötve! Nem volt megengedett a
kész csokor szárának szalaggal való betekerése
sem, illetve a megadott méretbe beleszámító
csokoralap volt használható, és a versenyzőknek
törekedniük kellett a csokor elkészítésekor a természetes anyagok alkalmazására. Ezeken felül
minden versenyző csokrában kötelezően meg
kellett jelennie a hagymás növények, növényi
részek felhasználásának, ami lehet vágott virág
vagy virághagyma is.
Iskolánkból – a szakmai tanárok előválogatóját
követően – két virágkötő diákunk Balogh Szimonetta (10. d) és Pilter Kitti (11. d) pályázott egyegy csokorral a Flora Hungaria Nagybani Virágpiacon megrendezésre került versenyre. A feladatot

mindketten remekül teljesítették, a csokrok gyönyörűek lettek, a képek magukért beszélnek. Felkészítő tanáruk Vadász-Király Edit volt.
Bontovics Elvira

Nemes Nagy Ágnes-vetélkedő
Januárban – a költőnő születésnapjához közeli
időpontban – ismét megrendezésre került a
Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban egy vetélkedősorozat, melyen iskolánk kollégistái közül
néhányan ismét megmérettették magukat. A
rendezvény egy egész héten át tartó vetélkedősorozat, melyben szerepet kap az irodalom, a
sport és a művészet egyaránt, de meghirdettek
idegen nyelvről fordítást is!
Iskolánk tanulói a vers- és prózamondó, a szép
magyar beszéd és a képzőművészet kategóriában indultak. Kozma Viktor (9. g/k) két verssel
készült. Nemes Nagy Ágnes: Madár és Timár Zoltán: A lélek temploma című versekkel. Keszler
Alexandra (9. d) József Attila értekező prózájával
indult a „Szép Magyar Beszéd” versenyen. Sajnos, e két kategóriában nem nyertek el a diákok
helyezést, de a rutinos versmondók között tisztességgel helyt álltak.
Képzőművészet kategóriában Fehérvári Norbert

(12. a) és Kovács Ákos (9. g) osztályos tanulók
készítettek illusztrációt Nemes Nagy Ágnes
Iskola című verséhez. A zsűri III. helyezéssel
díjazta a fiúk munkáját! Különösen kedves volt
számomra a zsűri értékelése, miszerint el tudná
képzelni Nemes Nagy Ágnes verseskötetében
a verssel szembeni oldalon illusztrációként a
finom, aprólékosan kidolgozott munkát! A diákokat felkészítette: Mátyás Jenő. Gratulálunk
diákjainknak, és természetesen a nyerteseknek!
Köszönjük a rendezőknek a színvonalas rendezvényt és a meghívást!
Szűcsné Boros Terézia

Rudas-kupa
Minden évben újabb lendülettel és remén�nyel készülnek iskolánk labdarúgói, hogy
megmérettessék magukat a hagyományos év
eleji Rudas-kupán. Idén sem volt ez másként,
lánycsapatunk a dobogós helyezésért utazott
a Dunaújvárosban megrendezett tornára. A
hatcsapatos kupán sikerült nagy küzdelemben
kivívni a kitűzött célt: a lányok a csoportkört a
második helyen zárták, majd a helyosztó mérkőzésen az Árpád Kollégium csapatát legyőzve
végül bronzéremmel térhettek haza.
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Biztonságunk érdekében
Az időjárás az elmúlt időszakban is kegyes
volt hozzánk, kaptunk ugyan hózáporokat,
kisebb havazást is, ám az enyhe hőmérsékletek okán maradandó hó nem volt lapunk
zártáig, február közepéig. Ennek ellenére a
csúszós utak okán gyakoriak a kisebb-nagyobb balesetek, amelyek rendszeresen
adnak munkát a rendőrség, tűzoltóság,
katasztrófavédelem szakembereinek, illetve
az őket segítő helyi polgárőröknek. A vázoltak dacára igen csendes időszakot hagytunk
magunk mögött, városunkban kevésbé,
inkább a szomszédos településeken akadt
jelentősebb feladatuk önkéntes tűzoltóinknak, illetve a Gárdonyi Rendőrkapitányság
egységeinek, szakembereinek.
Nem sokkal éjfél után érkezett a segélykérő
hívás, amelyben arról számoltak be, hogy ég egy
pizzéria teteje Kápolnásnyéken, a Deák Ferenc
utcában. A február 4-én bekövetkezett tűzesetnél székesfehérvári és pusztaszabolcsi hivatásos, valamint pázmándi és velencei önkéntes
tűzoltók nyújtottak segítséget. A beavatkozást
a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat irányította, amely során az egyik legfontosabb feladat az étterem mellett lévő banképület védelme volt. Létrákon állva és a két épületet összekötő tetőre felkapaszkodva, számos
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vízsugárral sikerült megakadályozni a lángok
továbbterjedését. A tetőszerkezet és a beépített
tetőtér megsemmisült a tűz következtében, személyi sérülés nem történt.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytatott büntetőeljárást egy ráckevei lakossal
szemben, aki még 2017. december 4-én éjszaka
egy agárdi vendéglátóhelyen történt fogyasztásának ellenértékét nem tudta megfizetni,
majd ezt követően több berendezési tárgyat
is megrongált, és az ott tartózkodó vendégekkel szemben agresszívan viselkedett, szidalmazta őket. A 32 éves férfi az éttermet többszöri felszólításra sem hagyta el, az ott dolgozó
egyik alkalmazottat pedig egy alkalommal megütötte, aki a bántalmazás következtében kön�nyű sérülést szenvedett. A kiérkező rendőrök az
elkövetőt a helyszínen elfogták és előállították a
rendőrkapitányságra, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A Gárdonyi Rendőrkapitányság az ügy-

ben folytatott nyomozást lezárta, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg
az illetékes ügyészségre.
A Velencei Polgárőrség elnöke, Fehér István
arról tájékoztatott, hogy a polgárőrség tagjai
2018. január hónapban 9 alkalommal, 18 fővel,
124 órában végeztek közbiztonsági járőrözést,
így számukra a megszokotthoz képest viszonylag kevesebb volt a feladat. A február 10-én
lebonyolított Velencei Karnevál a biztosításából
viszont alaposan kivették a részüket, ennek részleteit márciusi számunkban közöljük. A tavaszi
sportesemények, labdarúgó-mérkőzések okán
márciusban már más lesz a helyzet, hiszen a
helyi eseményeket, így a sportrendezvényeket
is jelentős mértékben polgárőreink biztosítják.

Változtak a kéményseprés
szabályai
Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoztak a kéményseprés szabályai. A
törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos
épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő-fűtő berendezés fajtájától függően évente,
vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik
megfelelő időpontban maguk igényelhetik a
kéményseprő-ipari ellenőrzést. A legfontosabb
változás tehát az, hogy az egylakásos – jellemzően családi házban – ingatlanban élők
2018. január elsejét követően nem kapnak a
kéményseprő-ipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló
értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és
végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az
ingatlanhasználó tehát szabadon egyeztetheti
a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés
időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől. A lakossági szektorban
továbbra is kizárólag a kéményseprőipari szerv,
vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet
kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így
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Fotók: Katasztrófavédelem

lommal elsőként érkeztek ki a helyszínre, ahol
az elsődleges felderítésükkel, beavatkozásaikkal
segítették a hivatásos tűzoltók munkáját.
Az alezredes kiemelte, hogy a tavalyi konferencia óta eltelt egy évben újabb két önkéntes
tűzoltó-egyesület – a bodajki és a martonvásári
– alakult Fejér megyében, idén pedig Bicskén
tervezik hasonló szervezet alapítását. A rendezvényen szó volt még az idei gépkocsi-fejlesztési
lehetőségekről, az egyesületek tűzoltásvezetői
nek a középfokú szakmai képesítés megszerzésére irányuló tanfolyam szervezéséről és a
pályázati lehetőségekről.
Mátay Balázs

a sormunkában meghatározott feladatokat is,
amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.
Egylakásos épület nem kizárólag családi
ház lehet, minden olyan lakóingatlan annak
minősül, amely nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást
tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá. A
lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas
vállalkozások székhelyeként, telephelyeként
vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok –
füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg
is – az adott megyében, illetve ellátási területen
nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni
vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell
megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők
továbbra is tervezett sormunka keretében, a
megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg
az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.
(Katasztrófavédelem)

tűzoltók 2017-ben is tanúsított helytállását, és
kiemelte a rendszeres, napi kapcsolattartás fontosságát, amely az elmúlt évben is eredményes
együttműködéshez vezetett.
Geiger Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő az elmúlt esztendőt összegezve
kiemelte: 2017-ben a korábbi évhez képest másfélszer több tűzesetnél avatkoztak be a tűzoltók, amely a tavaszi szárazságban keletkezett
szabadtéri tüzekkel hozható összefüggésbe.
Emellett a műszaki mentések száma is csaknem
harminc százalékkal nőtt, amely elsősorban a
szélsőséges időjárással, a hirtelen lezúduló nagy
mennyiségű csapadékkal és szélviharral függ
össze. Ezeknek a káreseteknek a kezelésében,
felszámolásában nagy szerepet vállaltak az
önkéntes tűzoltó egyesületek is, és több alka-

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!
Végzettséggel rendelkező
parkolóőröket keresünk
a nyári szezonra
Tel: +36 30 217 08 34
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Újabb tűzoltó-egyesületek
Fejérben
Önkéntes tűzoltó-egyesületek konferenciáját
tartották a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon február 6-án. A rendezvényen
tizenhárom szervezet több mint húsz képviselője vett részt. A megbeszélésen értékelték az
elmúlt esztendő beavatkozásait, szó volt a közeljövő feladatairól és a fejlesztési lehetőségekről.
Az értekezleten Vizi Ignác tűzoltó ezredes,
igazgatóhelyettes megköszönte az önkéntes
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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: 2018. január 25. napján tartotta soros ülését Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. A napirendi pontok között
szerepelt a Hajdú-tanya ivóvízhálózathoz történő
csatlakozás kiépítésének megvalósítása érdekében a szolgalmi jogi megállapodások ügye. Hogy
áll ez a folyamat?
Koszti András: Aláírásra került a vállalkozási szerződés, a tervezési munka elkészült, az üzemeltetői
hozzájárulás és a vízjogi létesítési engedély megszerzése folyamatban van. Az üzemeltetői hozzájárulás kiadásához szükség van a nyomvonallal
érintett ingatlanokra vonatkozó szolgalmijog-bejegyzés tulajdoni lappal történő igazolására. Ezzel
összefüggésben kellett dönteni az ivóvízvezeték
szolgalmi jogi megállapodás megkötéséről, ami
egyhangú szavazással meg is történt.
Dr. Szvercsák Szilvia: Ez az a szolgalmi jog, amit
az önkormányzatnak kell biztosítania a DRV Zrt.
részére. Ezek önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanokon mennek keresztül, de ebben az
esetben a törvény értelmében, a Magyar Állam
nevében eljáró DRV Zrt. részére kell szolgalmi
jogot biztosítani.
Velencei Híradó: A Velencei Polgárőrség támogatása is napirendre került. Milyen jellegű és mértékű támogatásról döntöttek?
Koszti András: Alapvetően nem a mi közvetlen
támogatásunkról van szó, ugyanis a helyi közbiztonság javításának érdekében a Belügyminisztérium nyújtott vissza nem térítendő támogatást
az önkormányzat részére. A támogatás felhasználására javasoltam, hogy kössünk szerződést a
Velencei Polgárőrséggel, mivel a közbiztonság-
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gal összefüggő feladatokat polgárőreink végzik. Tekintettel arra, hogy a Fehér István vezette
szervezet megítélésünk szerint kiválóan végzi
önkéntes tevékenységét, ha különböző események biztosításáról vagy őrszolgálatról van szó,
akár a rendőrséggel karöltve, amikor közös járőrtevékenységet végeznek vagy egyéb akcióban
vesznek részt. Nem is kerülhetne jobb helyre ez
a támogatási összeg. Képviselő-testületünk egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és felhatalmazott arra, hogy írjam alá a támogatási szerződést a Velencei Polgárőrséggel.
Velencei Híradó: A 2018. évi igazgatási szünet
elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról is döntöttek.
Koszti András: Igen. Az előző évek bevett gyakorlatát folytatva készítettük el a rendelettervezetet
a 2018. évre vonatkozóan. Ezt a képviselő-testület
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta. Két alkalommal lesz igazgatási
szünet a Velencei Polgármesteri Hivatalban: a
2018. évi nyári igazgatási szünet 2018. július 30.
napjától 2018. augusztus 17. napjáig tart, míg a
2018. évi téli igazgatási szünet 2018. december
27. napjától 2019. január 4. napjáig tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Velencei
Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart, azonban az
ügyfélfogadás szünetel.
Velencei Híradó: A helyi szociális juttatások
rendszeréről szóló új önkormányzati rendelet
megalkotására is sor került a testületi ülésen.
Ezzel kapcsolatban melyek a legfontosabb tudnivalók?
Koszti András: Velence Város Önkormányzatának a helyi szociális juttatások rendszeréről szóló

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2015.
március 1. napján lépett hatályba. A Szociális
Bizottság a rendeletben foglaltaknak megfelelően döntött a hatáskörébe tartozó kérelmekről,
az elmúlt hónapokban azonban több alkalommal
megfogalmazódott a rendelet felülvizsgálatának
és módosításának igénye a bizottsági tagok, valamint a képviselő-testület néhány tagja részéről.
A bizottsághoz beérkezett kérelmekből kitűnő
élethelyzetek és a gyakorlati tapasztalatok azt
jelezték, hogy összegszerű változtatásra van
szükség, elsősorban a temetési támogatás, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint
a rendkívüli települési támogatás területén.
Szabó György elnökhelyettes, képviselő úr és
Pósa Józsefné bizottsági tag írásban is javaslatot
tett a rendelet módosítására. Beadványaikban
elsősorban a gyógyszertámogatást, a gyermekétkeztetési támogatást, a temetési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint
a rendkívüli települési támogatást érintő tényleges változtatást szorgalmazták. A megalkotott
rendelet társadalmi hatása egyértelműen pozitív, hiszen általa az önkormányzat szociális szerepvállalása növekszik. Tekintettel arra, hogy az
önkormányzat szociális területen történő szerepvállalását a tényleges és érdemi segítségnyújtás
jellemzi, álláspontom szerint egy olyan rendeletet alkottunk, amely az élethelyzetüknél fogva
segítségre szoruló társadalmi csoportok szociális
biztonságának megteremtését és megőrzését
segíti elő.
Dr. Szvercsák Szilvia: Összességében a rendeletünkben változtatásra (emelésre) kerültek az
összeghatárok, a jövedelemhatárok, így a támogatások összegének sávos beosztása is módosult,
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emelkedett. A rendeletben pl. a gyermekétkeztetési támogatás eddigi 25%-os támogatása helyett
a személyi térítési díj 50%-át vagy 100%-át vállalja át az önkormányzat. A temetési támogatás
tekintetében a jövedelemhatárok, valamint a
támogatás minimum és maximum összege is
emelkedett. Nagyon fontos megemlíteni, hogy
a rendkívüli települési támogatás maximum
összege 10 000 Ft-ról, 20 000 Ft-ra emelkedett.
Míg a korábbi rendeletben a krízistámogatás csak
az elemi kárra vonatkozó rendelkezéseket ismert,
az új rendelet azokat a személyeket is támogatja,
akiknek azonnali segítségre van szükségük, mivel
a későbbi döntés a létfenntartásukat veszélyezteti. Ennek az összege maximum 150 000 Ft.
Velencei Híradó: Az önkormányzati képviselők
képviselő-testületi üléseken és bizottsági üléseken történő megjelenéséről egy tájékoztatót
fogadott el a testület. Miért volt erre szükség?
Koszti András: Azért, mert a Szervezeti és Működési Szabályzatunk arról rendelkezik, hogy a képviselők bizottsági üléseken és képviselő-testületi
üléseken történő megjelenését folyamatosan
figyelemmel kell kísérni, és évente tájékoztatót kell készíteni a testület felé. A mi testületünk megítélésem szerint jól működik ebben
a tekintetben is, mindössze két képviselőnk
van, akik bizonyíthatóan a testületi ülések több,
mint 25%-ról hiányoztak az elmúlt évben, ami
szankciókkal, akár a képviselői tiszteletdíj 25%os csökkentésével is járhat. Megjegyezném,
hogy egyikük ezúttal sem jelent meg a testületi
ülésen, a másik érintett pedig késve érkezett.
Ettől függetlenül – jelezve pozitív szándékát –,
a testület nem élt szankcióval, ugyanis nem a
büntetés a szándékunk, hanem az, hogy minden
képviselő a testületben felelősségteljesen lássa
el vállalt feladatát, rendszeresen vegyen részt a
döntések előkészítésében és a határozathozatali
munkában.
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Velencei Híradó
hirdetési árak 2018. február 1-t�l
1. méret
oldal/mm

2. bels� olda
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/1 oldal

43.200,-

69.120,-

100.800,-

1/2 oldal

21.600,-

34.560,-

50.400,-

1/4 oldal

10.800,-

17.280,-

25.200,-

1/8 oldal

5.400,-

8.640,-

12.600,-

200x280 mm

180x120 mm

87,5x120 mm

57x87,5 mm

Velencei Híradó
1/16 oldal
4.680,2.880,2018. február
hirdetési árak
Velencei
Híradó1-t�l
hirdetési árak 2018. február
1-től
44x57 mm

1. méret
oldal/mm

2. bels� olda
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/1 oldal

43.200,-

69.120,-

100.800,-

1/2 oldal

21.600,-

34.560,-

50.400,-

1/4 oldal

10.800,-

17.280,-

25.200,-

1/8 oldal

5.400,-

8.640,-

12.600,-

1/16 oldal

2.880,-

4.680,-

6.480,-

200x280 mm

180x120 mm

87,5x120 mm

57x87,5 mm

44x57 mm

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

- Kérjük, hogy hirdetési szándékukat a hirado@velence.hu vagy
a matay.balazs@velence.hu e-mail címen jelezzék.

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

6.480,-

- Kérjük, hogy hirdetési szándékukat a hirado@velence.hu vagy
a matay.balazs@velence.hu e-mail címen jelezzék.
- Számlázással, �zetéssel kapcsolatos információkat Kerekes
Rozáliától kérhetnek a kerekes.rozalia@velence.hu e-mail címen.
- A hirdetések beérkezési határideje: minden hónap 10. napja.
- A be�zetés beérkezési határideje: minden hónap 12. napja.
- Az újság megjelenése: minden hónap 22 - 26. napja.
- Felhívjuk �gyelmüket, hogy csak a pénzügyileg rendezett
hirdetések jelennek meg a Velencei Híradóban!
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Hit-Élet
Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Lorántffy Zsuzsanna
emlékezete 1600-1660
I. Rákóczi György és
Lorántffy Zsuzsanna
Református anyaszentegyházunk történetének a
mindenható Isten által írt aranykönyvében minden
bizonnyal hitünk hősei között található Lorántffy
Zsuzsanna fejedelemasszony, I. Rákóczi Györgyné.
Példamutató életének, szolgálatának emlékezete
most kitüntető feladatunk. Ama nemes harcban
küzdött eleget, bátor bizonyossággal szenvedett magyar kálvinista hitéért, Isten örök igazságáért. Életútján földi hívságok nem igázták le, s
üdvössége volt mindig legféltettebb kincse. Nem
szenvedett mártírhalált, ám mégis örökérvényű,
messze évszázadokra kisugárzó életműve máig
ható üzenetet és tanítást hordoz minden magyar
ember számára: "Légy hív mindhalálig, és néked
adom az életnek koronáját." (Jel 2:10)
Zemplén vármegye alsó szélén, a híres Ónod
várában született éppen 400 évvel ezelőtt. Édesapja, ahogy nagyatyja is Ónod várkapitánya volt. A
Lorántffyak családjuk eredetét az Árpád házi királyokig vezethetik vissza, katonai erényeik, vitézségük legendás hírű volt. De a kálvini hitre tért
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nemesi család a Sajó-vidéki református eklézsiák
alapításával és nagylelkű patronálásával is példát
mutatott a háromfelé szakadt, a török és a német
kettős igájában sínylődő hazának. Egészséges
volt hát a gyökér, ahonnan református nagyasszonyunk életfája is sarjadzott.
Kilenc éves korában került két lánytestvérével a
magyar szellemi élet egyik fellegvárába, a Bodrog-parti Athénba, Sárospatakra, ahol minden
a várost öntudatos hittel reformáló Perényiek
magasztos emlékéről beszélt. A Szentírással való
élő kapcsolat, a szülők iránymutatása, édesapja
roppant uradalmának mintaszerű vitele, puritán
szellemisége, a pataki várban olvasott sok irodalmi, történeti és teológiai mű, a tudós prédikátorokkal, iskolamesterekkel, a hazatérő peregrinus
diákokkal, a múltat megéneklő krónikásokkal és
regösökkel, s a bajvívó vitézekkel való naponkénti
találkozás edzette lelkét igaz magyar reformátussá, lelki értelemben is egyedülállóan nemessé.
De formálta lelkét és hitét a szenvedés is, hisz korán

elveszti édesanyját, édesapját, s egyik lánytestvérét
is. Valóban csak az evangélium jelent vigasztalást
számára. Még egy indok, hogy a hőn szeretett Mester, Krisztus lába nyomába lépjen, s a szenvedés
Krisztus-jegy, látható pecsét legyen az ő életén.
S már előttünk áll a történelemkönyvek lapjairól
ismert Lorántffy Zsuzsanna. Bibliaolvasó, igehallgató buzgósága, szorgalma, puritán életvitele, bölcsessége, határozottsága, vendégszeretete messzi
földön közismert volt. Nagy tisztelet övezte érte.
Még inkább kiteljesednek erényei, amikor 1616
áprilisában a nagyra hivatott férfiú, az ifjú borsodi
főispán, Ónodvár kapitányának, Rákóczi Györgynek lesz a hitvese. Kezdetben a szerencsi Rákóczi-kastély az otthonuk, de hamarosan a sárospataki vár és a hozzátartozó uradalom lesz oltalmazó
hajlékukká. Mindhalálig szerelmes hűségben és
egymás iránti megbecsülésben, imádkozó hitben
gyakorolják házastársi kötelességeiket. Négy gyermekük születik, de csak kettő indulhat el a remények útján, Zsigmond és György.
Bethlen Gábor halála után férjét 1630-ban fejedelemmé választja Erdély, s ezután már egy ország
gondja nehezedik Lorántffy Zsuzsanna vállára is.
Az ő feladata marad az országnyi uradalom ügyeinek intézése, a gyermekek nevelése, a lelki-szellemi irányítás, az eklézsia és az iskola támogatása,
védelme. A Sárospataki Kollégiumot szinte anyai
szeretettel istápolja. Segíti a szegény diákokat. De
támogatja az ország többi református iskoláját is.
Adományokkal járul hozzá a szegény prédikátorok járandóságához, az új templomok építéséhez.
Azon van, hogy a szentegyház hitben, tudományban, hazafiságban is „világító szövétnek” legyen.
Ezért szorgalmazza a református ifjak külföldi
tanulmányait, a teológiai oktatás színvonalának
emelését, a teológiai irodalom bővülését. Ez
utóbbi érdekében alapított 1651-ben Sárospatakon nyomdát. Két könyvet maga is írt egyháza
védelmében, az egyik („Mózes és a próféták”) meg
is jelent Gyulafehérváron, 1641-ben.

2018. február
Csendes, hűséges támasza I. Rákóczi Györgynek,
a „bibliás őrálló fejedelemnek”, aki nélküle nem
teljesíthette volna be történelmi életművét.
Erdély aranykorának egyik munkálója, a vallási
türelmességéről is híres, a Bibliát rendszeresen
olvasó I. Rákóczi György 1649 októberében vis�szaadta lelkét Teremtőjének. A fejedelem halála
után Fogaras, Gyulafehérvár, s aztán újra Sárospatak Lorántffy Zsuzsanna otthona fiával, Zsigmonddal. Együtt hívják meg Patakra hívják tanítani a kor híres tudósát, Comenius Ámos (Szeges)
Jánost, aki négy évig maradt ott.
Újabb súlyos csapás éri: 1652-ben váratlanul elveszíti szeretett, nagy tehetségű fiát, Zsigmondot.
Talán „Tündérország”, Erdély, de az egész haza
sorsa is másként alakult volna, ha korai halála
nem következik be. Másik fia, György, Báthory
Zsófiát vette nőül. György örök perben állt özvegy
édesanyjával. Fékezhetetlen, akaratos természetével később, rövid fejedelemsége során herdálja
el a nagy fejedelmi elődök örökségét. Rá nem
számíthatott hát, így az özvegy feladata maradt
a fejedelem szellemi-politikai örökségének ápolása. Még erőteljesebben áll oda a református
anyaszentegyház ügye, s az egyházat megújítani kívánó puritán mozgalom mellé. Felismeri a
presbitériumok felállításának szükségességét, s
minden erejével támogatja a presbiteri rendszer
híveit. Sok támadásban volt ezért része, fiától, II.
Rákóczi Györgytől fejedelemtől is, de a történelem Lorántffy Zsuzsannát igazolta.
Az annyi fájdalmat megélt asszonyt nem hír,
dicsőség, hanem egyháza boldogulása irányította
minden cselekedetében: „Isten dicsőségét és vallásunknak igaz tudományát akarjuk megtartani
s annyi keserűségeink közt való életünket csak
arra rendeltük, miképpen naponkint vallásunknak
szolgálhassunk…”
Lorántffy Zsuzsanna éppen 60 esztendős korában, 1660. április 18-án hunyt el, immár 358
esztendeje. Hamvait a sárospataki vártemplom
fogadta be. Naponta Isten Igéjével élt, ezért lehetett élete, de halála is az egész nemzet szóló igehirdetés.

Másképp, történet, alkalom
Sok ember zavarba jön attól, ha a hitéről kérdezik. Csodálnak másokat, akik hittel fogadják
a nehéz helyzeteket és győznek, de a saját életükben ugyanezt nem tartják lehetségesnek.
Vágynak rá, hogy ne kelljen mindent egyedül
megharcolniuk, miközben továbbra is csak a
saját erejükben, érzelmeikben bíznak. Szeretnék
tudni kiben is kellene hinniük, de ha a személyt
nem láthatják, hiába van előttük temérdek győztes életút, nem győzi meg őket. Egyébként a
hiten a látás önmagában nem segít, mivel Jézust
is rengetegen látták, mégsem hittek Neki, miért
gondolnánk tehát hogy ez a mi esetünkben
olyan nagyon másképp lenne.
Ha úgy érzed kedves Olvasó, hogy a lelkipásztorok mindig valamiféle választás elé állítanak,
akkor jól érzed, mert Isten előbb vagy utóbb,
de mindenkit döntésre hív. A kérdés fontosabb
annál, minthogy megtaláltuk-e az élet értelmét,
vagy hogy mik a hosszú távú céljaink. A kérdés:
akarunk-e hívők lenni, vagy inkább gonoszok
maradunk. Hívőnek lenni a legkevésbé sem
abban merül ki hogy valaki hisz Istenben, azaz:
hinni Istenben úgy minden, hogy önmagában
alig valami. Mivel Jézus azt mondta: „Senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam.”, ezért a
hívőnek Jézust kell keresnie, Őt kell követnie,
mert bárhová megy, ott lesz az Atya is. Bármelyik
másik úton járunk, már el is tévedtünk. Ha valakinek nincs élő kapcsolata Jézussal, olvashatja a
Bibliát, nem fogja érteni, keresheti a válaszokat
élete eseményeire, de nem fogja meglátni miért
történnek azok.
Hogy megértsük Jézus akaratát, nézzünk Billy
Graham és Charles Tempelton történetére.
Ők ketten tehetséges evangelisták voltak, és
előadásaikra ezreket vonzottak, azonban egy
interjú során olyan filozófiai kérdésekkel állították szembe őket, melyekre egyikőjük sem
tudott választ adni. Billy Graham hosszas imádkozás után végül így reagált rájuk: „Nem tudom
hogyan megválaszolni azokat a kérdéseket ami-

ket kérdeznek, de én úgy döntöttem, hagyom,
hogy a hitem túllépjen a kételyeimen, és én egyszerűen csak hinni fogok.” Charles Tempelton
viszont, miután szembenézett ezekkel a kérdésekkel, nem egészen egy évtizeddel később már
szabadgondolkozónak hívta magát, míg végül
1996-ban kiadta a „Búcsú Istentől” című emlék
iratát. Már a 80-as éveiben volt, mikor Jézussal
kapcsolatban interjúvolták, mire az egyik kérdésnél Tempelton azt mondta: „Jézus volt a
legnagyobb ember aki valaha élt.” Majd könnybe
lábadt a szeme, és hozzá tette: „Hiányzik
nekem.” És ez a lényeg: nem számít hol állunk,
épp eltávolodtunk-e Tőle, vagy sosem ismertük
meg igazán, nem azokat szereti, akik szeretik
Őt, nem azokat keresi akik keresik Őt. Ő a nagy
meggyőző, aki egyszerűen: nem akarja hogy
bárki elvesszen. Gonosznak lenni azt jelenti:
meggyőzhetetlennek lenni. Ebben van az igazi
szabad akarat: akarsz-e látni, mert egyébként
nem muszáj; vakon is eltelik az élet.
Jézus azt szeretné, ha személyes kapcsolatunk
lenne vele. Ha engeded magad meggyőzni,
hatalmas dolgokat cselekszik majd az életedben. Békességet ad, igazságra tanít, és megújít.
Élni hív. Ha te is kíváncsi vagy Jézus Krisztusra,
várunk szeretettel alkalmainkon.
Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, Velence, Szabolcsi út 3.
Alkalmaink:
Vasárnap: 09:30 Imaóra, Istentisztelet (közben:
gyermekeknek Bibliaóra)
Kedd: 16:30 Női Imaóra
Szerda: 18:30 Bibliaóra Felnőtteknek
Péntek: 18:00 Verebi Ifjúsági Misszió (Vereb,
Általános Iskola)
Szombat: 18:00 VIFI (Velencei Ifjúsági Találkozó)
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Csaba testvér volt a vendégünk
2018. február 1-én és 2-án, Récsei Norbert atya meghívására, a Római Katolikus Plébánia vendége volt Böjte Csaba testvér és néhány „gyermeke”. A gyermekek szerepeltek – Petőfi-verseket szavaltak – a velencei Zöldliget iskolában és a Sukorói Római Katolikus Plébánia közösségi
házában. Böjte Csaba testvér a Velencei Római Katolikus plébániai templomban szentmisét
mutatott be, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Örömmel láttuk, hogy valamennyi
helyszínen zsúfolásig megtelt a tér és Csaba testvér szavait is nagy figyelemmel és szeretettel hallgathattuk. Vendégeinkkel meglátogattuk Székesfehérváron az Egyházmegyei Keresztény Múzeum „Föld és ég között” c. kiállítását és vele szemben a Püspöki palotát ahol Spányi
Antal püspök úr megmutatta nekünk a palota szépségeit. Köszönjük Norbert atyának ezt a
szép élményt.				
Ágostonné Márti
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Gyerekekről
Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Farsangi mulatság a Meseligetben
Január 26-án beköltözött a mókázás és a tréfa óvodánkba, mivel megrendezésre került a farsangi mulatságunk. Óvodánkban idén is izgatottan
készültek a gyermekek és a felnőttek is a farsangra. Már napokkal a mulatság előtt elkezdtük a készülődést. Feldíszítettük az óvodát, a csoportokat,
az udvart mókás dekorációkkal. Ezen a héten érdekesebbnél érdekesebb
dolgokat barkácsoltunk, vidám dalokat énekeltünk és mondókáztunk a
gyermekekkel. A farsangi mulatság napján igazán kreatív, ötletes jelmezekkel találkozhattunk. Az óvoda megtelt hercegnőkkel, tündérekkel,
cowboyokkal és mindenféle ötletes jelmezekkel. A csoportszobákba
belépve izgatottan mutatták meg a gyermekek társaiknak jelmezeiket.
A farsangi karnevált dramatizálással és táncházzal nyitottuk meg a gyermekekkel. Verseltünk és daloltunk, táncoltunk és mulattunk együtt a
gyermekekkel. A gyermekek körében ez a megnyitó nagy sikert aratott. A
megnyitó után a gyermekek a csoportszobájukba visszatérve ünnepelhettek tovább, ahol mindenki lehetőséget kapott arra, hogy bemutatkozhasson jelmezében. Különböző mulatságos játékokat játszottak, majd jókat
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ettek, ittak és a nap végén elfáradva, élményekkel telve zártuk le a farsangi
mulatságot. Úgy gondoljuk, hogy jól sikerült a tél elűzése és reméljük,
hamarosan megérkezik majd a tavasz!
Lévay Erzsébet: Farsang napján
Farsang napja eljött már,
kezdődik a jelmezbál,
zeneszóra vígan lép,
ring a tarka báli nép.
Nagy mulatság van itt ma,
ezerféle maskara
perdül-fordul, integet,
búcsúztatja a telet.
Vass Tímea óvodapedagógus

2018. február

Mackó-nap az óvodában

Február másodika a hagyomány szerint Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. E naphoz
népi időjóslás is kötődik. Ha süt a nap, a medve
előjőve a barlangjából meglátja az árnyékát,
ezért visszamegy, még hosszú lesz a tél. Ha
viszont borús idő van, nem látja meg az árnyékát, így hát kint marad, hamarosan vége a télnek. Mi a Meseliget Óvoda gyermekeivel fel
akartuk vidítani a medvét (és persze magunkat
is), marasztalni akartuk a szabadban a tréfás
játékainkkal, amit erre a napra kitaláltunk. Ezért
egy mindenki által kedvelt esemény vette kezdetét február első hetében a Velencei Meseliget
Óvodában: a Maci-hét.
„Kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás…” –
Maci-hét az újtelepi részen:
Minden csoportunk a február másodikát
megelőző héten „medve-hetet” tartott. Sok,
medvés ének, mondóka, mese került elő, ami
kiegészült a medve kedvenc eledelének kóstolásával, medvejárás utánozásával, medvetappancs-gyurmázással. Lehetett sötét barlangba

bújni játékból, társasjátékozni, kreatív eszközökkel alkotni. Mindenki hozhatott egy-kettőt az
otthoni plüssmacijából, melyeket összegyűjtve
kiállítást rendeztünk. Sok szép színes könyvet
is kaptunk, melyekben érdekes dolgokat tudtunk meg a medvékről, pl.: milyen medvefajták
vannak, melyiknek hol az élőhelye, mit esznek
stb. A medvékkel kapcsolatos találós kérdések
a nagyobbak kedvence volt. A „Mackó-napon”
mindenki igyekezett medvemintás ruhadarabot felvenni (plusz ajándékért). Mackóinduló
énekkel vonultak a csoportok a tornaterembe
és izgalommal vettek részt a délelőtti vidám
versenyjátékokon. Kicsik és nagyok brummogásától volt hangos az óvoda. Izgultak, hogy ki
tudja a legtöbb mézescsuprot gyűjteni az ejtőernyős játékban, a gördeszkás erőpróbán, a medvementő akción, a célba dobáson, a vadászos
játékon, a puzzle-összerakáson, a barlangfogócskán. Ez alatt észrevétlen is fejlődött a gyermekek mozgása, térérzékelése, számlálási készsége, ügyessége, kitartása, együttműködő és

problémamegoldó képessége, leleményessége,
helyzetfelismerő képessége. Örültek egymás
győzelmének is, és bátorították társaikat. Az idő
hamar elrepült, szinte észre sem vettük, hogy
már ebédidő van. A részt vevő gyermekek és
felnőttek is egy vidám és tartalmas programon
vehettek részt, amit még ma is emlegetnek. A
medve nem biztos, hogy meglátta az árnyékát,
így rövid lesz a tél, de mi még azt is elkergettük,
a felhőtlen jókedvünkkel, a sok brummogással.
„Dirmeg, dörmög a medve…” - Maci-hét az ófalusi oviban:
A Maci-hét során a gyermekek megismerkedhettek a medvével kapcsolatos népi hiedelemmel, játékba ágyazva új ismeretre, tapasztalatra
tehettek szert. Az óvodában életkortól függően
körbejártuk ezt a témát, sok-sok játékkal, mesével, mozgással, dallal, kézműves tevékenységekkel gazdagítottuk a gyermekek sokoldalú
tudását. Beszélgettünk a világban fellelhető
medvefajtákról, életformájukról, veszélyeztetett helyzetükről. Képeket gyűjtöttünk,
könyveket nézegettünk, és korcsoportonként
értelmi fejlettségüket és a komplexitás elveit
szem előtt tartva bővítettük ismereteiket. Ezen
a héten óvodásaik a kedvenc medve, mackó,
maci plüssfiguráikkal érkeztek az óvodába, amit
összegyűjtöttünk, s mi is kiállítást rendeztünk
belőlük. Csemegézésből sem volt hiány, mivel
megkóstoltuk a mackó kedvenc nyalánkságait,
mint például a mézet, a málnaszörpöt, különféle
gyümölcsöket, aszalt gyümölcsöket, puszedlit
és még a mézeskalács macikat is. Heti ütemtervünk minden tevékenysége rendkívül változatos
és színes programot biztosított a gyermekek
számára.
Müllerné Csite Éva, Kovácsné Bencsik Éva,
Ander Beáta
óvodapedagógusok
Maci és Szivárvány csoport
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Történetek a Zöldligetből
Tudósítónk a Zöldligetből:
Nagy Edit

Sunday School
Nemrégiben iskolánk diákjai, pedagógusai, dolgozói és a tanulók szülei a
Sunday School nevű baptista rendezvényen vettek részt. Ez az esemény
január 28-án a budapesti Akvárium Klubban került megrendezésre. Szenczy Sándornak, a Baptista Szeretetszolgálat elnökének régi vágya, látása,
hogy a baptista iskolákban tanulók, dolgozók rendszeresen találkozzanak
Budapesten, egy nagy, közös istentiszteleten. (A baptista gyülekezetekben a vasárnapi istentiszteleti alkalom ideje alatt a gyermekekkel egy-egy
hitoktató foglalkozik, Isten csodáival ismerteti meg őket. Ez a vasárnapi
iskola.)
A program egy dicsőítéssel kezdődött, ahol Pintér Béla, Szabó Balázs és
Mező Misi szolgáltatta a zenét. Felemelő élmény volt rockzenével dicsőíteni az Istent! Ezután a ráhangolódás után kisebb csoportokban elmélkedtünk az iskolalelkészek vezetésével. A téma a hit és a megtérés volt. Kis
szünet után minden részvevő egy nagy rendezvényteremben hallgatta a
tanítást, amelyet Szenczy Sándor, Szilágyi Béla és Majoros Zsolt lelkipásztorok tartottak. Elgondolkodtató, megindító és lélekébresztő prédikációkat hallgathattunk. Majd egy finom ebéddel zárult a program.
Mindannyiunk lelki épülését szolgálta ez az esemény, melynek a szeretetszolgálat tervei szerint még folytatása is lesz majd a későbbiekben, akár
kéthavi rendszerességgel. Reméljük, még több ilyen áldott napon részt
vehetünk! Köszönjük a Baptista Szeretetszolgálatnak ezt a csodás napot!
Isten gazdag áldását kérjük további munkájukra!
Faragó Anna Angelika főiskolai hallgató,
Papp Sándorné Zsóka hitéleti-nev. igh.
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Uzsalyné Pécsi Rita előadásai
a Zöldligetben

A Zöldligetes esték szülőknek című sorozatunk másik vendége volt két
alkalommal Uzsalyné Pécsi Rita, aki a neveléstudományok doktora, a
Kentenich-pedagógia kutatója, négy gyermek édesanyja. E sorozattal is
a szülőknek szerettünk volna segítséget adni a gyermekük neveléséhez.
Azért is választottuk Ritával a Serdül a kölök című előadását, mert bizony
igen nehéz már a kiskamaszkortól szót érteni a „kölkökkel”. Az első találkozásunk 2017 decemberében volt. A serdülőkor életfeladatai címmel
vágtunk bele a témába. „A serdülőkor az az életkor, amelyik pattanásokkal
kezdődik és szakállasan ér véget.”
Nevelés „érzékeléskapcsolaton” keresztül. Mit is jelent ez? Nemcsak megfigyeljük, hogy mi történik ilyenkor gyermekünkkel, hanem belebújunk
szinte a bőrükbe, belehelyezkedünk a világukba, jó lenne átélni, átérezni a
helyzetüket. Tanuljuk meg új szemmel látni őket! Serdülés = újjászületés?
Így kezdődött ez a két részből álló szenzációs tanítás. Rita magával ragadó
személyisége, közvetlen stílusa, sok-sok példája segített abban, hogy ne
riadjunk vissza ettől az időszaktól, hanem igazi kihívásnak tekintsük ezt a
szép életszakaszt.
A 2018. februári előadásban már a Királyi Én születésével foglalkoztunk.
A kamaszkori érés szakaszai a zavartságtól a felfedezésen át a meghódításig tartanak. Így jutottunk el a téma végére. Nagy sikert aratott a szülők
körében ez az előadás is. Reméljük sok szülőnek nyújtott segítséget! Elhatároztuk, hogy a következő tanévben ismét meghívjuk Ritát. Köszönjük
iskolánk igazgatójának, Czuppon Istvánnak, hogy biztosította az előadások anyagi fedezetét! Köszönjük a szülők aktív részvételét!
Papp Sándorné Zsóka
hitéleti-nevelési igh.

2018. február
az igen értékes 5. helyet szerezte meg. A csapat
tagjai voltak: Gőgös Kincső, Hakfelner Kata, Erős
Jázmin, Reichart Villő, Benkő Rebeka. Felkészítő
tanár: Varga Attila.
Az idei tanévben Baracson került megrendezésre
a Fejér megyei alapfokú oktatási intézmények
lány tanulói számára kiírt megyei diákolimpiai
tornaverseny. A versenyen három korcsoportban több mint 50 induló méretette meg magát.
A II. korcsoportosok kiegyensúlyozott versenyzéssel megyei bajnoki címet szereztek a csa-

patversenyben. A csapatot a következő tanulók
alkották: Hakfelner Kata, Gőgös Kincső, Benkő
Rebeka, Csoma Lilla, Reichart Villő. Az egyéni
összetett verseny aranyérmese Benkő Rebeka,
bronzérmese pedig Reichart Villő lett. A IV. korcsoportosoknál a megfiatalított csapatunk az
ezüstérmet szerezte meg. A csapat tagjai voltak:
Besenyei Gréta, Nagy Noémi, Kovács Csenge,
Berei Vivien és Czeilinger Nóra. Az egyéni összetett verseny bronzérmese Nagy Noémi lett. Felkészítő tanár: Varga Attila.

Iskolára hANGOLó

Felsőseink február 9-én farsangoltak.
Jókedv, repülő szimulálás, igazgató
rablás, limbó, tánc, tombola, minden
ami a fergeteges hangulathoz kell. Erről
tanúskodnak képeink is.

Tornászaink remekeltek
Iskolánk lány tornászai a IX. alkalommal megrendezett Botev-Kupa országos tornaversenyen
vettek részt a közelmúltban Veszprémben. Az
idei versenyre 4 korcsoportban 23 iskola 56
csapata nevezett, az ország minden területéről.
Iskolánkat, s egyben Velence városát 6 leány
tornász képviselte. A II. korcsoportosok versenyében induló csapatunk 17 induló csapat közül

Iskolánk ebben az évben is szeretne segítséget
és tájékoztatást nyújtani a szülőknek az iskola
választáshoz. Hagyományainkhoz híven különböző programokat kínálunk leendő elsőseinknek és szüleiknek. Minden leendő tanulónkat
szeretettel várjuk az Iskolára hANGOLó foglalkozásokon. A szülők számára fórumot és nyílt
órákat szervezünk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy csak a két tanítási
nyelvű osztályokba való bekerüléshez van
szükség előzetes jelentkezésre és csak ezek a
tanulók vesznek részt a képességvizsgálaton,
a normál tantervű osztályba jelentkezők nem.
Honlapunkon (www.zoldligetsuli.hu) online
lehetőséget biztosítunk a jelentkezési lap kitöltésére, továbbá az iskolára hangoló foglalkozásokra, a nyílt órákra, valamint a képességvizsgálatra történő előzetes regisztrációra.
Időpontok, események:
1. Jelentkezés a két tanítási nyelvű programba:
• 2018. február 1-től 28-ig
Online jelentkezés február 1-től.
2. Nyílt órák a leendő elsősök szülei számára
(Csak regisztráció alapján!)

• 2018. március 5. – március 9. hétfő–péntek
Helyszín: Zöld és Liget iskolarészek
Online regisztráció február 21-től.
3. Iskolára hangoló foglakozások (Csak
regisztráció alapján!)
• 2018. február 24. szombat 10.00–12.00
• 2018. március 03. szombat 10.00–12.00
Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u.
14.
Online regisztráció február 12-től.
4. Képességvizsgálatok (Csak regisztráció
alapján!)
• 2018. március 19–23., a regisztrált időpontokban.
Helyszín: Liget iskolarész (Velence, Kis u. 1.)
Online regisztráció február 26-tól.
Amennyiben kérdése van, a (22)-589-204, vagy
a (22)-589-205 telefonszámokon érdeklődhet.
Csak az a tanuló kerülhet be a két tanítási nyelvű
oktatás programjába, aki az iskola által szervezett képességvizsgálaton részt vesz.
Czuppon István
igazgató
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Timár Dávid már új feladatokra készül
Tavaly szeptemberben írtunk arról először,
hogy Velencén él és készül egy fiatal, tehetséges hosszútávfutó, Timár Dávid, aki rögtön az
Mátay
Balázs
első komoly
versenyén, az OptiVita Kupa 6 órás
megmérettetésén a 6. helyen végzett. A 21 éves
sportoló akkor azt tervezte, hogy még az év
végéig teljesíti a „VérKört” a Vértesben. A Polythlon ETK színeiben versenyző atléta egy barátjával vágott neki a jelentős próbának, s bár sikerült
teljesíteniük, kicsúsztak az előírt szintidőből.
– Egy barátommal ketten csináltuk a VérKört, és
ugyan sikerülni sikerült, de szintidőn kívül értünk
be. Kicsit talán alábecsültük a feladat nehézségét, illetve a körülmények sem voltak a legideálisabbak, ugyanis derékig érő sár volt, amikor mi
futottunk, illetve már viszonylag korán sötétedett, ami szintén nem segítette a próba sikerét.
Tapasztalatszerzésnek viszont mindenképpen
jó volt, és tavasszal szeretnénk revánsot venni.
Visszatérünk és megcsináljuk újra, szintidőn
belül! – jelentette ki elszántan Timár Dávid.
A tehetséges sportoló hozzátette; a vértesi
próba mellett még egy jelentős eseménynek
volt részese az elmúlt hónapokban. Az ő teljesítménye is kellett ahhoz, hogy a „Teleki Futás”
sikeres lehessen. De mi is az a Teleki Futás? Teleki
Blanka halálának 155. évfordulója alkalmából a
nevét viselő székesfehérvári gimnázium folyamatos váltófutást szervezett a névadó párizsi
sírjától az iskoláig. A táv 1640 kilométer volt. Ezt
egy hét alatt tették meg. 2017. október 14-én
indultak a sírtól és 21-én érkeztek haza az iskola
udvarára. 26 futó és 14 kísérő kerékpáros tette
meg a négy országon át vezető utat. A futáshoz
A „VérKör” hasonlít egy teljesítménytúrához, mert adott időn belül egy megadott
útvonalon kell futni a Vértesben. Ezt bármikor teljesíthetik a vállalkozó szelleműek,
ugyanis nincs időponthoz kötve. A teljesítést pedig QR kódok leolvasásával lehet
igazolni. A táv 77 km, 1600 méter szint
emelkedéssel. Az útvonal a Vértes legszebb
részeit járja be (Vitány-vár, Mária-szakadék,
Géza-pihenő stb.). Teljesíthető egyébként
nem csak futva, gyalog és kerékpárral is,
természetesen más-más szintidőkkel.
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lehetett csatlakozni is, és ezzel a lehetőséggel
sokan éltek is 42 km-es, maratoni, illetve 21
km-es félmaratoni távon. A hazai szakaszokon,
főképpen pedig a véghajrában, Iszkaszentgyögytől az utolsó 10 km-en, valamint a város szélétől
(6 km), illetve a Palotai út Hármashídi részétől,
ami 3 km, nagyon sokan tartottak a küldetést
sikeresen teljesítő csapattal.
Az utóbbi időszakot már inkább pihenéssel töltötte Timár Dávid, ám már megkezdte az alapozást, hogy sikerrel teljesítse 2018-as terveit.
– Az elmúlt 1-2 hónapban őszintén szólva kicsit
háttérbe szorult a futás, és néhány hete kezdtem el a téli alapozó időszakot. Most az a cél,
hogy minél több kilométert gyűjtsek. Remélem,
minél tovább tartani fog a motiváció, és az időm
is engedi majd, hogy tudjak az edzéssel foglalkozni, mert azért még mindig a tanulás az elsődleges: nemrégiben lediplomáztam a Corvinuson,
illetve a novemberi angol felsőfokú nyelvvizsga
után már a németre készülök, ezt is meg szeretném csinálni mielőbb, mert ősztől kezdve Bécsben szeretnék egy mesterszakot megcsinálni.
– avatott be nem „kispályás” terveibe Velence
ultrafutó reménysége, aki természetesen – ha
megfelelően fel tud készülni – idén is indul majd
a helyi embert próbáló viadalokon, s más egyéb
megmérettetéseken.
Ami az idei versenynaptárt illeti, Velencén kerül
megrendezésre március 11-én Magyarország
2018. évi 100 km-es ultrafutó bajnoksága, majd
június 9-én a 12 órás ob, szeptember 25–26-án
pedig a 24 órás ultrafutó verseny is. Mindhárom
esemény központi helyszíne a Velencei Vízi Vár

lesz.Ugyancsak szeptemberben, 16-án esedékes a Velence Maraton megmérettetése. Az
egyéb sportágakat tekintve ki kell emelni még
a május 20-án lebonyolításra kerülő Tour de
Velencei-tó kerékpáros viadalát, a profi kerékpárosok honi körversenyét, az augusztus közepén
(16-án) esedékes Tour de Hongrie-t, valamint
szintén az utolsó nyári hónapban (24–26.) egy
rangos Sárkányhajó Fesztivált is.
-mb-
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Régiós rögbis
hétvége
A Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület ifjú rögbisei
két helyszínen is bemutatták tudásukat az elmúlt
időszakban. A walesi Richie Williams (a férfi szakág
szövetségi kapitánya) a felnőtt és korosztályos
válogatottaknak tartott edzést Budapesten. Az
U16 keretbe meghívást kapott a VtRSE U16-os csapatából Bobú Márk, Dömötör Erik, Fazekas Bálint
és Páli Zsombor. – E négy játékos közül Erik és
Zsombor már tavaly is tagja volt a válogatottnak,
de idén a sérüléséből visszatérő Márk és az elmúlt
időszakban nagyot fejlődött Bálint is megmutathatta magát a szakembernek. A válogatott behívó
nem ismeretlen az egyesület életében, klubunkból
indult a jelenlegi felnőtt válogatottban játszó Czakó
Attila, Drabbant Dávid és Katona Jonathán rögbis
pályafutása is – tájékoztatott Hollósi Gábor klubelnök, edző.
A képen: Fazekas Bálint (II. ülő sor jobb szélső),
Dömötör Erik (III. ülő sor jobb szélső), Páli Zsombor
(III. ülő sor, jobbról a második) (Erik mellett), Bobú
Márk (álló sor, jobbról a negyedik).
A másik megmérettetés Velencén a régiós terem
rögbi-bajnokság II. fordulója volt. Az eseménynek
a velencei Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Általános Iskola adott helyet immár
második alkalommal. A régió klubjai szalagos rögbiben mérték össze tudásukat. Közel 100 gyermek 17
csapatban, 4 korosztályban (U10, U12, U14, U16)
dobálta a tojás formájú lasztit. A rendezvényen a
nagy múlttal rendelkező csapatok, mint a Fehérvár
Rugby Club vagy az Esztergomi Vitézek RAFC mellett csapatot indított a Nádasdladány RC, a Maglódi
Fekete Oroszlánok RC, a Tárnoki Hiénák RC és a
hazai Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület is.

Velence sportja

A képen álló sor: Szigeti Erika, Bársony Szonja, László Júlia, Csere Zsanett, Bodó Csenge,
Farkas Péter, Katona Bálint, Szarvas Zsolt, Hollósi Gábor.
Térdelők: Juhász Ferenc, Piros Balázs, Csányi Ruben, Fekete Dávid, Kovács Kristóf
A rekord számú sportolói részvétel mellett rekord
számú szurkoló is ellátogatott az eseményre,
amelyen igazán izgalmas mérkőzéseket szurkolhattak végig. A szakma méltán lehetett elégedett
az ifjú rögbisek teljesítménye láttán. A szalagos
rögbi sajátossága, hogy nemtől és játéktudástól
függetlenül tudjanak mérkőzést játszani a csapatok. Külön érdekessége volt a rendezvénynek,
hogy 4 olyan csapat is pályára lépett, ahol csak
lányok alkották az alakulatokat. A tabellán látható
is, hogy bizony az U16-os korosztályban lányuralom volt.

Az eredmények:
U10: 1. Nádasdladány RC, 2. István Király Általános
Iskola (Székesfehérvár), 3. Fehérvár Rugby Club.
U12: 1. Esztergomi Vitézek RAFC, 2. Fehérvár
Rugby Club, 3. Maglódi Fekete Oroszlánok RC, 4.
Tárnoki Hiénák.
U14: 1. Fehérvár Rugby Club, 2. Maglódi Fekete
Oroszlánok RC I., 3. Esztergomi Vitézek RAFC
(lány csapata), 4. Maglódi Fekete Oroszlánok RC
II., 5. Velencei-tavi Vikingek (Velencei-tavi Rögbi
Sport Egyesület).
U16: 1. Fehérvár Rugby Club (lány csapata, 2.
Velencei-tavi Valkűrök (VtRSE lány csapata),
3. Velencei-tavi Vikingek (VtRSE fiú csapata), 4.
Fehérvár Rugby Club (fiú csapata), 5. Tárnoki Kiscicák (lány csapata).
A VtRSE csapatai:
Velencei-tavi Vikingek U14: Juhász Ferenc,
Piros Balázs, Csányi Ruben, Fekete Dávid
Velencei-tavi Valkűrök U16: Bársony Szonja,
Bodó Csenge, László Júlia, Csere Zsanett
Velencei-tavi Vikingek U16: Farkas Péter,
Kovács Kristóf, Katona Bálint, Szarvas Zsolt
A Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület elnöksége
ezúton is köszöni mindazt a támogatást, segítséget a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Általános Iskola vezetésének,
amelyet évek óta tanúsít rendezvényeik megvalósításában!
23
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VEGYEN RÉSZT 2018-BAN IS

2018.05.20.
TOUR DE VELENCEI-TÓ
-Tókerülő Családi Túra 30km
-KisPróba gyerekverseny

2018.09.16.
VELENCE MARATON - VELENCE
-Tókerülő Családi Túra 30km
- KisPróba

2018.07.14.
TOUR DE RING - HUNGARORING
- Ringkerülő Családi Túra
- A Kör
- KisPróba gyerekverseny

2018.08.05.
TOUR DE DEBRECEN - DEBRECEN
- Debrecen Autó Hortobágy Túra
- KisPróba gyerekverseny

2018.09.02.
TISZA-TÓ MARATON - POROSZLÓ
- Tisza-tó Családi Túra
- KisPróba gyerekverseny
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Velencén történt

A rendelőintézetünk első emeletén ízléses
vitrinben néhány, már múzeuminak számító
orvosi műszer. A tárlat gondozója – dr. Ferencz
Péter támogatásával – dr. Székely Miklós főorvos
úr.
A tárlat a napokban új érdekességet kapott.
Egy mintegy 15x15x15 cm-es fedeles, zárható
doboz, műasztalosi remek. A nyitott dobozban
beépített elektromos csatlakozók, különféle
szerkezetek, kezelőgombok. Külön rekesz a
kisméretű lúgos akkumulátornak, másik rekesz
a szerelvényeknek, amelyeket más-más testrészek kezeléséhez szükségesek. A dobozka
fedelén ízléses zománcozott tábla, amely azt is
bizonyítja, hogy 1871 előtt készült, akkor vált a
Kossuth Lajos u. IV. kerületiből V. kerületivé.
Garay Samu és Társa
orvos-sebészi műszer gyára
BUDAPEST IV.
Kossuth Lajos u.1. sz.
A dobozka mellett, a hiúságomnak jól esően
hízelgő, felirat: Solymosy József adománya.
A katonának, az I. világháborút még volt esélye
túlélni. A II.-at már alig, itt civil és katona egy
aránt, és igen nagy számban, hullott. A következőben, a III.-ban? Na nem, itt már megszűnik
minden válogatás; ember, állat, növény, egyszóval minden enyészetté válik. Valószínűleg
néhány csótány életben maradhat. Míg ezekből évmilliókon keresztül – amíg az ember, az
emberi „kultúra” által tönkretett Földanya is,
legalább, kissé összeszedi, kipiheni magát – az
evolúció hosszú láncolatán, ismét kitermelődik
az önpusztító főemlős. Azután, amíg egymás
kiirtásának a technikája eléri, legalább az I. világháborús szintet; újabb százezer évek…
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Fotó: Igari Balázs

Az idegstimulátor

Viktor nagyapám, a keleti fronton tartalékos
tüzértisztként egy hajtótüzérrel és egy lóval
együtt életben maradt a 18 fős és 16 igáslovas
ütegszakaszból. Életben maradt, kezétől, lábától sem kellett – mint bajtársának – megválnia,
csupán a jobb fülére megsüketült, és arca eltorzult, a jobb oldali arcfél elvesztette természetes
tónusát. Hiú ember lévén, mindent megtett,
hogy arca visszanyerje eredeti formáját. Sikerült.
Mintegy másfél év múlva észre sem lehetett
venni az arctorzulást. Mindenféle arctornával,
gyógyszerek garmadával igyekezett magán
segíteni, ennek jegyében vette meg a kis, már
akkor antiknak számító „csodaműszert”, ez segített rajta.
Milyen, mekkora utat járt be a műszer, amíg
hozzám került, nem tudom. Nagyapámékat
anno kitelepítették, 20 kilós csomagot vihettek
magukkal, ruhaneműn kívül csak egy bibliát
tartalmazott a csomag. Kizárt, hogy a műszer
helyet kaphatott volna a csomagban. Kitelepítés után, az addigra társbérletesített lakásuk
egy részébe visszaköltözhettek. Néhány, közben lestrapált bútorukat is visszakapták. Haláluk
után egy rokontól – néhány használati tárggyal
együtt – megkaptuk a stimulátort, a megüresedett lakásban egy szekrény alján találta meg a
rokon. Lehet, hogy végig ott vészelte át a nehéz
időket? Nem tudom.
Egy maradandó élményemet, baráti összejöveteleken, ritkaságszámba menne, ha valaki
elő nem hozná. De mindig akad, aki rendre előhozza. Én ilyenkor lapítok. Feleségem valahon-

nan – talán ismét egy szekrény aljában bujdokolt
– megtalálta, elővette, elém tette a kis masinát,
vigyem le a garázsba, ne foglalja a lakásban a
helyet. Magam, mint sokan mások, lévén „homo
ludens” fajta, a garázsban játszadozni kezdtem a szerkezettel. Az elhasználódott kis mini
akkumulátort szemétbe dobtam, a Ruszkiból
hozott akkumulátortöltőm kábeleit rákapcsoltam a szerkezet két bemenő pólusára, a kilépő
két elektródát a két kezembe fogtam, vártam
egy kellemes bizsergést. Nem bizsergett, főleg
kellemesen nem. Iszonyatosan rázott, talán – a
mondás szerint – Krisztus is így rázhatta a vargát? Ugyanakkor kezem görcsbe rándult, „odaragadt” az elektródákhoz, nem tudtam azokat
elengedni. Hangosan kiabáltam, hívtam feleségemet, hogy húzza ki a konnektorból az akkumulátortöltőt. Várjál már, ne kiabálj olyan hangosan, már a szomszédok is idefigyelnek, úgy
kiabálsz, mintha égne a ház! Az utolsó darabot
vasalom, utána megyek, addig várjál türelemmel. Mit tehettem? Tudom, arra is gondoltam,
hogyha egyszer sorra kerül, a kozmopoliták
kívánságára, a nemzeti érzelmű emberek kivégzése, az legalább ne villamosszékben történjék,
nekem ebből, az előzetes próba alapján, már
most elegem van. Nos, ennyit a kis ártalmatlannak látszó szerkezetről, illetve arról, hogy aki
nem tudja használni, az ne is próbálja használni!
Mint a közmondásban; aki nem tud arabusul, az
ne beszéljen arabusul!
-sy-

2018. február
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:

Bán Mór: Hunyadi – Isten árnyéka
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Szombat:

10.00–17.00
Bán Mór történelmi
13.00–17.00
r eg é n y s o r o z a t á n a k
10.00–17.00
utolsó előtti kötetében
10.00–15.00
Hunyadi Jánost felemel

kedésének
csúcsán,
immár
Magyarország
kormányzójaként
láthatjuk. Az ország tovább
sodródik a várható káosz
felé. Az egymással hadakozó bárói ligákat a hét kapitánynak sem sikerül
megfékeznie, a nyugati országrészeket pedig
Cillei Ulrik és Habsburg Frigyes seregei fenyegetik. A cselekményében 1448 októberéig tartó
regényt ezúttal is a szereplők bemutatása, családfa és a szerző történeti jegyzetei követik.

Helen Rappaport: A négy nővér
Helen Rappaport, a jeles
életrajzíró az eddigi leghitelesebb beszámolót
tárja elénk e könyvében
Olga, Tatyjana, Marija és
Anasztaszija nagyhercegnőkről. A lányok saját
leveleiből és naplóiból
merített, eleven képet
fest életükről a Romanov-dinasztia végnapjaiban. Ez a lebilincselően
olvasmányos, alapos kutatásokra épülő és mélységesen megindító könyv valósággal megszólaltatja a lányokat, és történetükkel csaknem
egy évszázaddal a haláluk után is megrendíti az
olvasókat.
LELTÁR MIATT ZÁRVA
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy
könyvtárunk állományellenőrzés miatt
2018. február 26-tól március 16-ig zárva tart.
A leltár alatt a kölcsönzés és a hosszabbítás
szünetel, a lejárt dokumentumokra
késedelmi díjat nem számolunk fel.
Utolsó kölcsönzési nap: február 24. (szombat)
Nyitás napja: március 20. (kedd)

Olvasni-Való

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

Lindsay Jayne Ashford:
Rejtély az Orient Expresszen

Beck Andrea:
Tündérek a világ körül

Agatha Christie, a krimiirodalom koronázatlan
királynőjeként vonult be
a köztudatba. Ám az ő
élete is tele volt rejtél�lyel, amelyet még halála
után sem tudtak föloldani az irodalomtörténészek. Erre a valós tényre
épül a mostani történet,
amely 1928-ban, Londonban veszi kezdetét,
amikor Agatha Christie saját nevét eltagadva,
álnéven vált jegyet, nagysikerű regényének színhelyére, az Orient Expresszre.

Varázslatos meseszám a
hetes, ezért ez a könyv
– a Titoktündér-sorozat sorrendben hetedik
kötete – is arra törekszik,
hogy segítségével varázslatosan könnyen elbánjunk olyan problémákkal,
mint kiközösítés, csúfolódás, irigység, füllentés,
házimunka, elégedetlenség, feleselés, mások és
önmagunk elfogadása, barátkozási nehézségek,
az elektronikus kütyük iránti függőség, túlhajszoltság, vagy a sokakat érintő ételallergia.

Merre jársz Cseh Tamás?
Ezt kérdezte egy Cseh Tamás-szerű dalban annak
szerzője Németh Viktor budapesti előadóművész, aki
január 19-én, pénteken a Hauszmann Alajos Közművelődési Intézményközpont vendége volt a Wenckheim-kastély házasságkötő termében. A januári
hideg-sötét napok ellenére is szép számban jelentek
meg érdeklődők az édes-kesernyés mindennapjainkat, valós, vagy vélt problémáinkat velünk szembesítő zenés rendezvényen, amely mindnyájunkban
felidézett valamit, ami ritkán kerül felszínre.
Sokféleképpen lehet egy adott dologról beszélni: Tényszerűen, elvontan, tudományosan, felszínesen és lehet „Csehtamásosan” is. Talán ez a sajátos nézőpont, megközelítés és dallamvilág az, ami
legjobban hiányzik azóta, mióta nincs köztünk. Példaként említeném, mikor egy Horvát Anna nevezetű hölgy miatt – aki Londonba disszidált – válhatott London „Horvát”országgá.
Hát ettől több néha a kevés, ezért lehet néhány megtalált szó és hangjegy nagyszerű kifejezője
egészen bonyolult emberi érzéseknek. Merthogy volt egy ember, aki észrevette őket, ezzel méltó
helyükre emelve az eddig „keresztülnézett”, „átlépett” titkokat. Ő volt az, aki egykoron január 22-én
született, mikor a Kultúra Napját ünnepeljük, aki előtt a Kultúra Napja apropóján tisztelegtünk
Németh Viktor segítségével és akiről nem tudjuk, hogy mostanság merre jár, legfeljebb csak bízhatunk abban, hogy jó helyen.
Kalmár Zsolt
Sinkáné Mihály Zita intézményvezető

www.velence.hu

Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Hagyományainkhoz híven januárban ismét megrendeztük az óévbúcsúztató, falakat rengető pótszilveszteri vigasságunkat. Ez alkalomból a fiúk
– villogtatva szakácstudományukat – finom debrecenit főztek. A lányok
a sütésben jeleskedtek, csodás sós és édes süteményeket varázsoltak
az asztalokra. Az alkalomhoz illően szépen feldíszített klubtermünkben
minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzük magunkat még annak dacára
is, hogy a tagság jó része épphogy csak átesett, vagy éppen benne volt
a terjengő influenzajárványban. Molnár Pista zenéjére ismét sikerült jót
mulatnunk és táncolnunk, a végén a „vonatozás” sem maradhatott el,
vidám hangulatban hagytuk magunk mögött a 2017-es évet.
Mivel az élet nem csak mulatságból áll, a Magyar Kultúra Napján megemlékeztünk a Himnusz írójáról, Kölcsey Ferencről és néhány versmondónk
ünnepélyes és tartalmas műsort állított össze és adott elő magyar írók
és költők műveiből. Aktualitása miatt még ugyanezen délután szó esett
Hunyadi Mátyásról, akit 560 éve (15 évesen) koronáztak királlyá. Néhányan részt vettünk a Kastély házasságkötő termében megrendezett Cseh
Tamás-emlékesten, melyen a 9 éve elhunyt, többek közt Liszt Ferenc- és
Kossuth-díjas énekes-zeneszerző dalaiból és élettörténeteiből hallhattunk szép összeállítást Németh Viktor előadóművész tolmácsolásában.
Örömmel szerveztük meg a minden évben programunkban szereplő
vitaminnapunkat, melyen a tagok kreativitása határtalannak bizonyult.
A narancs, mandarin, alma, banán, szőlő, körte mellett még a sárgarépa,
sütőtök, aszalt szilva, dió, gyümölcskocsonya és gyümölcssaláta is meg-

jelent a tányérokon. Nagy erőbedobással készülünk farsangi mulatságunkra, melyen néhány tagunk jelmezbe öltözik, természetesen a legjobb
ötletek jutalomban részesülnek majd. Reméljük, hogy addigra mindenki
kigyógyul majd a mostani vírusos, bacilusos nyavalyából, kívánunk nekik
mielőbbi felépülést. A VH olvasóinak is jó egészséget és mielőbbi szép,
napos, tavaszi időt kívánok
Egresfalviné Vidos Anna klubvezető

Óvárosi Nyugdíjas Klub
A januári hónap időjárása nem mutatta, hogy tél van! Az utóbbi évek legenyhébb időjárása volt az elmúlt egy hónap. A januárhoz számtalan népi
hagyomány fűződik, többek között, hogy maradjunk a Velencei-hegység
lankáinál, január 22. Szent Vince napja. Sok helyen úgynevezett vinceves�szőt vágnak, amit a szobában vízbe állítanak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. Ezen a napon a gazdának sok bort kell
innia, hogy bő legyen a termés! Sorolhatnánk még januárra vonatkozóan
számtalan népi hagyományt. Február is tavasziasan kezdődött, sok helyen
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2018. február
kibújt a hóvirág, a kertekben kidugták hajtásaikat a tavaszi virágok. A téli
hónapokban mi idős emberek nem igazán tudunk programokat szervezni.
Ezért főleg a velencei Resort és SPA-t látogattuk, ahol fel tudtunk frissülni!
A mi klubunk péntek délutánonként tartja foglalkozásait. A téli időszakban azzal töltjük időnk nagy részét, hogy híres írók, költők verseit, balladáit
olvasgatjuk! Ha valaki kívülről akar verset szavalni, szívesen meghallgatjuk,
így szórakoztatjuk egymást! Szeretnénk elérni, hogy mindenki a magáénak
érezze a klubot, együtt tervezgetnénk programjainkat, ötleteikkel, javaslataikkal segítenék a közösség munkáját 2018-ban is. Ebben az évben is

szeretnénk sok szép helyre elmenni, a városi eseményeken részt venni! Itt
köszönjük meg a Velencei Önkormányzatnak és a képviselőknek a 2017.
évre adott támogatást! Sajnos ebben az enyhe időben a betegségek is jobban terjednek, az idősek gyakrabban betegszenek meg! Sok klubtársunk
beteg most is, akiknek innen kívánunk mielőbbi gyógyulást, hogy minél
előbb részt vehessenek a klubéletben! Minden kedves olvasónak és klubtársunknak influenzamentes jó egészséget kíván:

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub
Ahogy múlnak az évek, egyre gyorsabban szaladnak a napok, hetek. Alig múlt el a karácsony,
újév, máris itt a tavasz, nyílnak a hóvirágok.
Nagyon várjuk már a jó időt, ezért igyekszünk
kihasználni minden percet, ha néha-néha kisüt
a nap. Ezért szerveztünk kirándulást Pákozdra,
ahol megnéztük a múzeumokat, a II. világháború
alatt a Don-kanyarban elesett hősök emlékhelyét. Hazafelé felkerestük a Pákozd határában
felállított Miska huszár hatalmas szobrát, utána a
Gémeskút vendéglőben nagyon jó hangulatban
ebédeltünk.
Január hónapban az aktuális születés- és névnaposok köszöntésén kívül a Poósz házaspárt
ünnepeltük, akik 60 évvel ezelőtt kötöttek
házasságot. Ezúton is nagyon sok boldogságot
és még nagyon sok együtt töltött évet kívánunk
lányaik, unokáik és dédunokáik körében.
A Budapesten a Szabadság-téren megrendezett
Mangalica Fesztiválra látogattunk el. A teret
betöltötte a füstölt húsok, kolbászok és forralt
borok ínycsiklandozó illata. Jókedvűen sétáltunk a pavilonok között, időnként kóstolgatva
a finomabbnál finomabb kolbászokat, sonkákat, töpörtyűket. A sok finomság mellett meg-

Kantár Ferencné klubvezető
néztük a békésen szunyókáló szőke, vörös és
fekete göndör szőrű mangalicákat is, felidézve
gyermekkorunkat, amikor még a legtöbb falusi
portán ezeket a vastag szalonnájú sertéseket
hizlalták. Jó érzés látni, hogy újra divatba jött ez
a korábban kihalásra ítélt kiváló fajta.
Remek hangulatban vettünk részt a hagyományos Velencei Karneválon. Jókedvűen sétáltunk
a Zöldliget Iskolától a Korzóig, ahol nagyon
sokan várták a jelmezes felvonulókat.
Minden kedves olvasónknak jó egészséget,
beteg társainknak mielőbbi gyógyulást kívánok.
Herczeg Ferencné klubvezető

Február 6-án, 90. születésnapján köszöntötte otthonában Koszti András polgármester városunk egyik legidősebb lakóját, Gurics Ignácnét, aki remek szellemi, és
korának megfelelő fizikai állapotnak örvend. Unokája és
dédunokái segítségével ellátja a háztartás körüli teendőket, s nagyon szeret keresztrejtvényt fejteni. Kívánunk
neki további jó egészséget és hosszú éveket!
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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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
2018. január 27-én
Kovács Zoltán – Nagy Petra

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Villanyszerelő
Jámbor Attila

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

Családi házak, panellakások
komplett szerelése, kisebb
javítási munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217
jamborattila62@gmail.com

Otthoni munka!
Különböző termékek
csomagolása összeállítása egyebek,
06-90- 603-905
(audiopress.iwk.hu
635Ft/min,
0612228397, 06204963980 )

Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Vajda Attiláné 30/572-6954
HÉTFŐ
Tai chi
17.15–18.15

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Gymstick
18.45–19.45

Nosztalgia
III. Sz. Nyugdíjas Klub
15.00–19.00

Játékklub
16.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub
15.00–19.00

Női torna
18.45–19.45

Női torna
17.45–18.45
Gymstick
19.00–20.00

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

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak
16.30–17.30

Aprócska Néptánc
10.00–11.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
18.30–19.30

Meteor dance
17.00–18.00
Karate
18.00–19.30

ÁGI fitness
18.45–20.00

Meteor dance
17.00–18.00
Regélő társastánc
18.30–20.00

Maminbaba hordozós latin
fitness
09.30–10.30
Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00
Meteor dance
17.00–18.30.00
ÁGI fitness
18.30–20.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
9.00-10.00

Ringató foglalkozás
17.00–17.30

The Kids club
16.30–17.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
9.00–10.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
18.00–19.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
18.00–19.00

4. Terem

5. Terem
Barbi balettiskola
16.00–18.00
Hatha Jóga
elérhetőség:0620/5348110
18.15–19.45
Klubszoba

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

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
Kátai 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
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető589-414
Csikmérő Enricóné589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné589-411
főkönyvi könyvelő
Zsapka Judit 
589-410
pénzügyi ügyintéző
Csizik Gabriella 
589-410
pénzügyi ügyintéző		
Sári Viktória589-415
pénzügyi ügyintéző
Kállai-Kiss Barbara589-423
pénzügyi ügyintéző
Kovács Jánosné 
589-413
adóigazgatási ügyintéző		
(építményadó, adókönyvelés, adó- és
értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta 
589-409
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó,
adóigazolás, tartózkodás utáni idegenforgalmi
adó, gépjárműadó)

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
(kastély, 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

Bíró Gábor 
589-428
adóigazgatási ügyintéző		
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára
behajtandó köztartozások)
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Vandlik Csaba
589-407
osztályvezető
Szilassy Gabriella589-405
városüzemeltetési ügyintéző
(út- és közmű építési ügyek,
tulajdonosi hozzájárulás,
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna 589-401
városüzemeltetési ügyintéző
Ügyfélfogadás
Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:
előjegyzéssel az 589-416 vagy
589-402 telefonszámon
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő		 8.00–12.00
szerda		 8.00–16.00
péntek		 8.00–12.00
Pénztár nyitvatartása:
hétfő
10.00–12.00
szerda
	  9.00–12.00
		
13.00–15.00
péntek
	  9.00–12.00
Sürgős esetben, munkaidőben, félfogadási
időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

PEDIKŰRÖS HÁZHOZ MEGY!
Gyógypedikűrt, esztétikai pedikűrt vállalok
otthonában.
Pedikűr ár: 3700 Ft
Egészséges körmök kilakkozása
az árban benne van.
Hívjon bizalommal: 06-30-372-1951
Venyercsány Andrea gyógypedikűrös

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

www.velence.hu

DOLGOZZON VELÜNK!

A Vital Hotel Nautis

keresi új kollégáit, gárdonyi munkavégzéssel
az alábbi munkakörökre:

• karbantartó
• szobaasszony
• cukrász
• szakács
• emeleti londiner
Amit kínálunk:

• versenyképes fizetés
egyéb juttatásokkal,
• fiatalos csapat,
• igényes munkakörnyezet.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az info@hotelnautis.hu e-mail címen keresztül.

Műanyag ajtó, ablak

Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét
Redőnyök javítása rövid határidővel
Szakszerű beépítés és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!



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.

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

06 30/981-6363

www.gergelysat.hu

Nyelvtanulás
Velencei-tó Nyelviskola
Angol, német, orosz, spanyol nyelvek – tanítás,
korrepetálás, vizsgára felkészítés
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)

Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető
szellőzők,redőnyök,párkányok
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása!

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,

(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK)

2018. február
A Velencei tó térségében a
legnagyobb áruválasztékkal
várjuk Önt, legyen szó egy
apró javításhoz szükséges
anyagokról vagy egy teljes
házfelújításról. Szakmailag
felkészült munkatársaink
mindenben a rendelkezésére
állnak, termékeink között
pedig mindent megtalál,
amire szüksége lehet.

www.globalfestek.hu
info@globalfestek.hu

06-30-401-0955

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
Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Tó Környéki Gondnokság

Lakásfelújítás
Festés-mázolás
Kerti munkák
Ház körüli teendők
Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

Gárdony, Szabadság u. 10.
(
áruház mellett)
Tel.: 06 20 9 583 019
22 781 800
davidzoltan@gardony.hu

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

J
2014. november–december

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

Ezúton is szeretném megköszönni az
iskola és a gyerekek nevében mindazoknak a
segítségét, akik az iskolaalapítványon keresztül bármilyen pénzadománnyal támogatták a
készülő játszóteret, valamint azoknak, akik
25
szabadidejükből szakítva, tehetségük szerint
részt vállaltak a munkafolyamatokban!
A közeljövőben újabb csapatmunka
várható. A tájékoztatás erről az iskola honlapján, valamint a szülőknek küldött
e-mailekben lesz elérhető. Az őszi kaláka
munkákról bővebb fényképes beszámoló
látható az iskola honlapján.
(www.zoldligetsuli.hu galéria).

A turizmus – lehetőség Generali-Providencia
vagy
Biztosító Rt.
tehetetlenség?

Köszönjük!
A tereprendezéstől kezdve az ütéscsillaKesselyák Kinga
pításra szánt gyöngykavics terítésén át a Képviseleti Iroda
homokozó kialakításáig vagy a játszószerek
festéséig- számos mozzanatban őrzi a készülő
elhangzott: a megvalósult kerékpárút eddig
urisztikai konferenciát szervezett
játszótér a segítő szülők keze nyomát. De
2484 Agárd,
november 27-én a Velencei-tavi TDM
nem feledkezhetek meg megépült
a délidőben 2jószakasz csupán a tervezett hálózat
Széchenyi
utcai pavilonsor
ebéddel és süteménnyel szolgáló,
vállalkozóa további fejlesztési források
töredéke,
Velence Resort&Spa-ban. A találkozó
06
22/579-124
06 22/579-125
kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett
biztosításának alapvető feltétele lesz a
apropóját a turisztikai szervezetekben folyó
hazamenni az éhes segítőknek!
jövőben
turisztikai
erők
hatékonyabb
reform adta, amely országos szinten célul
A munkában ezúttal részt
vehetteka helyi
a
Személyes-,
vagyon- és
technikai
tevékenysége,
a
települések
együttműködése
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb
gyerekek is, akik alig várták,
hogy
feladatot
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés
és a festésében,
vonzerő
növelése.
(nzk)
működést. A rendezvényt Velence polgár- Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, bízzunk rájuk! A homokozó
Önkéntes
Nyugdíjpénztár!
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni valamint a terepmunkák során szükséges
mestere, Koszti András nyitotta meg.azért, hogy a gyerekek iskolai élete, szabad- talicskázásban hatékony segítségnek bizo- Lakáskassza!
hozzátette:
kerékpárút,
sem szívügyüknek érzik
Beszédében kiemelte, hogy a Velencei-tó ésidős államtitkár
tak, ők biztosan
tevékenysége értékesebb,
színesem
sebb a nyul
majd, hogy
neki jogvédelem biztosítás
bekapcsolódtunk ebbe
az örömteli
Családi
a Velencei-tó
Kapuja
projekt
nemvigyázzanak
jelent rá, és örülnek
környéke még sok kiaknázatlan lehetőségetlegyen-,
amíg csak tehetik!
alkotó munkába.
Az alábbi címen is:

T

Bese Mihály

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
Festés-mázolás,
tapétázás
nem hatékonyak.
L. Simonáron,
Lászlógaranciával
államtitkár további,
Elérhető
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

Szabó Zoltán
06 30/825-9201

adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt
2484 Agárd, Óvoda u.10.
többnyire egynapos látogatók használják. A
Szeptember
utolsó
hetében
Székes
fehér
váron
rendezték meg az06
atlétikai
ügyességi és váltófutó
06
22/579-128,
22/579-129
területen működő TDM szervezetek
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat
ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás
besemisi@freemail.hu
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen
a Csapatunk az induló 6 csapatból a dobogó harmadik fokán végzett.
csapat versenyszámában.
A csapatVéleménye
tagjai: Veszelovszki Dóra, Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka
radikális reform, az összeolvadás.
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a
tó körüli lehetőségeket, programokat, és
Fakivágást, kerti munkákat, ház
valamennyi
hozzájárulna a
Minden
hűtőönkormányzat
és fagyasztószekrény
költségekhez,
előrelépést lehetne
körüli teendőket vállalok!
javítása 2lényeges
év garanciával,
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét
ajtógumi és műanyag részek
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást,
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenleg
pótlását
vállalom.
metszést, fűnyírást,
stb. elszállítással.
kerékpárjavító
380.-Ft/fő/éj,
Velencén
pedig 430.-Ft/fő/éj).
L. Simon László büszkén utalt a VVSI
Ingyenes felmérés:
Serák György
fejlesztésének megkezdésére, valamint a
hűtőgépszerelő
2475
Kápolnásnyék,
teljes
partvédmű- és kikötő felújításra,
06 20/373-5472
amelynek
tervezésével jövő év közepére
06
20/557-3008
Ady Endre
u.8.
Csuday
István
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy
06 22/369-002, 06 30/855-4200
15 milliárd forint. Megemlítette egy versenyekre is alkalmas sportuszoda létesítésének tervét.
Műanyag ajtók, ablakok
Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes államtitkára elmondta, a turizmus adja Magyar7 légkamrás proﬁlból
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az
Redőnyök, szúnyoghálók,
érték a turisztikai szerveződés reformjával és
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a
reluxák, szalagfüggönyök,
marketing fontosságát, ami a szervezetek
párkányok gyártása,
eddigi költségvetésében indokolatlanul
forgalmazása, javítása
alacsony tételként szerepelt. A konferencián

Atlétáink
sikere

Képíró József

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

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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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
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