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Velencei
Események
2017. november 10-től december 1-ig
Lapozó Galéria a Könyvtárban
Kalmár Zsolt képi gondolkodó rendhagyó kiállítása
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2017. november 15-től A szigonytól a görbe cucáig
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása.
11.00–16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2017. november 24. Tolcsvay Béla-est
A Kossuth-díjas énekmondó, zeneszerző szóban és dalban
mesél életről, művészetről, magyarságról, spiritualitásról.
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2017. november 27., december 11.
Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, kvízjátékok, scrabble, szójátékok stb.
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban.
17.00–19.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2017. november 30., december 7., 14., 21. JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként délután a kikapcsolódásé,
a játéké a főszerep.
Társasjátékok : kockajátékok, sakk, kanaszta, snapszer,
malomjáték, UNO, Activity , Scrabble, vizuális barkochba
stb.
16.00–19.00-ig
Civilház kisterme (Fő u. 64.)
2017. december 2. IV. Mikulás Buli a Korzón
Gyermekműsorok, találkozás a Télapóval, játékok, Buborék
együttes, csokikeresés, Andi bohóc, Télanyó és Télapó
verseny, egyéb vidám programok.
13.00–19.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
2017. december 3. Díjátadás
A Velencei Helytörténeti Egyesület pályázatának
eredményhirdetése és díjátadó ceremóniája.
A díjakat átadja: Koszti András polgármester.
16.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2017. december 3., 10., 17. Nekem Velence Advent
2017-ben új helyszínen, az Adventi téren (a templomok
közti terület, Fő u., Templom köz), szívet-lelket melengető
pillanatokkal várunk mindenkit. Ünnepi családi programok,
jótékonysági sütivásár, karácsonyi manók, csodaszép
városi karácsonyfa, színvonalas műsorok, állatsimogató,
mézeskalács műhely és számos meglepetés. Készüljünk
együtt az év legszebb ünnepére!
További részletek: 24–25. oldal.
14.00–19.00
Adventi tér
2017. december 8-tól 22-ig KIÁLLÍTÁS
Mary T. Csajághy író, meseíró és amatőr festő, valamint
Káldy Imre hobbifestő alkotásai a Korzó 1. emeleti
kerengőjén.
(Megnyitó: december 8-án 17.00 órakor)
8.00–20.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
2017. december 17. III. Angyal kerestetik
Idén 3. alkalommal hívjuk segítségül önkéntes
Angyalainkat. Ismét 100 gyermek várja ajándékozó
Angyalkáját. A kívánságcédulák december 2-án kerülnek
ki a Tourinform irodánál található táblára. Az ajándékozási
programra kerül sor ezen a napon a Korzó aulájában,
amikor a gyerekek átvehetik a számukra „angyalaik” által
beszerzett ajándékokat.
11.00–12.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
Velence város programjairól, eseményeiről bővebben
tájékozódhat az interneten a www.velence.hu és a
www.velenceturizmus.hu weboldalakon, illetve Velence
Város Hivatalos Facebook-oldalán: www.facebook.com/
Velencevaros
Címlapon: Október 23-án ’56-os hőseinkre emlékeztünk.
Az ünnepi beszédet Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
mondta. Fotó: Igari Balázs
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Kedves Velenceiek!
műszaki átadásra, végül a nagyközönségnek történő
használatba adásra.
Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva október 20. napján az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire
emlékeztünk a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakgimnázium udvarán, majd a Hősök parkjában. A
megemlékezésen jelen volt és ünnepi beszédet mondott választókerületünk országgyűlési képviselője,
Tessely Zoltán. Velencén már hagyomány, hogy ezen
az ünnepségen adjuk át városunk több rangos kitüntetését is. Képviselő-testületünk döntése értelmében az idén a díszpolgári címet Tiboldi Mária Jászai
Mari-díjas szín- és énekművész, a Velencéért oklevelet pedig Tóthné Benkő Mónika tanárnő és Bartos Zoltánné óvodapedagógus számára adhattam át, illetve
a népszerű rádiós műsorvezető, Rákóczi Ferenc is
most vette át a korábban számára odaítélt Velencéért
oklevelet. Minden díjazottnak ezúton is gratulálok!
Az idén 500 éves a reformáció. Luther Márton, Ágoston rendi szerzetes 1517. október 31. napján szegezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, amelyben felhívta a figyelmet a katolikus egyház
hibáira, megújításának szükségességére. Ez indította
be a reformáció folyamatát. Erre emlékeztünk október 26. napján a Zöldliget Általános Iskolában, amelynek diákjai jól előkészített, színvonalas ünnepi műsorukkal járultak hozzá a program sikeréhez.
Október 28. napján otthonában köszöntöttem városunk egyik legidősebb lakóját, a 95. születésnapját
ünneplő Kónya Lajost. Nagy örömömre szolgált, hogy
Lajos bácsi remek szellemi és fizikai állapotban van.
Feleségével kettesben ellátnak minden napi teendőt
a bevásárlástól a ház körüli munkákig, és tájékozott a
mindennapi eseményekkel kapcsolatban. Az különösen szívmelengető volt számomra, hogy gratulált az
Év Polgármestere Díjhoz, és a dicséret hangján szólt
városunk fejlesztéseiről. Kiemelten fontos számomra

Fotó: Igari Balázs

Októberben még több mint egy hétig kényeztetett
minket a szinte nyárias időjárás, napokon keresztül
jóval 20 fok feletti hőmérséklettel és verőfényes
napsütéssel csábított mindenkit kirándulásra, a legbátrabbakat egy kis csobbanásra, szabadtéri és vízi
sportolásra. A remek körülményeket kihasználva
magam is motorcsónakba ültem, és a Nemzetközi
Velencei-tavi Symposion szervezője, Péter Ágnes
szobrászművész, valamint a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Velencei-tavi Tófelügyelőségének vezetője, Temesi Mihály társaságában október 16. napján
bejártam a Symposion alkotóinak legfőbb nyári bázisát, azt a szigetet, ahol nagyon sok remek – a korábbi
időszak gyakran viharos időjárását is átvészelő –
művet láttam, közte több helyi alkotó munkáját.
Ugyanezen a napon részt vettem a Velencei-tó környéki polgárőr egyesületek évzáró összejövetelén,
ahol a szervezet helyi, megyei és országos vezetői
mellett a rendőrség körzeti, valamint megyei elöljárói is megjelentek. A rendezvényen megerősítették
azt a nagyon beszédes információt, miszerint a nyári
statisztikák tovább javultak városunkban, csökkent a
bűnelkövetések és szabálysértések száma a főszezonban, Velence tehát kifejezetten biztonságos
város. Ez a tény mutatja, hogy polgárőreink önállóan
és a rendőrséggel karöltve, közös tevékenységeik
során egyaránt kiemelkedően végzik önként vállalt
feladataikat.
A VADEX Zrt. által koordinált közbeszerzési eljárás
lezárult, az új kivitelező képviselői október közepén
átvették a munkaterületet, így újra gőzerővel folyik
az új Bence-hegyi kilátótorony építkezése. Zólyomi
Péter, a kivitelező ZÓLYOMI Fővállalkozó Kft. ügyvezetője kérdésemre válaszolva elmondta, hogy 105
napos határidő szerepel a szerződésben, így várhatóan 2018. január végén, február elején fejeződnek
be a munkálatok, ezt követően kerülhet majd sor a

Képviselői fogadóórák

2017. december
Dr. Sirák András: 15.00–16.00
2017. december 7. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00
2017. december 7. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00–10.00
2017. december 1. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00–10.00
2017. december 11. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00–12.00
2017. december 11. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00–10.00
2017. december 8. (péntek)
Szabó György: 14.00–15.00
2017. december 19. (kedd)
Uj Roland: 10.00–12.00
2017. december 11. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.
az idős emberek véleménye, jelentős élettapasztalatuk okán sokszor kapok tőlük olyan megfontolandó
tanácsokat, amelyeket kiválóan tudok hasznosítani
városvezetői tevékenységem során. Lajos bácsitól
is több ilyen jó tanácsot kaptam. Megtisztelő, hogy
őszintén örült látogatásomnak, és úgy nyilatkozott a
beszélgetésünk végén: olyan érzése van, mintha már
régóta ismernénk egymást, mintha rokon lelkek lennénk. Köszönöm a kedves szavakat és a szíves fogadtatást! Ezúton is kívánok Kónya Lajos bácsinak és
feleségének további boldog éveket és jó egészséget!
November 2. napján halottainkra és harcokban
elesett hőseinkre emlékeztünk. Sajnos Velencének
is vannak hősi halottjai. Különösen megérint Némedi
Varga László esete, akit az 1956-os események
alatt, 18 évesen, szinte még gyerekként talált szíven
munkahelyén, Tatán a baji laktanyából orvul leadott
sortűz egyik lövedéke. Az Ő emlékére városunk köztiszteletben álló polgára, Richter Ferenc szobrászművész készítette azt a méltó síremléket, amelynél
évek óta, így ezúttal is kezdtük megemlékezéssorozatunkat. Kegyeleti körutunk érintette még a
háborúban elesett magyar, német és szovjet katonák
emlékhelyét, továbbá a Civilházat, amelynek falán az
első világháborúban elesett velencei áldozatoknak
emléket állító táblán helyeztünk el koszorút. Minden
helyszínen Pápai Szabó György református lelkipásztor és Récsei Norbert katolikus plébános mondott
imádságot és áldást.
December elején indulnak városunkban az adventi
programok és az egyéb, karácsonyváráshoz köthető
események. Ezekről a 2., illetve a 24–25. oldalon
olvashatnak. Szeretettel várom Önöket programjainkon!
Koszti András
3
polgármester
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Gyógyítóink
Dr. Miniska István
főorvos

V

ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel
köszöntelek, ezúton is gratulálok az értékes kitüntetésedhez,
a Tóth Imre emlékérem, valamint
emléklap elnyeréséhez! Csak az
októberi lapzárta után értesültünk, de Főszerkesztőnk azért be tudta még szorítani a nagy
értékű hírt az októberi lapba, így a kitüntetés
körülményeire nem térnék ki, bár a jelentősége
nem csekély. Inkább személyedről, civil életedről kérdeznélek előbb. Családod, gyermekkorod,
iskoláid?
Dr. Miniska István: Mindig büszkén vállaltam,
hogy székely származású magyar vagyok, többszörösen sanyargatott, értelmiségi családba születtem, 1955-ben Marosvásárhelyt. Képzelheted
– bár drága szüleim igyekeztek engem minden
rossztól megóvni – nehéz sorban teltek a gyermek- és diákéveim. A magyar sors egyébként is
nehéz volt Erdélyben, de családomat ezen túl is
üldözték. Vagyonunkat elkobozták, édesapámat
állásából kitették, nagybátyám belülről tanulmányozhatta a román politikai börtönviszonyok
borzalmait, no, nem sorolom…
VH.: Mondják; teher alatt nő meg, erősödik a
pálma, életutad akkor a mondás hitelét erősíti.
Dr. Miniska István: Hát igen, teherben nem
volt hiány. A politikai üldöztetés alatt szerencse
a szerencsétlenségben, hogy a család a körülmények dacára is példás módon összefogott,
segítették egymást, ez segített túl minket a
nehézségeken. A háromszéki családi kúria államosítása után a zongoratanárnő nagynéni kicsi
házába költöztek szüleim. Volt idő, hogy a 3
szobás házban kilencen éltünk együtt. A tanulmányaim során is folyamatosan akadályoztak,
folyamatosan a fejemre olvasták a családi múltat, és ráadásul mindezt abban a Bolyai Farkas
gimnáziumban, amelynek üknagyapám, Hor-
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Solymosy József

váth József a XIX. század végén az igazgatója
volt. A KISZ-be se vettek fel, képzelheted, men�nyire „bánkódott” emiatt a család. A 70-es évek
második felére valamelyest enyhült a politikai
nyomás, így végül is sikerült felvételt nyernem
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar tagozatára. 1982-ben orvosi
diplomát szereztem.
VH.: Családod? Engedj meg egy tréfás megjegyzést, sokan úgy ismernek, hogy Te vagy az Irénke
Doktornő (Dr. Szabó Irén) férje.
Dr. Miniska István: Valóban, az én munkahelyem nem Velencén van, innen jártam kezdetben Székesfehérvárra, majd 2008-tól Budapestre, Irénke viszont itt, helyben háziorvos, Őt
így, persze, hogy többen ismerik.
VH.: Az igazság kedvéért tegyük hozzá; ismerik,
és szeretik! Egy régebben készült interjú alapján
éppen Irénke doktornőtől tudom, hogy két gyermeketek és három unokátok van.
Dr. Miniska István: Jól tudod, Zsolt-Hunor 34,
Emese 32 éves. Mindketten már kirepültek,
diplomát szereztek, boldog házasságban élnek.
Három gyönyörű unokám van: Márton, EmmaZsófia és Luca-Réka.
VH.: Még azt engedd meg, hogy nevedre rákérdezzek, olyan, cseh, vagy inkább lengyel hangzású.
Dr. Miniska István: Jól érzékeled, egyik katonatiszt üköm még a XIX. században telepedett le
Brassóban, Ő lengyel volt.
VH.: Mondtad, 1982-ben orvosi diplomát szereztél, orvossá avattak. Azután?
Dr. Miniska István: 1982-től ’85-ig orvosgyakornok voltam. l985-től ’88-ig körzeti orvos
voltam Magyar-Kecelben (Szilágy megye) Ez az
időszak is megérne egy külön történetet. 1988tól ’94-ig a Székesfehérvári Szent György Kórház

traumatológiai osztályán előbb osztályos orvos,
’93-tól szakorvos, mivel a sebész-traumatológiai
szakvizsgámat 1993-ban tettem le. Ekkor mellékállásban, heti 2 x 2 órában üzemorvosként
is működtem. 1994-ben pályázaton elnyertem
az ALCOA-KÖFÉM (nemzetközi alumíniumipari
vállalat) állását: Egészségügyi és Ipari Higiénés
Vezetője lettem. Foglalkozás-egészségügyi
szakvizsgámat 1996-ban tettem le.
VH.: Mit jelent ez a munkakör? A laikus nem
sokat tud értelmezni a cím alapján.
Dr. Miniska István: Röviden: rengeteg munkát
és hatalmas felelősséget. 6000 magyar munkavállaló egészségéért, egészséges munkakörülmények biztosításáért, illetve ellenőrzéséért
én lettem a felelős. Új ellátó rendszert kellett
szerveznem, megfelelő munkatársakat kiválasztanom, a legújabb technológiának is megfelelő
műszerezettséget, sürgősségi ellátást biztosítani. Sorolhatnám, hosszan sorolhatnám. Meg
kell említenem, hogy amikor az ALCOA orosz
alumíniumvállalatokat vásárolt, az egészségvédelem megszervezése szintén az én feladatomat képezte, ez bizony, kétévnyi megfeszített
munkát jelentett.
Sokan felteszik a kérdést, hogy tulajdonképpen
mi motivált a munkám során, miért nem választottam más szakágát az orvosi hivatásnak? Nos,
a nagyipari vállalatoknál – kellő odafigyelés
hiányában – a munkavállalók olyan kockázatoknak lehetnek kitéve, (ilyenek lehetnek például a veszélyes vagy rákkeltő vegyi anyagok, a
munkahelyi zaj, a hidegben vagy melegben történő munkavégzés stb.), amelyek hosszú távon
súlyosan károsíthatják az egészségüket. Egy
munkavállaló aktív élete nagy részét (pontosabban átlagban 82 000 órát!) a munkahelyén tölti,
és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt követően
beteg lesz, vagy egészségesen tudja eltölteni a
nyugdíjas éveit. 
Folytatás a 9. oldalon
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK
I. sz. Családorvosi Rendelő
Rendel: Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
hétfő: 8.00–12.00 Rendelés
kedd:   8.00–10.00 Terhesgondozás
10.00–12.00 Rendelés
szerda: 8.00–12.00 Rendelés
csütörtök: 13.00–17.00 Rendelés
péntek: 8.00–12.00 Rendelés

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

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

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

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

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

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

Gyermekorvosi rendelő
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Nádaratás
Sorozatunk mostani részében a régi idők nádgazdálkodását, a nádaratás fortélyait mutatjuk be olvasóinknak. A Velencei-tó mindig is nagy szerepet játszott a
környékbeli lakosság életében. Számtalan előnyét
élvezhették, ellátta az embereket élelemmel és építőanyaggal. Megélhetés szempontjából a náddal kapcsolatos munka volt – a halászat mellett- a legbiztosabb kereset a tó népének. Kicsit tekintsünk vissza a
tó és a nádkitermelés történetére! A tó eredetileg két
egybefüggő, de mégis különálló részből állt, melynek egyik fele a mai vízfelszínnek felelt meg, a másik
pedig a XIX. században sikertelenül lecsapolt, s emiatt
elmocsarasodott Nádas-tó volt. Az 1945-ös földosztás előtt a tó területe tulajdonjogilag a partig lenyúló
földbirtokok részét képezte. Ezek nagy része egyházi,
illetve világi személyek kezében volt. Így például a
legnagyobb birtokos a székesfehérvári káptalan volt,
körülbelül kétezer katasztrális holddal. A fennmaradó
területrészek a közbirtokosság tulajdonát képezték. A
további haszonélvezők az uradalmak voltak (Nádasdy,
Meszleny), a sukorói zsellérek, a telkes gazdák és a
felsőörsi prépost. Rajtuk kívül bérlők is élvezhették a
tóból származó előnyöket, így a Hajdú és Beck családok, majd az 1937–39-ben megalakított nádfeldolgozó üzem tulajdonosai, Schwartz Izidor és Gerstadtner Mór, akik helyi munkásokat foglalkoztattak. A zsellérek és a telkes gazdák által learatott nád felét a mindenkori munkaadó, illetve uraság kapta, a másik felét
az arató a saját céljaira hasznosíthatta, többek között
a háza tetejének javítására vagy új tető emelésére.
Ha az uraság igényt tartott a nádaratók részére is, úgy
módjában állt azt megvásárolni, ha pedig nem, akkor a
távolabbi területek piacain került értékesítésre.
A nád akkoriban a tó összterületének majdnem 50%át foglalta el. A nádasok minden évben bő termést
biztosítottak az aratást végző egyszerű emberek
számára. A zsellérek és telkes gazdák mellett a földbirtokos nádaratásra felvett munkásokkal is dolgoztatott. A nehéz fizikai munkát a férfiak végezték,
az asszonyok és a gyermekek – a nyári aratáshoz
hasonlóan – a kiegészítő munkálatokban segédkeztek. Gondoskodtak az aratók ruházatának és
élelmezésének ellátásáról, valamint a learatott nád
összeszedését végezték. Az elbeszélések szerint a
tarisznyában legalább egy oldal szalonnának kellett
lennie, hogy bírják a nehéz munkát a nádvágók. Normális időjárási viszonyok mellett a nádaratás novemberben kezdődött, amikorra a tavon már kialakult
egy megfelelő méretű jégréteg. Az aratás módját az
éves csapadékviszonyoktól függő vízállás határozta
meg, amely kétféle lehetett. Az egyik mód a tolókaszával, a másik pedig a gyalászkával történő aratás
volt. Amennyiben a vízállás magas volt az adott idő-
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Elfeledett mesterségek, szokások
szakban és a jég elfedte a nád alsó részén található
torzsokat, a tolókasza kapott szerepet a munkálatokban. Ez egy fából és vasból házilag készített szerszám volt, mintegy háromméteres nyéllel rendelkezett, amelyhez a szélességét adó hetven-nyolcvan
centiméteres vágóél, tulajdonképpeni kasza tartozott. A farész puhafából, a vágóél acélból készült. A
szerszámhoz tartozott a vánkoslábra állított hajlított
pálca, melynek feladata a ledőlt nád összefogása
volt. A farészek illesztése csapolással történt, de szögelést és kötözést is alkalmaztak. A vágóél – a nád
befogása céljából – négy-öt centiméterrel a jégre
fekvő nyélvég után található. A tolókaszával történő
aratás munkafolyamatai a következők voltak: Az
ember a tolókaszát maga előtt tolva haladt előre az
őt körülvevő nádtengerben, míg a nádbefogó meg
nem telt, amennyiben egyedül dolgozott, ő maga,
de ha volt segítője, az szedte ki a már levágott nádat.
A nádaratás másik jellegzetes eszköze az úgynevezett gyalászka volt. (Nevét egyes vélekedések szerint
onnan kapta, hogy a vele végzett munka gyalázatosan nehéz volt.) Ezt akkor használták amikor a tó az
enyhe időjárás következtében nem vagy csak részben fagyott be. Így az aratók csak a helyi halászoktól
kölcsönkért csónakokból dolgozhattak. Az olvadás
után a part melletti részeket szintén csónakból vágták le, innen ered a mondás, miszerint: A Velencei-tó
környékén kétszer is aratnak. A szerszám használatának másik oka az alacsony vízállás következtében
kiálló nádtorzsok voltak, ezek miatt nem lehetett
a tolókaszát alkalmazni. A gyalászka lényegesen
kisebb és egyszerűbb eszköz volt a tolókaszánál.
Körülbelül hatvan centiméteres fanyélbe helyezték az elhasznált kasza pengéjét, oly módon, hogy
a kasza hegyes végét beleszorították a fanyélbe,
majd szöggel rögzítették. A nyél továbbrepedésének
megakadályozása végett annak végére egy vaskarikát, úgynevezett fejkarikát húztak. A nyél általában
keményfából készült. A jobb fogás biztosítása érdekében a fogástól számított tíz centiméterre lyukat
fúrtak a nyélbe, melybe általában madzagot fűztek
amit a munka közben a csuklójukra tekertek.
A nádaratók felszereléséhez tartozott még a jégpatkó és a faklumpa. Ez utóbbi egy egyszerű deszkalap volt, melyet a csizmának a nádtorzsoktól való
védelme érdekében szíjakkal a talphoz erősítettek.
Minden arató számára fontos volt a jégpatkó használata, melynek lényege a kovácsoltvasból készült
kiálló néhány tüske volt. Ennek a szintén szíjakkal,
de már a faklumpához erősített szerkezetnek segítségével mozogtak a jégen. Ruházatuk megegyezett
a hagyományos téli öltözékkel.

A learatott nád addig maradt a jégen amíg a férfiak
bírták az aratást erővel. Ez elég gyakran az éjszakába
nyúlott, így a nád csak másnap került ki a partra. A
sötétben a nádtorzsokon rakott tüzek fénye biztosította a világosságot. A nádat az úgynevezett
rakoncázó szánkóval vontatták ki. Ez egy két méter
hosszú, 130–150 centiméter széles, fából készült
szán volt. Érdekessége a sarkaiba erősített rakoncafapálca. Ezek hossza megegyezett a szánéval, céljuk
a nád leesését hivatott megakadályozni. Az elejére hosszú zsineget kötöttek hurokban, így tudták
emberi erővel kihúzni a jégről. A nád szárazra vitelét
mindenképpen az olvadás előtt meg kellett tenni,
enyhe idő esetén csónakokkal végezték el a műveletet. 1945 után a Velencei-tó állami tulajdonba
került. Nádvágási jog illette meg ezután az embereket, melyről a község elöljárói határoztak. A helybéli
nádvágók kétharmad, a vidékiek fele-fele arányban
részesültek a kivágott mennyiségből, az államot a
fennmaradó rész illette. Nagy szükség volt a tetőfedő anyagra azokban az időkben, hiszen a háború
jelentős pusztítást vitt végbe a települések középületeiben és lakóházaiban. Az egész tóról a Velencei
Nádgazdálkodási Vállalat emberei aratták le a nádat.
A hatvanas években már munkásszálló is létesült
Pákozdon, napi száznyolcvan munkást tudtak alkalmazni. 1967-ben tíz aratógéppel folyt a munka. Jól
fizető munkának számított azokban az időkben.
1974-től a tavat horgászvíznek minősítették, a tavon
megszűnt a nagyüzemi halászat is. A tó Fertő-része
természetvédelmi területté vált, a további partszakaszokon pedig fürdőhelyeket létesítettek. Így ért
véget a nádaratás története a Velencei-tó partján.”

Ludmann Ágota

(Velencei Helytörténeti Egyesület)

2017. november

Városunkban a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium udvarán, majd a Hősök
parkjában tartottak megemlékezést és
koszorúzást az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve. Az eseményen adták át a tóparti város több rangos
kitüntetését.
Az idén a díszpolgári címet Tiboldi Mária
Jászai-díjas primadonna, szín- és énekművész,
a Velencéért oklevelet pedig Tóthné Benkő
Mónika tanárnő, valamint Bartos Zoltánné
óvodapedagógus számára adta át Koszti András polgármester, míg a népszerű rádiós műsorvezető, Rákóczi Ferenc is most vette át a korábban számára odaítélt Velencéért oklevelet.
A délelőtti, kezdetben még – szó szerint – kissé
ködös megemlékezésen részt vett és beszédet
mondott a 3. sz. választókerület országgyűlési
képviselője, Tessely Zoltán, az ünnepi műsort
pedig a házigazda intézmény diákjai szolgáltatták. Az eseményen a történelmi egyházak képviseletében Pápai Szabó György református lelkipásztor, valamint Rohrbacher János katolikus
diakónus mondott áldást.
Koszti András polgármester köszöntőjében
kiemelte, hogy 1956 eseményeit sokan, sokféleképpen élték meg, majd értékelték az elmúlt
évtizedekben, s csak a rendszerváltás idején
nyerte el mai értelmezését, ugyanakkor nagyon
fontos, hogy a mai fiatalok tisztában legyenek az
ünnep jelentőségével, értsék meg a történéseket és azok üzenetét.
– Valószínűleg sokan, sokféleképpen élték meg,
illetve értékelték utólag az eseményeket. Nehezíti a dolgot az, hogy, ha valami nem tárgyalásos
úton rendeződik, ott elszabadulhatnak az indulatok, különböző erők kaphatnak lángra, köztük
olyanok is. amelyek igazsága, módszerei kétségbe vonhatók. Viszont a barikádnak két oldala
van fehér és fekete, s ha a világosság irányába
köteleztük el magunkat, akkor intelligenciánk
függvényében felül kell emelkedni dolgokon,
és perspektívájában értékelni egy adott törté-

Velencén történt

nelmi esemény hozadékait, – nem leragadva
részmozzanatoknál, végképp nem túlértékelve
azokat. A másik probléma az, hogy október
23-a csak a rendszerváltás idején nyerte el mai

értelmezését. Talán a történelmi események
viszonylagos közelsége, azok összetettsége,
különböző érdekcsoportok különböző értelmezései kapcsán a megemlékezések üzenetei még
nem tisztultak le teljesen, s különösen a fiatalabb generáció számára sokszor az ünnepségek
formalitásai között elvész a nevelő értékkel bíró
mondanivaló. Nem egyszerű dolog életben tartani az emlékeket, főleg úgy, hogy az egykori
mártírok társai, hozzátartozói lassan távoznak
közülünk. A nemzeti ünnep a történelmi emlékezet egyik forrása. Így a legfontosabb az, hogy
hiteles alapokra támaszkodjunk… – hangsúlyozta Koszti András.
(MB)

Reformáció 500
Megemlékezést tartottak október 26-án a
Zöldliget Általános Iskolában a Reformáció
500. kormányprogram keretében, a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére. A
házigazda iskola diákjainak jól előkészített,
méltó ünnepi műsora után köszöntőt mondott Koszti András polgármester, majd Pápai
Szabó György református lelkész tartott igei
megemlékezést.
A polgármester köszöntőjében a reformáció
kapcsán az önvizsgálat fontosságára hívta fel
a figyelmet: „1517. október 31-én Luther Márton kifüggesztette 95 pontos tételsorát a wittenbergi vártemplom kapujára. 95 pont, mely
önvizsgálaton alapult, mely elindította az egyház reformját. Ha keresnénk a reform, reformálni
szavak legkifejezőbb magyar megfelelőit, akkor
talán a változtatás, a jobbító szándékú változtatás kifejezéseket találnánk legalkalmasabbaknak. Időnként valamennyien részesülünk abban
a pillanatban, mikor is – mintegy tükörbe nézve
– megpróbáljuk kívülről szemlélni önmagunkat,
tetteinket. Sok minden megfordul ilyenkor az
ember fejében, hogy mennyi hibát vétettünk,
hogy mennyi mindent gondoltunk rosszul, hogy
véleményünket nemegyszer puszta feltétele-

zésekre alapoztuk, hogy nem volt mindig elég
kedv, vagy akarat ahhoz, hogy önvizsgálatot
tartsunk. Pedig önvizsgálat nélkül nincs jobbító
szándékú változtatás. Talán ez lehet a reformáció egyik legáltalánosabb üzenete az egyszerű
halandó számára” – emelte ki Koszti András.
Pápai Szabó György református lelkész igei megemlékezésében Luther Márton hitújítói szerepe
és az egyházi reformok folyamatának történelmi
jelentősége mellett az összefogásra fókuszált.
Mint mondta, az iszlám ellentmondást nem tűrő
hódítási szándéka valós veszély a kereszténységre nézve, ez ellen pedig csakis széles körű
összefogással lehet fellépni.
(mátay)

Fotók: Igari Balázs

1956 hőseire
emlékeztünk
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Titonelli Péter
A Velence Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója

V

ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy
József): Köszönöm a beszélgetést, első kérdésem, kedves Péter,
hogy hányszor csuklasz naponta?
Titonelli Péter: Kérdésedre
most majdnem csuklottam egyet, de beugrott,
kérdésed onnan eredhet, hogy a lakosság mindennapjait közvetlenül érintő munkákat mi
végezzük. Ide tartozik a kátyúzás, zöld hulladék
eltakarítása, ároktisztítás, hasonlók.
VH.: Dicséretetekre legyen mondva – hiszem,
hogy olvasóink is így vélekednek – az előző
önkormányzati ciklusokban észrevehetően több
volt a kátyú, és egyéb rendellenesség. Hány
munkatárs végzi a felmerülő munkálatokat?
Titonelli Péter: 4 közmunkás és 8 közterületi
karbantartó, szinte valamennyi létező szakmát
képviselik, csak nagy ritkán kell alvállalkozót
bevonnunk.
VH.: Ha jól tudom, az egyik fontos tevékenységetek az engedélyezett pályázatok projektjeinek a lebonyolítása.
Titonelli Péter: Így van, az Önkormányzat így
mentesül attól, hogy ezzel a nem kevés munkával, és meglehetős költséggel járó tevékenységgel, külső vállalkozást bízzon meg. Tevékenységeink közé tartozik még a könyvelési szolgáltatás nyújtása, rendezvényszervezés, újságkiadás,
az ingatlan karbantartása is. Örvendetes, hogy a
lakosság egyre gyakoribb megrendeléseinek is
mi tehetünk eleget.
VH.: Munkátok ellenértékét hogyan kapjátok
meg?
Titonelli Péter: Az Önkormányzat által elfogadott költségvetésünk van, ebből gazdálkodunk,
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és tételesen elszámolunk az Önkormányzat
felé. Az Önkormányzattól átvett feladatokra
kompetenciát kapunk, ez a költségvetésünk
alapja, ebből gazdálkodunk, elszámolva az
Önkormányzat felé. Az Önkormányzat 5 tagú
Ellenőrző Bizottsága ellenőrzi a gazdálkodásunkat. Költségvetésünk többi részét az előbb már
említett piaci alapú szolgáltatásokkal teremtjük
meg.
VH.: Jól látom, mivel Ti számlaképesek vagytok
a lakosság részéről felmerült térítéses igényeket Ti teljesítitek, hiszen az Önkormányzat nem
számlázhat közvetlenül a lakosság felé. Ilyen
például a parkolási rend, és a parkolási díjak rendezése?
Titonelli Péter: Így van, jól látod. Természetesen, mint a zöldhulladék elszállításáról is, minden szolgáltatásról számlát adunk a lakosságnak.
VH.: Így, nem az állandó és egyedüli megbízótok
Velence Önkormányzata?
Titonelli Péter: Nem, a felsorolásból még kimaradt, hogy önkormányzati tulajdonrésszel nem
rendelkező néhány más cégnek a könyvelését is
mi végezzük.
VH.: Ez dicséretes, nyilván a könyvelését minden cég csak teljesen megbízható partnerrel
végezteti.
Titonelli Péter: Te mondtad, de valóban a tisztességnek akár forintosítható értéke is van, persze az erkölcsi érték minden mást előz.
VH.: Kedves Péter, kérlek, szóljál magadról, családodról! Neved olaszos hangzása kíváncsivá
tesz, nyilván olasz ősöket sejtet.
Titonelli Péter: Valóban, jól sejted. Nagyapám
költözött anno Magyarországra. Több épületszobrásszal együtt érkezett, a század eleji, a

budapesti paloták stukkói, reliefjei nagyapám és
munkatársai keze munkáját dicséri.
VH.: Az öröklődő művészi véna nálad miben
jelentkezik?
Titonelli Péter: Csupán annyiban, hogy 21 évig
népi táncos voltam, együttesünkkel bejártuk a
fél világot.
VH.: A „csupán” szóval nem értek egyet, bár
biztos, hogy Te sem lekicsinyítően használtad.
A néptánc, szerintem, az egyik legnemesebb,
ha nem a legnemesebb művészeti ág. Kifejezi
Nemzetünk karrakterét, ősiségét, lelkét, szellemiségét, jellemét, virtusát. Nyilván, hogy
mindez neked is „alapnormáddá” vált. A táncon
kívüli fiatalkori „civil” éltedről is szólj, bár 41 éves
életkorod, nemcsak relatív, de abszolút értelemben is fiatalnak számít. Tanulmányaid?
Titonelli Péter: Gödöllőn a Szt. István egyetemen diplomáztam Humán Erőforrás Managerként. A táncon és tanuláson kívül másra
nemigen jutott időm. Életem meghatározója
mindenkor a közös munka, az emberekkel való
foglalkozás. A vezetés, az irányítás az, amit igazán szeretek végezni, legyen az a tánc, vagy a
munka. A tanulásban a reáltárgyak, az életben
a kézzelfogható valóságok, amelyek mindig
segítettek mind a művészi, mind a pragmatikus
világban is megtalálni a harmóniát.
VH.: Családod?
Titonelli Péter: Feleségem; Nemzetes Gabriella
balettmester-tanár. Mielőtt kérdeznéd, valóban
a táncművészet terén ismerkedtünk meg, az
hozott össze bennünket. Két lányom van, a 11
éves Flóra és a 8 éves Réka. Hiszem, hogy szüleik
táncszenvedélye őket sem kerüli el.
VH.: Hobbid?
Titonelli Péter: Feleségemmel együtt, nyugod-
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tan kijelenthetem; „természetimádók” vagyunk.
Lakókocsis turistaként már nagy-nagy területet
bejártunk az országban.
VH.: Velence? Hogy tetszik, hogyan érzed itt
magad? Hallottam, hogy hamarosan ideköltözöl.
Titonelli Péter: Annyiban téves az értesülésed,
hogy már két hónapja itt lakunk! Mit mondjak, jó,
nagyon jó választás volt. Feleségem, a végzettsége dacára egyelőre a közeli Pázmándon kapott
napközi gondozói, nevelői, felügyelői állást, de
reméljük, hogy hamarosan kialakul valamilyen

jobb lehetőség is. Lányaim? Olvastam előbbi
interjúidban, hogy más, újabban Velencére települtek is hogyan dicsérik az oktatás, a nevelés
magas színvonalát, nos, ehhez csatlakozhatom
én is! Külön köszönet azért a nyitott és barátságos fogadtatásért, amiben részesültünk a tanév
elején. Magamról? Nagyon jól érzem magam!
Örülök, hogy ilyen szép környezetben élhetek a
Családommal, és eredményes munkát végezhetek. Talán kicsit közhelyesnek hangzik, de örömmel tölt el, hogy hozzájárulhatok a város fejlő-

Gyógyítóink
Folytatás a 4. oldalról

Én hamar felismertem az ebben rejlő szakmai lehetőségeket, és mindkét
munkahelyemen elsődleges feladatomnak tekintettem a munkavállalók
egészségének védelmét. A háziorvoshoz általában csak beteg emberek
fordulnak, a vállalati üzemorvosok pedig minden munkavállalót megvizsgálnak évente egyszer, így nagyon sok rejtett betegség idejekorán felismerésre kerülhet.
VH.: Tudomásom szerint a munkahelyed Budapesten, a MOL központjában
van, ez mit jelent?
Dr. Miniska István: 2008-ban csatlakoztam a MOL Nyrt-hez, mint kiemelt
orvos-tanácsadó. A MOL-csoportnál hasonló feladatokat láttam el, csak
lényegesen nagyobb léptékben, hiszen a MOL Magyarországon 8000 munkavállalót, nemzetközi szinten pedig 30 000 munkavállalót foglalkoztat.
VH.: Az interjúnk elején említett magas kitüntetést részben a kimagasló
tudományos munkád elismeréseként is kaptad.
Dr. Miniska István: Valóban több mint tucatnyi nemzetközi pályázatot
nyertem, ugyancsak nagyszámú publicisztikám jelent meg különféle szaklapokban. Ezeket munkálkodásom természetes velejáróiként értékelem.
VH.: Mint orvos a velencei betegek ellátásában is részt veszel?
Dr. Miniska István: Igen, Velencén foglalkozás-egészségügyi rendelés
keretein belül a velencei vállalkozóknak igyekszem abban segíteni, hogy
munkavállalóik – egyébként a jogszabályok által megkövetelt – munkaköri
orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkezzenek. Egyéb munkavédelmi
feladatok ellátásában is segítem a vállalkozókat, és örömmel kell mondanom, hogy velencei vállalkozók nagy része odafigyel munkavállalói egészségére.
VH.: Úgy tudom, hogy a velencei borász társadalommal is kapcsolatot
ápolsz?

déséhez. Persze, azzal is tisztában vagyok, hogy
nem lehet egyszerre mindenkinek jót tenni, de
ettől is inspiráló a feladat.
Munkámhoz az önkormányzattól minden létező
segítséget és támogatást megkapok. Az emberek befogadóak, nem érezzük magunkat „gyüttmentnek”. A tó közelsége, szinte egy külön
rátét, egy külön adomány.
VH.: Kedves Péter, köszönöm az interjút, hiszem,
hogy őszinte, mélyről jövő szavaiddal az olvasóink minden várható igényét kielégítetted!

Dr. Miniska István: Valóban, néhány éve a velencei Szent Benedictus
borlovagrend tagja vagyok. Én magam ugyan nem borászkodom, legalábbis egyelőre, a napi 10-12 óra munkám nem hagyna erre időt, de a
Borlovagrend egyben baráti társaság is, számos barátom van, akikkel időnként jólesik egy pohár bor mellett elbeszélgetni. Ez is erősíti a velencei
közösséghez való tartozásomat.
VH.: Engedd meg, hogy a Velencei Református Gyülekezet egyik presbiterjeként is üdvözölhesselek.
Dr. Miniska István: Igen, keresztény hitem gyakorlását igen fontosnak
tartom. Az egész ott kezdődött, amikor 7-8 éves koromban nagymamán
naponta kézen fogott, és átvitt a lakásunkhoz néhány száz méterre lévő
református templomba. Hitem az élet sok nehézségén vitt már át. Anélkül,
hogy ebből viccet csinálnék, akaratlanul is egy székely vicc jut az eszembe:
Megkérdik a székely bácsit, hogy Istenhívő-e? Erre az öreg azt feleli: fiam
jegyezd meg, jobb hinni Istenben és ne legyen, mint nem hinni és legyen.
VH.: Kedves István, további életutadhoz is sok sikert, és főleg Isten áldását
kívánom, köszönöm, hogy rendelkezésünkre, Olvasóink rendelkezésére álltál!
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Mary T. Csajághy író, meseíró és amatőr festő,
valamint Káldy Imre amatőr festő alkotásai
a Velence Korzó 1. emeleti kerengőjén
2017. december 8-tól 22-ig.

Megnyitó: 2017. december 8-án 17:00 órakor,
a kiállítást megnyitja
Koszti András polgármester.
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December közepére
befejeződnek a DRV-s
munkálatok

Városüzemeltetés

karbantartás, felújítás, kivitelezés

Igazi slágertéma immár több mint fél éve Velencén – mint ahogy az
egész tó környékén – a DRV ZRt által végzett karbantartási, hálózat tisztítási folyamat, amelynek kapcsán az elmúlt időszakban gyakran folyt
zavaros, „fekete víz” a csapokból, illetve időnként órákig szünetelt az
Mátay Balázs
ivóvíz-szolgáltatás. Ez az ilyen és hasonló beavatkozások esetén elkerülhetetlen. A munkálatokért felelős DRV velencei egységének üzemvezetője, Bárdos Csaba elmondta, hogy az április óta tartó szivacsos
mosatással és a tolózárak cseréjével a véghajrában tartanak, terveik
szerint karácsony előtt befejezik mindkét tevékenységet.
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hálózatban kiülepedő vas- és mangán-oxid felkeveredése, ezáltal az ivóvízszolgáltatás színvonala is más dimenzióba kerül.
Ezúttal szeretném minden érintettnek megköszönni a munkánkkal kapcsolatos türelmet és megértést – hangsúlyozta tájékoztatója végén Bárdos Csaba.
-mátay-

A település arculatáról tanácskoztak
Lakossági fórumon ismertették Velence Város Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) tervezetét a Wenckheim-kastélyban. A november 8-i eseményen elhangzott, hogy a TAK-hoz kötődő helyi rendelet megalkotásának határidejét december 31-ig meghosszabbították, a dokumentáció legfrissebb verzióját pedig a www.velence.hu oldalon lehet megtekinteni. Azt,
hogy a város vezetői, a Polgármesteri Hivatal szakemberei és a tervezők jó
munkát végeztek, semmi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy bár a
kastély házasságkötő terme szépen megtelt az eseményre, a fő témában
alig akadt kérdés a jelenlévők részéről, ami igen ritka.
Koszti András polgármester minden felvetésre válaszolt, mert úgy véli,
csakis a lakókkal való közös együtt gondolkodás és tervezés az az út, ami
Velencét folyamatosan felívelő pályán tarthatja.
– Nagy örömömre szolgál, hogy az eseményen kis híján megtöltöttük a
Wenckheim-kastély házasságkötő termét, s akik eljöttek, konstruktív kérdéseikkel, felvetéseikkel hozzájárultak ahhoz, hogy minél szebb és egységesebb arculatot mutasson városunk a jövőben. Mint minden területen, itt
is nagyon fontos számomra a lakók véleménye, hiszen mindnyájunknak
szívügye Velence. Ennek megfelelően együtt gondolkodva kell meghatároznunk a település jövőképét, arculatát is – mondta Koszti András.
(MB)

Fotók: Igari Balázs

– A korábbi döntésnek megfelelően a karbantartási munkákat április
hónapban megkezdtük a velencei, és további 4 üzemvezetőség munkatársai bevonásával. A nyári szezon megkezdéséig, június 15-ig közel 300 db
tolózár került lecserélésre. A szezonzárást követően szeptembertől folytattuk a tavasszal megkezdett tolózárcseréket. A mai nappal elmondhatom, hogy 1-2 csomópont kivételével a Velencei-tó déli partján a tolózárcserékkel és a csomópont-kialakításokkal végeztünk. Jelenleg a Velencei
tó északi partján dolgozunk, és több mint 700 db tolózárcserénél tartunk.
Terveink szerint december 15-ig a Velencei-tó körül végezni fogunk a tolózárcserékkel. Sajnos a munkavégzésünk során nagyon sok váratlan problémával szembesülünk, ami elsősorban a víziközmű-rendszer kiépítése
során alkalmazott, és a mai korban felhasználható anyagok különbözőségéből származik. Ezek a problémák és a karbantartási munkák során keletkező csőtörések nehezítik és lehetetlenítik el a megfelelő tervezhetőséget. Sok esetben a szolgáltatás visszaállíthatósága miatt estékbe nyúló
megfeszített munkára volt/van szükség.
Szeptember hónapban a tolózárcserék munkáival párhuzamosan megkezdtük az elosztóhálózat mechanikai tisztítását is. Az üzemvezetőség
dolgozói 47 km vezeték tisztítását már elvégezték. A Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivataltól engedélyt kaptunk, hogy 150 km vezetékhossz tisztítását külső vállalkozó bevonásával készítethessük el, ennek
pályáztatása folyamatban van. Terveink szerint a külső vállalkozóval közösen a Velencei-tó környéki elosztóhálózat mechanikai tisztításának nagy
része december 15-ig elkészül.
Tudom, hogy ezek a karbantartási munkák a fogyasztók számára nagyon
sok kellemetlenséggel járnak, sok türelmet és kitartást kívánt, de ennek
eredményeként a Velencei-tó körüli települések felhasználói számára a
későbbiekben lényegesen kevesebb vízminőségi problémát fog okozni a
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Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából
Iskolánk az oktatás és a nevelés mellett célul tűzte ki, hogy a diákjainak a
tanév során minél több kulturális programot szervezzen. Októberben két
eseményen vettek részt diákjaink: az Erkel Színház Figaro 2.0 előadásán,
és a budapesti Várostörténeti Múzeum tárlatvezetésén. A diákokat mindkét alkalommal Baloghné Albert Melinda és László József tanárok kísérték.
Az Erkel Színház Mozart: Figaro 2.0 című előadását az Operakaland keretén belül tekinthették meg nebulóink. A címben is benne rejlik, hogy a
2.0 jelző egy újragondolt változata a hagyományos Mozart-műnek. Operakalandunk végeztével a Duna felé vettük az irányt, és végighajóztunk a
Dunán a Margit-szigettől egészen a Szabadság hídig. A lenyűgöző látvány
a Duna vizéről elvarázsolta a diákjainkat, és ez a hajóút maradandóbb
emlék maradt nekik, mint maga az előadás.

Következő programunk a budai várban tett látogatás volt, ahol a Várostörténeti Múzeum idegenvezetője körbevezetett és megismertetett bennünket a vár történetével. A Budavári Palota a főváros egyik emblematikus
építményegyüttese, amely a világörökség részét képezi. A mozgalmas és
látványos tárlatvezetés ámulatba ejtette a diákjainkat. A középkortól kezdődően interaktív módon megismerkedhettek az egyes korszakok kultúrájával, művészetével és eszközeivel. A kirándulás végén a diákokat megvendégeltük egy-egy szelet pizzával. Az öröm az arcokon elégedettséggel
töltött el bennünket, pedagógusokat. Számunkra a legnagyobb elismerés
és fizetség, ha a diákok szemében örömöt és a kultúra iránti érdeklődés
fényét meglátjuk. Napjainkban az oktatás mellett egyre nagyobb szükség
van arra, hogy a gyerekeknek olyan élményeket adjunk, amelyek a jellemüket is formálhatják. 
László József

Egészséges életmód
Ezzel a címmel hirdettünk versenyt az iskolában működő Tanoda diákjai között. A
Tanoda, a diákok számára nem „csak” tanulással kapcsolatban nyújt segítséget!
Működése óta már több alkalommal került megrendezésre sportnap, melyen
megbizonyosodhattunk arról, hogy nem történik velünk semmi rossz, ha az iskolai
órák után kikapcsolódásként kicsit mozgunk! Hallgathattunk előadást az egészséges táplálkozásról, ehető gyom- és gyógynövényekről, megkóstolhattuk azokat
a növényeket, melyeket a kiskert tulajdonosai kapával igyekeznek kiirtani, hiszen
gyomként szerepelnek a köztudatban, pedig némelyek igen hasznosak lehetnének, ha ismernénk gyógyító hatásukat!
A versenyen megmutathatták a Tanoda diákjai és iskolánk tanárai, hogy men�nyire ismerik a zsírban/vízben oldódó vitaminokat, a vitaminok hiánybetegségeit!
Ügyességi versenyen is bizonyítani kellett rátermettségüket, hiszen ez a feladat
is pontot ért! Tudni kellett, miért fontos a szervezet számára a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, és azt is, hogy feltétlenül szükséges-e a koplalás, ha fogyni
szeretnénk. Fel kellett ismerni gyógynövényeket és fűszereket is.
A verseny legizgalmasabb feladata talán a szendvicskészítés, és a kreatív kép elkészítése volt! Minden csapat igazán jól oldotta meg a feladatokat, kreatív, igényesen
elkészített és kizárólag egészséges alapanyagot tartalmazó művek születtek, a
zsűri nagyon nehéz helyzetben volt ezek pontozásánál. A diákok felkészültségét
mutatja, hogy az első és az utolsó csapat között mindössze 6,5 pont volt a különbség. Éppen ezért, a zsűri úgy döntött, hogy minden versenyző azonos jutalomban
részesül: minden diák egy gyümölcskosárral távozhatott a versenyről.
Köszönjük a Speciális Iskola diákjainak és tanárnőjének, hogy elfogadták meghívásunkat a versenyre, és a dicsőséges 1. helyezést érték el a versenyen, melyhez ezúton is szívből gratulálunk! A verseny nagyon jó hangulatban telt, a diákok
komolyan vették a feladatokat, a verseny végén pedig elfogyaszthatták a jól megérdemelt szendvicset, ill. a remekműveket!
Remélem, hamarosan ismét találkozunk egy másik tanodai rendezvényen!

Szűcsné Boros Terézia
Novemberben megkezdődött a pályaválasztási-beiskolázási kampány: ezekben a
hetekben pályaválasztási rendezvényeken vártuk – és decemberig még várjuk – az
iskolánk által kínált képzések iránt érdeklődőket. Legközelebb Mezőfalván, december elsején. Ugyancsak ekkor nyílt napot szervezünk, amelynek keretében minden
érdeklődőt szeretettel várunk iskolánkba.
A 2017/18-as tanévben a következő képzéseket indítjuk:
Szakgimánziumi képzések: környezetvédelmi technikus, parképítő és fenntartó
technikus.
Szakközépiskolai képzések: családi gazdálkodó, gazda, kertész, dísznövénykertész,
kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó, virágkötő és virágkereskedő.
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Biztonságunk érdekében

Fotó: VÖTE

Igencsak mozgalmas időszak van „kéklámpás” szervezeteink mögött, kiváltképp Velence
Város Önkéntes Tűzoltó egyesülete zárt
komoly terheléssel járó periódust. Alábbiakban az október közepétől november közepéig
terjedő időszak krónikáját olvashatják.
2017. október 16-án este kaptak riasztást a velencei önkéntes tűzoltók, hogy az agárdi vasútállomás személyfelvonója meghibásodott, így többen
bennrekedtek, nem tudnak kijönni. A velenceiek
mellett gyorsan érkezett egy székesfehérvári hivatásos egység és a vasúttársaság munkatársa is, akinek sikerült kinyitnia az ajtót, kiszabadítva a beszorultakat. Közülük a mentők egy személyt megvizsgáltak, akinek az ijedtség okozta stresszen kívül
nem esett baja. A felvonót végül áramtalanították,
s a vizsgálatok befejeztéig üzemen kívül helyezték.
Október 29-én a lehető legrosszabbik arcát
mutatta az őszi időjárás. Nem csak szürke, borongós és esős volt, orkánerejű szelet is hozott a kora
délután megérkező markáns hidegfront, amely
komoly károkat okozott az egész országban, így
Velencén is. Százas nagyságrendű riasztást kaptak
csak a Fejér megyében tevékenykedő hivatásos
és önkéntes tűzoltók, akik egész délután, este és
éjszaka megállás nélkül dolgoztak a káresetek
elhárításán. Parkokban és utak mentén kidőlt,
kicsavart, kerítéseket beszakító és autókat megkárosító fák, leszakadt vezetékek jellemezték a szél
tombolását. A mellékelt képek Velencén készültek,
ahol annyi dolga volt a helyi önkéntes egységnek,
hogy gyakorlatilag a következő napon is folyama-
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tosan a viharkárok felszámolásán tevékenykedtek
önállóan és esetenként hivatásos kollégáik segítségével.
Ugyancsak október 29-én, miközben már tombolt
a szélvihar, egy családi ház pincéjében csaptak fel
a lángok városunkban. A Jókai utcai épület alagsorából sűrű füst dőlt ki. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók légzőkészülékben, egy vízsugárral
mentek le a pincébe, amelynek belső sarkában a
vegyes tüzelésű kazán melletti faanyagok égtek.
A lángokat elfojtották, majd a velencei önkéntes
tűzoltókkal a még izzó, parázsló részeket kihordták
az udvarra, ahol vízzel eloltották. A tűzben sérülés
nem történt.

November 2-án az esti órákban egy komoly tűz
eset történt Gárdonyban, ahová riasztást kaptak a
velencei önkéntes tűzoltók is, ám közben az egységet egy bajban lévő idős asszony megsegítésére az
agárdi Törökbálint utcába irányították, ahol a hölgy
már egy napja feküdt a földön, és önerejéből nem
tudott felállni. A kiérkező székesfehérvári hivatásos
egységnek sikerült behatolni a lakásba, a velenceiekkel együtt biztosítva a mentőknek az idős néni
ellátását, kórházba szállítását. Közben a kigyulladt
és porig égett 100 négyzetméteres csónakkölcsönző épületének oltásán sikeresen dolgoztak a
pusztaszabolcsi és fehérvári hivatásos lánglovagok
a Holdfény sétányon.
Ami a Velencei Polgárőrség tevékenységét illeti;
2017. október hónapban elsősorban az ünnepségek, megemlékezések biztosítását tekintette fő
feladatának a Fehér István irányította egység. Az
Idősek Világnapja ünnepség biztosításában 6 fő
polgárőr teljesített szolgálatot, az október 6-i Aradi
Vértanúkhoz kapcsolódó megemlékezésen és az
október 23-i ünnepségen pedig szintén 6-6 fő polgárőr vett részt a biztosításban. A Velence SE labdarúgó-mérkőzéseinek biztosításában esetenként
8 fővel vettek részt polgárőreink, kézilabda-mérkőzés zavartalanságát szintén 2 alkalommal, 6
fővel biztosították. A hónap végén mindenszentek
és halottak napjával összefüggésben a temetők
körüli forgalom és biztonság felügyelete és biztosítása adott komoly feladatokat. A temetők körüli
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járőrözésben több váltásban esetenként 2-2 fő vett
részt. Összességében 194 órában végeztek önkéntes tevékenységet a velencei polgárőrök – tájékoztatott Fehér István elnök.

Az ünnepi forgatagban is
vigyázzunk értékeinkre!
Az ünnepek közeledtével sok időt töltünk utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva. Ebben az
időszakban fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat.
Az elkövetés helyszínei elsősorban a bevásárló
központok, áruházak, piacok, pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok, valamint a nagy
tömegeket vonzó rendezvények. A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat, és fogadják meg tanácsainkat
az áldozattá válás megelőzése érdekében!
Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el vásárolni,
azt lehetőleg ne egy helyre, hanem kisebb címletekben, több helyen tartsák táskájukban. Ezzel is
megelőzhetik azt, hogy egy óvatlan pillanatban az
Önöknél lévő készpénzt, egy mozdulattal kiemelhessék a táskájukból. Ne tegyen egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, okmányokat. Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben. Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső
zsebek, vagy övön hordható, illetve a ruházat alatt,
nyakba akasztva viselhető táskák. Ne feledje, hogy
az eltűnt okmányok pótlása hosszadalmas utánajárást, és költségeket von maga után.
Ma már természetes a bankautomaták használata,
a hitelkártyával való pénzfelvétel, fizetés. Amen�nyiben megoldható, ne a késő esti, éjszakai órákban és ne egyedül vegyenek fel pénzt az automatákból! A pénzfelvételkor az automatánál idegen
ne tartózkodjon, ha mégis, inkább keressenek egy
másik pénzfelvevő helyet. Fontos, hogy a PIN kódot
illetéktelen személy ne láthassa. Bankkártyája mellett és máshova se legyen felírva PIN kódja, mert
kártyája ellopása esetén az automatából számláját kifoszthatják. Fizetéskor törekedjünk arra, hogy
a bankkártyánk ne kerüljön ki látóterünkből, ne
legyen lehetőség arra, hogy annak adatait speciális
eszközzel lemásolják, és később visszaéljenek vele!
Vásárláskor, az áru válogatásakor ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, a bevásárlókocsiba. Csak
kijelölt árusítóhellyel rendelkező árustól vásároljon,
kerülje el az utcán, aluljáróban, bevásárló központok
előtt táskából árut kínáló árusokat, még akkor is, ha
a vételár jóval kedvezőbbnek tűnik! Sok esetben,
amikor kiderül, hogy a megvásárolt termék bár olcsó
volt, ellenben silány minőségű, a reklamációval már
nincs hová fordulni. Kizárólag akkor adja át a vétel
árat, amikor kézhez kapja a terméket, és ne adjon át
pénzt előre, bármilyen kedvező ígéretet kap.

Ne hagyják a gépkocsi utasterében a kézitáskájukat, mobiltelefon készüléküket, egyéb értéktárgyaikat. Ha nagyobb értékű elektronikai eszközt
vásárolnak, akkor a vásárlást követően szállítsák
egyenesen haza, ne álljon az autó még órákig a
parkolóban, tele drága újonnan vásárolt eszközökkel. Tömegközlekedési eszközökön fel- és leszállás közben figyeljen a környezetére is, táskáját,
csomagját lehetőleg szorítsa magához, ajánlott
válltáskáját maga előtt fogva közlekedni. Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen,
tömegben tartózkodik, utazik.
Az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és
lakókörnyezetünkben egyaránt. Azonban előfordulhat, hogy az „adománygyűjtők” valamilyen
nemes célra hivatkozva próbálják megszerezni a
pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket
elterelve szerezzék meg pénzünket, értékeinket.
Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden
esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni.
Az ünnepek alatt is fogadják kellő óvatossággal a
különböző házalókat! Idegeneket ne engedjenek
be az otthonukba, bármilyen indokra hivatkoznak
is! A bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, ha otthon
tartózkodnak!
Ha többnapos utazást terveznek, azt ne hangoztassák idegenek előtt, hisz ezzel is felhívják a
figyelmet magukra. Utazás előtt csak a közvetlen
környezetükkel tudassák azt, hogy nem tartózkod-

nak otthon. Bízzanak meg valakit, hogy naponta
ellenőrizze a lakást, a zárakat, nyílászárókat, ürítse
a postaládát. Fontos, hogy lássák a mozgást a
lakásban az udvaron, és lehetőleg különböző időpontokban. Utazása során ne hagyják őrizetlenül
csomagjaikat még rövid időre sem, és ne bízzák
rá idegen személyre, akkor sem, ha szimpatikus
modorú! Használják inkább a csomagmegőrzőt!
Ha a kellően körültekintő magatartás mellett
mégis bekövetkezne bűncselekmény, haladéktalanul tegyenek feljelentést. Ezt bármelyik rend
őri szervnél megtehetik, de célszerű az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.
Készüljenek fel rá, hogy a feljelentés megtételekor
kérni fogják az ellopott tárgyak listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről adott
pontos személyleírás nagymértékben segítheti a
rendőrök munkáját.
Amennyiben bűncselekményt észlel, kérjük, hívja a
112-es segélyhívó számot.
A téli közlekedés során a megváltozott időjárási,
út- és látási viszonyok, valamint a karácsonyi ünnepek közeledtével intenzívebbé váló forgalom a
közlekedésben részt vevő járművezetőktől és a
gyalogosoktól is felelősségteljesebb közlekedést
és több figyelmet kíván. Kérjük, hogy a balesetek
elkerülése érdekében a közlekedési szabályokat
fokozottan tartsák be.
Kellemes és biztonságos Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk!
Gárdonyi Rendőrkapitányság
(Mátay Balázs)

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 É pítőanyag-szállítás Velence területén 5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
Önkormányzati intézménynél takarítónőt keresünk!

Tel: +36 30 217 08 34 E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
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Rovatunkban Koszti András polgármestert és Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzőt kérdezzük a képviselő-testület munkájáról, az üléseken meghozott rendeletek fontosságáról és
szükségességéről. A képviselő-testület jegyzőkönyvei nyilvánosak,
ezért nem a rendeletek felsorolása
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű
ügyekről kívánunk részletesebb tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2017. október 26. napján tartotta
soros ülését Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A Hajdú-tanya vízellátásának kérdése
régóta fókusztéma a településen. Ezzel összefüggésben egy fontos döntést hozott a testület, ami lehetővé teszi, hogy mielőbb elkezdődhessen az ivóvízhálózathoz történő csatlakozás tervezése és kiépítése.
Koszti András: Valóban, még szeptemberben döntöttünk arról, hogy közbeszerzési eljárást indítunk a
Hajdú-tanya ivóvízhálózathoz történő csatlakozása
tervezésének és kiépítésének vállalkozási szerződése tárgyában. Az ajánlattételi felhívást jóváhagytuk. A megszabott határidőig – ami 2017. október
16. napján 12.00 óra volt – négy ajánlat érkezett,
de hiánypótlást kellett elrendelni. Az ajánlatok
közül három megfelelt a feltételeknek, egy viszont
érvénytelen lett. Képviselőtársaimmal egyetemben
a név szerinti szavazáson egyhangúlag úgy határoztunk, hogy a Bírálóbizottság javaslata alapján
a „Velence, Hajdú-tanya ivóvízhálózathoz történő
csatlakozásának tervezése és kiépítése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyerteseként az UTÉPSZERV Kft. (2483 Gárdony,
Szabadság u. 30/b.) ajánlattevőt hirdeti ki nettó
99 875 000 Ft-os ajánlati árral és 10 000 ponttal.
Velencei Híradó: A projekt sikere érdekében
néhány ingatlan tekintetében vételi ajánlatot is tettek azok tulajdonosának.
Koszti András: Igen. Ugyanis ahhoz, hogy ki tudjuk vinni a vizet a Hajdú-tanyára a Gyümölcs utcából, szolgalmi jogokat kellett volna kérni számos
ingatlantulajdonostól. Az egyik ilyen partner, akit
meg kellett keresnünk, a Vörösmarty Mezőgazdasági Kft. volt. Fejes István ügyvezető úrral sikerült
egy olyan megállapodásra jutni az utakkal kapcso-
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latban, hogy talán egyszerűbb lenne, ha átvenné
az önkormányzat azokat, illetve elengedné a tulajdonos adóterhét. Mivel az adóteher elengedésére
nincs lehetőség, ezért arra kértem a városüzemeltetési osztályt, hogy készíttessenek egy értékbecslést a telkekre vonatkozóan. Tudtuk, hogy
milyen árat kért értük az ügyvezető úr, és az pont a
fele nagyságrendileg, mint amennyi az értékbecslésben szerepel. Azt gondolom, hogy ez jó üzlet
lehet számunkra. Fontos leszögezni, hogy – mivel
többnyire a Mezőgazdasági Kft. földjei vannak ott,
és ők vannak kapcsolatban a többi földtulajdonossal is – úgy állapodtunk meg, hogy továbbra is karbantartják ezeket az utakat, ahogy eddig is.
Dr. Szvercsák Szilvia: Itt fontos kiemelni, hogy
a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján, amikor ivóvízvezeték halad át az ingatlanon, akkor az
ingatlan tulajdonosának – nem közterület és nem
önkormányzat esetében – úgynevezett szolgalmi
jogot kell rá alapítani, amit be kell jegyeztetni a
földhivatalban az adott ingatlan tulajdoni lapjára.
Ennek van egy jogszabály által meghatározott
értéke, így kártalanítási összeget kell fizetni. A polgármester úr azért kezdett tárgyalásokat, hátha ki
lehet ezt küszöbölni, és nem kell szolgalmi jogot
alapítani, hanem az adásvétellel az érintett ingatlanok tulajdonjoga az önkormányzathoz kerül.
Velencei Híradó: A Velence 066/17 helyrajzi szám
alatti ingatlan kapcsán is döntés született szolgalmi jog alapításáról.
Koszti András: Ebben az esetben is a Hajdú-tanya ivóvízellátáshoz való csatlakozás tervezése és
kiépítése kapcsán, az ivóvízvezeték nyomvonalának biztosítása érdekében határoztunk úgy, hogy
szerződést kívánunk kötni a kérdéses ingatlan
tulajdonosával szolgalmi jog alapítása, annak biztosítása érdekében.

Velencei Híradó: A Velencei Meseliget Óvoda
telekalakítási ügyével is foglalkozott a képviselő-testület. Mit lehet erről tudni?
Koszti András: A nyáron döntöttünk az óvoda
Szent Erzsébet téri épületéhez tartozó udvar bővítéséről. A legutóbbi testületi ülésünkön a telek
alakításról, a területrész „Törzsvagyon, forgalomképtelen telkek” állományba sorolásáról kellett
döntést hoznunk, illetve a vagyonrendeletünk
függelékének módosítása és a vagyonnyilvántartásban történő átvezetése tárgyában is szükséges
volt határoznunk. Ezeket meg is tettük, testületünk
8 igen, egyhangú szavazattal döntött az előterjesztés elfogadásáról.
Velencei Híradó: Velence Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének kérelméről is tárgyalt és ennek kapcsán döntést is hozott a képviselő-testület. Konkrétan mire terjedt ki a kérelem?
Koszti András: Mint arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot, önkéntes tűzoltó-egyesületünk számára részünkről még a 2016-os
esztendőben átadásra került egy Volvo márkájú
tűzoltógépjármű-fecskendő, amit ahhoz, hogy
rendeltetésszerűen lehessen használni, műszaki
vizsgára kell bocsátani, és kék lámpára is le kell
vizsgáztatni. Ehhez két alapvető feltételnek kell
teljesülnie; egyrészt új gumikat kell venni a járműre (ez 6 db új gumiabroncsot jelent), valamint
akinek erre jogosultsága van (jelen esetben a tűzoltó-egyesületnek), le kell vizsgáztatnia, és át kell
kerülnie az üzembentartói részre. A tulajdonos
az önkormányzat. Ennek a költsége a beérkezett
árajánlatok alapján, a legkedvezőbbet tekintve
450 000 Ft, továbbá 50 000 Ft szükséges a műszaki
vizsgáztatáshoz. Összességében ez 500 000 Ft-ot
jelent. Képviselő-testületünk végül úgy döntött,
hogy a Velence Város Önkormányzatának tulajdo-
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nában álló Volvo FL 614 típusú, LPZ-970 forgalmi
rendszámú gépjármű biztonságos működtetéséhez szükséges 6 db új gumiabroncs beszerzésére
a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
részére bruttó 450 000 Ft keretösszeget biztosít.
Ezenfelül a gépjármű műszaki vizsgáztatásához
50 000 Ft-ot biztosítottunk, továbbá döntöttünk
arról is, hogy a szóban forgó Volvo gépjárműfecskendőt 2018. január 15. napjával határozatlan
időre üzemeltetésre átengedjük a Velence Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére, az üzembentartói jog bejegyzéséhez pedig hozzájárulunk.

Velencei Híradó: A testület tagjai a Velencei Polgárőr Egyesület részére kamatmentes kölcsön biztosításáról is döntöttek. Mi indokolta ezt?
Koszti András: Fehér István, a Velencei Polgárőr
Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 600 000 Ft kamatmentes kölcsönt biztosítson számukra gépjárművásárlás
céljára. Csak úgy, mint ahogy korábban a sport
egyesület esetében történt, itt is vállalták a kölcsön
visszafizetését 6 hónapon belül. A háttérben az áll,
hogy a Fejér Megyei Polgárőrségnél felszabadul
egy terepjáró, amelyet a piaci árnál jóval kedvezőbb

áron tudna átvenni a Velencei Polgárőr Egyesület.
Ehhez kérte az elnök úr a testület támogatását.
Dr. Szvercsák Szilvia: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérésnek eleget téve
végül 8 igen, egyhangú szavazással úgy döntött,
hogy a Velencei Polgárőr Egyesület részére 600 000
Ft kamatmentes kölcsönt biztosít gépjárművásárlás céljára, amelyet a Velencei Polgárőr Egyesület
a folyósítást követő 6 hónap elteltével egy összegben visszafizet. A kamatmentes kölcsön forrása a
2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
(MB)

Hőseinkre emlékeztünk
Évek óta hagyomány Velencén, hogy halottak
napján a harcokban elesett hősökre kiemelt
kegyelettel emlékezünk. Koszti András polgármester vezetésével az idei kegyeleti körút is
Némedi Varga László síremlékénél kezdődött.
A velencei ifjút az 1956-os események alatt, 18
évesen találta szíven munkahelyén, Tatán a baji

laktanyából orvul leadott sortűz egyik lövedéke.
A hátulról támadó gyilkosok vele együtt nyolc
fiatal életét oltották ki. Az Ő emlékére készítette
a síremléket a város köztiszteletben álló polgára,
Richter Ferenc szobrászművész, aki személyesen ismerte a mártír Némedi Varga Lászlót.
A kegyeleti körút érintette még a háborúban

elesett magyar, német és szovjet katonák emlékhelyét, továbbá a Civilházat is, melynek falán az
első világháborúban elesett velencei áldozatoknak emléket állító táblán helyeztek el koszorút.
Minden helyszínen Pápai Szabó György református lelkipásztor és Récsei Norbert katolikus plébános mondott rövid imádságot és áldást. 
-mb-

Új képviselői iroda Velencén
a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Gulyás Gergely is. A választókerületben a bicskei, központi után ez a második iroda, ahol a Szent László- és
Váli-völgy területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosaként is tevékenykedő országgyűlési képviselő, valamint munkatársai várják a választópolgárokat.
-mb-
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Fotók: Igari Balázs

Képviselői irodát nyitott október 18-án városunkban Tessely Zoltán a
Fejér megyei 3. sz. választókerület országgyűlési képviselője. Az új iroda
a választókörzet gárdonyi és martonvásári járásának településein élőket
szolgálja hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00 óráig. Képviselői fogadónap minden héten csütörtökön van.
Az átadási ceremónián az érintett települések vezetői mellett részt vett

www.velence.hu

Hit-Élet
Pápai Szabó György
református lelkipásztor

A hálaadás, mint a hívő
ember létformája
T: Zsolt 111:9-10
Ez a fogság utáni „alfabetikus” zsoltár úgy viselkedik, mintha „hálazsoltár” lenne. Ezt nem rójuk
fel írójának. Sőt ráérzett hitével: A hálaadás a
keresztyén hit alapja, a hívő-imádkozó ember
létformája. Nélküle nincs élet, vagy csak olyan
élet, ami üres és értelmetlen.
Ravasz László mondja: – Olyan ez a zsoltár,
mintha írója napsütésben járna! Valóban, a zsoltáríró magas hőfokon ég! Lobog, lelkesedik, érez.
Fennsíkon jár és gyönyörködik. Közben az Istenben való hit főütőerére tapint: Hálát kell adni
Isten jóságos tetteiért! Valóban: tele vagyunk
bajjal-jajjal, panasszal, összetörünk, pesszimisták vagyunk, terhektől lézengők, örömtelenségtől megsavanyodottak, búval béleltek.
Holott jótéteményei nyilvánvalóak. Hisz cselekedett és cselekszik: a történelemben és a személyes emberi létben egyaránt. Hűsége soha
nem hagyott cserben, az megingathatatlan. S
örömre indíthatna, hogy mi kegyelméhez, igazságához, jóságához folyamodhatunk. Ehelyett
naponta elmegyünk csodái mellett. Bárcsak
tudnánk önmagunkon túllépni, s feltétel nélkül
bízni kegyelmében, hűségében. Hisz Jézus Krisztusban Õ szabadító Isten. Benne teljesítette be
Isten az Ótestamentumban tett ígéreteit. Benne
kötötte össze az Ó-és Újszövetséget. Benne lett
igenné és ámenné az õ szava, s minden tette.
Jézus a mi szabadításunk, üdvösségünk, örömünk. Általa mehetünk és kiálthatunk az Atyához mi megfáradtak, gyengék erőtlenek.
Bizony énekelnünk, örvendeznünk kell hálatelt
szívvel. Akkor is, ha a történelmi és hívő emlékezet felidézi kegyelmes tetteit a páskában
(4.v.), eledelt adó, megmentő pusztai csodáját
a mannában (5.v.), a pogányok örökségének
elnyerését Kánaánban (6.v.), szövetségét a Sinai
hegyi törvényadásban (4-6.v.). S milyen jó, hogy
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mi már tudunk Jézus Krisztus váltsághaláláról,
a bűnök bocsánatáról, az örök szövetségről, a
feltámadásról és a mennybemenetelről, a men�nyei Jeruzsálem, az örökélet ígéretéről.
S milyen jó lenne, ha nemcsak halálunk előtt,
hanem már életünkben is Hozzá folyamodnánk,
Őt dicsőítenénk. Hisz ez az Élet értelme, a Róla
való bizonyságtétel (7.v.). Hisz csak azért élünk,
mert Krisztusban bűnbocsánatunk van, általa
kiválttattunk a halál fogságából. Õ a váltság.
Benne és Általa nyúlt le Isten értünk a bűn mélységeibe. Benne és Általa hívogatott és terelgetett minket tékozló fiakat az Atyai Ház felé. Ő váltott meg a halál hatalmától a Jézus Krisztusban.
Isten adott Őbenne Közbenjárót, aki templommá
és áldozattá lett, Agnus Dei-vé. Ő megváltott életünk záloga. Benne újulhatunk meg. Isten Jézus
Krisztusban, a mi életünkben is csodát tett, gyógyított, kaput nyitott. Benne kaptunk új lehetőségeket. S annak bizonyságát: az élet több mint
anyag, mint levegõ, mint megélhetés. Csak a
Jézus Krisztusban megújult élet: értelmes élet. A
megújult hívő élet pedig nem szűnik meg Istent
dicsérni. Mert már nem a múltra, s önmagára
figyel, hanem a jövő reményteli ígéreteire.
Mi az Isten dicsérete? A legnagyobb szellemi-lelki-értelmi kapcsolat Isten és Ember között. A
Szabadság lehetõsége: „...ahol az Úrnak Lelke,
ott a szabadság!” (II. Kor 3:17)
A hívő ember alaplétformája az imádság! Az
imádkozó emberé: az Isten dicsőítése. Istentiszteleti közösségben és személyes, belső szobájában egyaránt. Aki hisz, az magasztalja Istent és

hálát ad neki. Ez a hit mércéje! A hívõ ember az
Úr dicséretében él szüntelen!
Tudjuk, vannak pillanatok, amikor ajkunkra fagy
a dicséret. Szenvedés, halál, megpróbáltatás
sokszor a részünk. De még ezekben is kijelenti
magát Isten. Ezekben is érezzük kegyelmét a
Jézus Krisztusban. Hisz Õ is érezte úgy, hogy
elhagyta az Atya, hogy keserű nagyon a pohár.
De éppen a mi vigasztalásunkért, megváltásunkért, bűnbocsánatunkért szenvedett, halt meg
és támadott fel. Ezért nem félünk, rettegünk,
mert Általa bizonyságunk van az örök jövendőről, testünk feltámadásáról, s arról, hogy a halál,
mint utolsó ellenség töröltetik el. Ezért dicsérhetjük Istent még a halál vermében is.
Hol a te dicséreted? Isten nem hallja! Talán
nagyon halkan mondod, vagy egyáltalán nem
is mondod? Ha hiszel, Őt dicséred! Ha élsz, Őt
magasztalod! Aki megismerte Jézus Krisztusban
Isten szabadító kegyelmét, az csak az Úr dicsőítésében találhatja meg az élet értelmét, amit oly
sokan hiába keresnek.
„Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás,
A szentek Urának légyen örök magasztalás,
Kiben soha nincs megváltozás,
Vagy ígérettől elhanyatlás:
Tõle fejünkre szálljon áldás!”
(278. d. 8. vers)
Ez a dicséret és magasztalás még nem általános.
A földön még ellenállás van, Isten és tettei ellen
beszélnek és cselekednek az istentelenek. Isten
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nem akarja őket dühében elpusztítani. Hisz új
szövetséget kötött Jézus Krisztusban az emberrel. Nem akar második özönvizet, nem akar világégést, a történelem, az emberi élet pusztítását.
De győzni fog az Õ Fiában (In hoc signo vinces), s
a gonosz erői megsemmisülnek.
Ő irgalmas, és kegyelmes Isten (4.v.) és gondviselő Isten volt a teremtésben, hűséges a megtartatásban. Ő életünk megtartója! Ezért adunk
hálát! Ezzel elismerjük hatalmát, fenségét, tetteit. Ehhez joga van. Ő az Uraknak Ura, s a fenséges Istennek jár a magasztalás. Isten nevének
dicséretében pedig az ember önnön rendeltetését tölti be. Hálát adunk Istennek gondoskodásáért, kegyelméért, hűségéért, szeretetéért,
megbocsátásáért, türelméért, életünkért való
fáradozásáért. Hálát adunk Neki nap, mint nap
az egészségünkért, azért, hogy ételt, italt ad asztalunkra, fedelet a fejünk fölé, s erőt ad nékünk
feladataink ellátásához.
Hogyan leszünk képesek őt magasztalni? Ezt

meg kell tanulnunk és meg kell tanítanunk a
90. zsoltár szellemében „nemzedékről nemzedékre”. El kell beszélnünk, tovább kell adnunk
Isten hűségét, nagy csodáit, igazságát. Ezt tanítani kell a családban, a gyülekezetben, az iskolában. Jézus Krisztus az Ő hűsége és igazsága! „Ő
az út, az igazság és az élet!”
Az életben bizonyságot kell tehát tennünk
Istenről. A bizonyságtétel imádsághoz vezet, az
imádság pedig nem más, mint Isten magasztalása! Mindez a hála és dicséret a Szentlélek
gyümölcse és munkája. Ha a Szentlélek munkál benned, akkor szívedből hála csordul Isten
magasztalására.
S végül: „A bölcsesség kezdete az Úrnak
félelme!” (10. v.) – köszön vissza ebben a zsoltárban is Jób és a Példabeszédek tanítása. Ez a bölcsesség nem intuíció (ráérzés), nem intelligencia
(okosság), hanem az Úr törvényének, szabadításának, váltságtettének az ismerete. A bölcsesség
azt jelenti: boldogan élni! Boldogan élni csak az

Úr normái és szándéka szerint lehet. Ha nem
magamért élek, hanem az Istenért, s a másik
emberért. Ez az Istentől kapott bölcsesség tanít
meg arra, hogyan maradjunk állva a viharokban,
hogyan tegyük helyükre a dolgokat, s hogyan
ne értékeljük túl a napi negatívumokat, problémákat, kudarcokat. Ehhez a bölcsességhez az Úr
félelme kell! Ez pedig az Istennel való alázatos
életre vonatkozik. A Szentlélek ajándéka, hogy
féljük az Urat! Ez nem jön magától! Csak az Isten
kegyelme adhatja meg! Krisztus a bölcsesség, s a
mi bölcsességünk is! Pál mondja: „Jézus bölcsességül lőn nekünk!” (1 Kor 1:30). Õ Isten bölcsessége! Az Úr félelme Krisztushoz visz el!
Huszadik századi bizonytalanságokban, félelmekben, kiüresedésekben Krisztus az, aki összeköt Istennel, aki tartalmat s értelmet ad életemnek, aki forrás a szomjazónak, iránytű az eltévedt
tékozlónak. Ő az, aki Istenhez vezeti az embert, s
aki elvezeti a másik emberhez is.
Ámen

Az imádkozásnak egyszerű oka van: egyszerűen nem tehetünk mást.

(William James)

Nem látom a világban a következetességet: a
boldogulás zálogaként az önállóságot, a saját
bölcsességet hirdetik, miközben a társadalom tele van zátonyra futott kapcsolatokkal,
kudarcba fulladt életpályákkal, saját identitásukat kereső emberekkel. Az együtt küzdésnél
miért jobb egyedül küszködni? Miért jobb aggodalmaskodni annál, mint hogy tudjuk: minden a
javunkra válik? Társaságot szeretnénk, miközben
minden tettünk az elszigetelődést erősíti. Csak
vágyakozunk egyfajta életre, ahelyett hogy
élnénk azt.
Aki nem Isten jelenlétében él, legtöbbször akkor
kerül közel Hozzá, amikor baj van. Baj pedig
akkor van, mikor tehetetlenek vagyunk. Mikor
a dolgaink olyan irányba futnak, mint az elszabadult szekér a lejtőn, és már minden ötletünk
elfogyott arra hogy megállítsuk. Azt mondják,
a bölcs elsőként megteszi, amit a bolond csak
utoljára. Nem akarnánk inkább bölcsek lenni?
Nem lenne jobb már elsőként is kulccsal nyitni
az ajtót, ahelyett hogy különféle eszközökkel
feszegetnénk hiába?
Vegyük végre kezünkbe életünk irányítását:
adjuk át Istennek. Mondjuk el először Neki, miért
vagyunk hálásak, öntsük szavakba próbatételeinket, bosszúságainkat, végül tárjuk elé szívünk
kéréseit. Nem kell ékesszólónak, nem kell hos�szúnak lennie. Viszont őszinte legyen, ahogy az
apa is őszinteséget vár gyermekétől, ha valamit
kér tőle. Isten számára az a legfontosabb hogy
szeressük, higgyünk, és bízzunk Benne. Ilyen

az imádság. Közben lassan rájövünk, sosem az
adott dologról van szó. Sosem azon múlik, hogy
amit kértem, megkapom-e. Mert lehet, megadatik. Az is lehet, hogy nem. Isten a Vele való kapcsolatra hív bennünket, ami alatt formál, tanít,
megújít, egyszóval: vezet bennünket.
Még hívő keresztényként is az imádságot sokszor inkább megéljük kemény munkának, mint
üdítő menedéknek. Mert hogyan folytathatunk
párbeszédet valakivel, aki a legritkább esetben
válaszol emberi hangon? De ne feledjük: Isten
nem néma, viszont nem beszél feleslegesen
sem. Csak készüljünk fel rá, hogy szólni fog. Gondoljuk át: elmondtuk Neki őszintén ami a szívünkön van? El hisszük, hogy meghallgat? (Aki
a fület alkotta, az ne hallana?) Akkor nincs más
dolgunk, mint hallgatni, és várni. Isten hirtelenje
ugyanis nem a mi hirtelenünk. A türelmetlenségünkkel ne kaparjuk ki hát kétségek közt, amit
hitben ültettünk el.
Kezdetnek imádkozhatunk valahogy így: Uram,
hálás vagyok, hogy Te állandó vagy akkor is,
mikor minden változik. Köszönöm, hogy Benned
akkor is bízhatok, mikor már a szeretteimben is
kételkedem. Bocsásd meg, hogy ezek után még
annyira sem becsültelek, hogy Hozzád szóljak.
Tiszta szívet teremts bennem, amivel szeretni
is tudok, nem csak létezni! Adj bátorságot, hogy
elismerjem a rossz döntéseimet! Mutasd meg,
hogyan lassíthatnék! Segíts hogy letegyem a
szenvedélyeimet, ne csak beszéljek róla! Mondd
el kérlek, ki kapcsolja ki az agyamat akkor, mikor

azt teszem ami üres, ahelyett hogy azt tenném,
ami helyes? Segíts megbocsájtani, hogy megérthessem, a harag csakis engem rombol, senki
mást! Formálj át kérlek, hogy ne csak vágyjak
élni, hanem éljek is Általad. Az Úr Jézus nevében: Ámen
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
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Folytatódik az Ovi-zsaru program
Elkezdődött az év szeptemberben, így ennek a személyiségfejlesztő programnak is újra (mint minden
évben) teret biztosítottunk óvodáinkban. Mivel gyermekeink is a bűnözés áldozatává válhatnak, ezért
tartjuk fontosnak a korai megelőzést, a figyelemfelkeltés fontosságát. Minél korábbi az ismeretanyag
átadása, a figyelemfelhívás, annál hatékonyabban
és eredményesebben éri el a célját ez a program.
Természetesen figyelembe vesszük a gyermekek
életkori sajátosságait, így óvodánkban a nagycsoportos korú gyermekek vesznek részt benne.
A program első és utolsó tematikájának feldolgozása rendőri segédlettel – közvetítéssel – történik, a megfelelő információk átadásával. Az év
folyamán nyolc tematikát dolgozunk fel, melyek
az éves tematikánk szerves részeit képezik. Megismertetjük velük az önállóság lényegét, a felelősségtudatot, miként óvhatják meg magukat a rájuk
leselkedő veszélyektől.
Ennek a megelőzésnek a hatékony formája olyan
információközlés, mely alapján el tudják kerülni a
veszélyhelyzeteket, fel tudják ismerni, és megfelelő módon reagálni tudnak rá. Életkori sajátosságuk figyelembevételével olyan megközelítésben
mutatjuk be a veszélyhelyzeteket (játékos módon
– drámapedagógia alkalmazásával) és az erre történő megfelelő reagálási módokat, megoldásokat,
hogy ezáltal magatartásuk formálódjon, önbecsülésük és magabiztosságuk erősödjön.
A program fő vonalai: személyiségfejlesztés,
szabálykövetés, biztonság, viselkedési panelek
módszerei, eszközei, mesevilág szereplői, mozgás öröme, játék szenvedélye, rajz önmegvalósító
lehetősége, drámajáték.

A program témakörei: ismerkedés szabályai, szabályok, utasítások betartásának fontossága, idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat, ajándék elfogadás szabályai, egyedüli otthon tartózkodás szabályai, veszélyes eszközök is lehetnek, nem
játékszer, közlekedés szabályai, környezeti nevelés – állatokkal való óvatos ismerkedés szabályai
ünnepekhez kapcsolódóan, erőszakmentesség
szabályai az óvodában.
(forrás Ovi-Zsaru Óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési programja. Írta és szerkesztette: Dr.
Vörös Ferencné r. alezredes FMRFK, Bűnmegelőzési Osztály)
Úgy gondoljuk, hogy ezen a téren is a prevenció
elmaradhatatlan a gyermekek helyes és célravezető nevelésében. Ebben nyújt nagy segítséget az
Ovi-zsaru program, melyet mindkét óvodarészben
megtartunk. Az első alkalom október 3-án volt,
melyet a gyerekek izgatottan vártak. Igazi rendőrökkel, „rendőr nénikkel” találkozhattak nagycsoportosaink, akiktől sok érdekes dolgot hallhattak munkájukról, intézkedéseikről, jellegzetes
öltözködésükről. Valamennyien nagyon illedelmesen bemutatkoztak, és örömmel vettek részt
a kezdeményezett beszélgetésben. Sok ismeretük volt a gyerekeknek a rendőrök munkájáról a
bűnözők üldözésétől a közlekedés irányításáig,
amelyről szívesen adtak számot. A legnagyobb
meglepetés az „igazi bilincs és gumibot kézbe
vétele volt, különösen a kisfiúk számára. De láthattak rendőrigazolványt és jelvényt is.
A gyermekek megismerhették a projektekhez
tartozó kedves bábokat: „Rendőr Robit”, valamint
a mindig bajba kerülő „Rosszcsont Ricsit” és a
bájos, segítőkész „Rozit”. A bábok segítségével
személyesebbé tudjuk tenni a program témáinak
feldolgozását és a helyes viselkedés elsajátítását.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek elfogadják
a szabályokat a mindennapi életben, hiszen azok
őket védik. Az Ovi-zsaru foglalkozás alkalmával,
tartalmas, vidám délelőttöt töltöttünk együtt.
Kovácsné Bencsik Éva, Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógusok

Nyílt napok az óvodában
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A 2017/2018-as tanév első félévében is megkezdődtek a nyílt napjaink óvodánkban, amikor
a középső és nagycsoportos óvodások fogadják
érdeklődő szüleiket. A nyílt napok alkalmával a

szülők betekintést nyerhetnek gyermekük mindennapi életébe, napirendjébe. Megtekinthetik,
mit csinálnak csemetéik az óvodában, hogyan is
zajlanak a különböző foglalkozások, hogyan alkalmazkodnak az ovisok a pedagógushoz, csoporttársaikhoz, esetleg hogyan kapcsolódnak be a közös
tevékenységekbe. Ilyenkor a szülők beláthatnak
az óvodai nevelés mélységeibe, valamint megismerhetik az óvodapedagógust munka közben is,
hogyan és milyen módon bánik a csoporttal, milyen
módszereket alkalmaz a különböző helyzetekben.
Ezek az alkalmak nagyon fontosak a legtöbb
gyermek számára is, hiszen meg akarják mutatni,
milyen sokat fejlődtek, milyen ügyesek lettek.
Szüleik jelenléte pedig biztonságot, bátorságot
ad ilyen helyzetekben. Az óvodapedagógus is sok
információt gyűjthet a gyermekekről. Láthatja,
milyen hatással van a gyermekekre a megváltozott körülmény, hogyan alkalmazkodnak az új
helyzethez, hogyan teljesítenek.
Elsőként (nov. 8., nov. 09.) a Pillangó csoportosok
fogadhatták az érdeklődőket. A két nap azért is
szükséges, hogy a csoport mindkét pedagógusa
bemutatkozhasson, valamint a szülők létszáma
is feleződjön, időbeosztásához jobban alkalmazkodhasson. Természetesen sem tervezetünket,
sem a napirendünket nem megváltoztatva, a
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„Márton-nap” témahetét követve tartottuk meg
a foglalkozásainkat, kezdeményezéseinket, mese,
bábozás, kézimunka, mozgás, külső világ tevékeny
megismerése formájában. Fő célunk, a különböző
részképességek fejlesztése mellett az volt, hogy
valóban képet adjunk a mindennapos tevékenységeinkről, napirendünkről, munkánkról. Reméljük mindkét napon elégedett, sok információt,
tapasztalatot gyűjtő szülő távozott csoportunkból. Tavasszal újra találkozunk!

Cselkó Béláné

óvodapedagógus,
Pillangó csoport

Úszásoktatás az oviban
Óvodánk Nevelési Programjában kiemelt feladatként jelenik meg az egészséges életmód kialakí-

tása és fenntartása. Ezen belül nagyon fontosnak
tartjuk a mozgás fejlesztését.
Az óvodába lépéstől kezdve a gyermekek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikereit, a rendszeres
testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben meghatározza az intézményes mozgásfejlesztés színvonala. Az óvodai mozgásfejlesztés
szervezeti keretei és tartalma alkalmas az életen
át tartó (life-time) sportolás megalapozására. Ezen
alapelvre építve óvodánk sokféle lehetőséget
biztosít a gyermekek mozgásfejlesztésére. Nem
csak a „mindennapos testnevelés”, illetve a heti
mozgásfejlesztő foglalkozásokon biztosítjuk a
gyermekek harmonikus mozgásfejlődését, hanem
fakultatív formában lehetőséget biztosítunk a
nagycsoportos gyermekeknek uszodában való
vízhez szoktatáshoz, az úszás technikájával való
ismerkedéshez. Ehhez segítséget nyújt önkormányzatunk, azáltal, hogy a kápolnásnyéki iskola
tanuszodáját bérli óvodásaink számára.
Az oktatás időtartama csoportonként kilenc hét,
amelynek célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek és megbarátkozzanak a vízben való mozgással. Különböző alapvető gyakorlatokat, mozgásformákat, víz alá merülést, szem kinyitását, levegő
kifújását a víz alatt, felfekvést a vízre, lebegést,
siklást, ugrásokat, vízben való játékokat végeznek
a gyerekek, úszásoktatók irányítása által.
A Piros alma csoport már öt alkalmon túl van.
Szerdán délutánonként megyünk úszni a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola,

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanuszodájába, amit a gyerekek már mindig nagyon várnak. Az uszodában Gyuri bácsi (Serhók György) és
Ádám bácsi (Domak Ádám) veszi át az irányítást, és
velük végzik el a gyerekek a játékos gyakorlatokat.
A csoport nagyon ügyes, legtöbben már az első
pillanattól kezdve bátran végezték a feladatokat.
Az úszástanulás hozzájárul gyermekeink komplex
személyiségfejlődéséhez, valamint lehetőséget
biztosít a zökkenőmentes iskolai integrációhoz.
Bóra Csilla
óvodapedagógus, Piros alma csoport

95 évesen is fát vág,
füvet nyír
95. születésnapján otthonában köszöntötte október 27-én Velence egyik legidősebb lakóját, Kónya
Lajost Koszti András polgármester. Lajos bácsi
remek szellemi és fizikai állapotban van. Feleségével kettesben ellátnak minden szükséges teendőt
a bevásárlástól a ház körüli munkákig, idős kora
ellenére fát vág, füvet nyír. Mint mondta, nincs
más, aki megcsinálja helyettük, így kifejezetten
örül, hogy fizikailag bírja a terhelést, nem szorulnak külső segítségre. A jó kedélyű idős úr a mindennapi eseményekkel kapcsolatban is meglehetősen képben van, szereti Velencét, nagyra tartja
a városvezetés és a polgármester munkáját, mint
mondta, ahogy beszédbe elegyedett a település
első emberével, úgy érezte, mintha régóta ismernék egymást, mintha rokonlelkek lennének.
Koszti András – aki az ünnepelt számára a szülinapi torta mellett átadott egy Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt, személyre szóló emléklapot
is – kiemelte; nagyon örül, hogy jó egészségben,
fizikai és mentális állapotban van a 95 éves bácsi,
akinek még arra is volt gondja, hogy gratuláljon a
városvezetőnek ahhoz, hogy az idén ő nyerte el az
„Év Polgármestere” díjat. Az egykori gépészmérnök,
aki tanárként is hosszú évekig dolgozott, a város és
a nagyvilág történéseiről is eszmét cserélt a település első emberével, aki rendkívül nagy becsben tartja az idős embereket és tanácsaikat, így
Lajos bácsi véleményét, észrevételeit is örömmel
fogadta.
-mb-

"MESELIGET ÓVODÁSAIÉRT"
ALAPÍTVÁNY

KÖSZÖNET A
FELAJÁNLÓKNAK

A Velencei Meseliget Óvoda gyermekeinek nevében
köszönjük a felajánlóknak, szülőknek, hogy adójuk 1%ával, a 2016-os évben, támogatták az óvoda
alapítványát.
Az elmúlt időszakhoz hasonlóan támogatjuk az új
óvodásokat, a ballagókat és az óvodai programokat!
Csincsi Éva

Fotók: Igari Balázs

Kuratórium elnöke
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Történetek a Zöldligetből
Tudósítónk a Zöldligetből:
Nagy Edit

Megemlékezés a
Reformáció 500.
évfordulójáról
2017. október 26-án ünnepeltük a Reformáció
500. évfordulóját. Délelőtt az iskolai, délután
pedig a városi műsort tartottuk meg a Liget
iskolarész aulájában. A megemlékezéseken
iskolánk 3. a, 4. c, 7. c, és 8. a osztályainak diákjai
ünnepi műsorral, tanáraik pedig közös énekkel
szerepeltek. A délelőtt folyamán Kovács Dániel
iskolalelkész, a délután 17.00 órakor kezdődött
városi ünnepélyen pedig Koszti András polgármester köszöntőjét követően Pápai Szabó
György református lelkész mondott ünnepi
beszédet.
Az ünnepség után az aulában kiállított Bibliákat,
valamint a Holt-tengeri tekercsek fényképeit
tekinthették meg a megemlékezések résztvevői, akik megismerkedhettek a reformáció harmadik ágával, az anabaptistákkal is. Iskolánk
tanulói egy rajzverseny keretében bibliai történeteket jelenítettek meg, ezek is láthatóak voltak a kiállításon.
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Angol nyelvű
versmondó verseny
Idén ősszel is megrendezésre került iskolánk
angol nyelvű versmondó versenye, melyre
másodiktól nyolcadik osztályig vártuk a két tanítási nyelvű rendszerben tanuló jelentkezőket.
Anyanyelvi tanárainkból és nyolcadikos diákjainkból álló zsűrinknek nem volt könnyű dolga,
számos gyönyörű vers és nagyszerű előadás
tanúi lehettek. Volt, aki saját versével készült,
míg mások drámai formában mutatták meg
tudásukat.
Második osztály: 1. helyezett Kovács Tünde
Etelka 2. helyezett Virga Vanessza Vendi
3. helyezett Sisa Richárd
Harmadik osztály: 1. helyezett Dudra Dorottya
2. helyezett Monok Bernadett 3. helyezett Tóth
Csanád
Negyedik osztály: 1. helyezett Bene Kata
2. helyezett Lingsch Lola Magdolna 3. helyezett
Hakfelner Katalin
Ötödik osztály: 1. helyezett Török André 2. helyezett Bartos Bora 3. helyezett Szigeth Szabolcs
István

Hatodik osztály: 1. helyezett Godó Kinga Lea
2. helyezett Mészáros Csenge 3. helyezett Tóth
Gréta
Hetedik osztály: 1. helyezett Godó Cintia Zoé
2. helyezett Besenyei Gréta Fanni 3. helyezett
Gábor Adrienn
Nyolcadik osztály: 1. helyezettek Bacsa Johanna
és Pápai Barbara 2. helyezett Zsengellér Nóra
3. helyezett Kiss Virág
Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek, köszönetet mondunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak. Találkozunk intézményünk
szervezésében a tavaszi országos angol nyelvű
versmondó versenyen!
Bognár Réka

B-sek napja
Iskolánkban a tavalyi tanévben indítottuk útjára
hagyományteremtő szándékkal a B-sek napja
elnevezésű projektnapokat azoknak a gyerekeknek, akik nem angolos osztályokba járnak.
A 2017–2018-as tanévben is három tematikus
napon mutathatják be az adott témákkal kapcsolatban tudásukat, felkészültségüket, kreativitásukat gyerekek, pedagógusok egyaránt. Ezeken a napokon minden tanóra egy adott téma

2017. november
köré szerveződik, melyet a b osztályos gyerekek
szavaztak meg. Ősszel a „Feltalálók–Találmányok” világában mélyedtünk el, télen a „Média”,
tavasszal pedig a pályaorientációs naphoz csatlakozva a „Szakmák–Mesterségek” köré szerveződnek majd tematikus napjaink.
(Az előző oldalon lévő dia egyik 5. b osztályos
tanulónk Puskás Tivadar telefonközpontjáról
készült bemutatójából látható.)

Science Competition az
5. és 6. évfolyamosok
számára
Október 25-én került sor a természetismeret
házi versenyre, melyre az ötödikesek és hatodikosok háromfős csapatait vártuk. Kilenc csapat mérkőzött egymással. A feladatok között
a versenyzők találkoztak logikai feladvánnyal,
állathangok felismerésével, udvari térképes feladattal. A verseny jó hangulatban zajlott. Nemcsak a dobogósokat, hanem minden csapatot
jutalmaztunk. A legtöbb pontot és ezzel az első
helyezést a Kis Lilik csapat vívta ki, melynek tagjai Ötvös Lili és Szabó Lili Vanda voltak. Gratulálunk nekik és a többi csapatnak is.

Zöldligetes esték,
nemcsak zöldligetes
szülőknek
2017. november 6-án Dr. Bárkányi Pál főiskolai
docens, az IT biztonsági cég ügyvezetője tartott érdekes előadást, bemutatót az iskolánkba
járó gyerekek szüleinek és más érdeklődőknek
korunk webveszélyeiről a Zöldligetes esték elő
adássorozatunk keretén belül. A jelenlévők hallhattak a cyberbullyingról, a mémküldés következményeiről, a sextingről, a groomingról, a személyes adatokkal való visszaélések hátulütőiről,
de a mobiltelefonos applikációk használata során
felmerülő veszélyekbe is bepillanthatott a hallga-

tóság. Előadás-sorozatunk következő vendége Dr.
Uzsalyné Pécsi Rita nagycsaládos neveléskutató
lesz, aki a kamaszok nevelésével kapcsolatban ad
majd a mindennapi életben is alkalmazható tanácsokat az érdeklődőknek 2017. december 12-én,
18 órától a Liget iskolarész aulájában. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Papp Sándorné és Szigetközi Tímea

„Szabad fogas” és év
végi programok
Bármennyire is ragaszkodnánk az elmúlt időszakban többször is ránk köszönt langyos, kellemes, 18-20 fokos szép őszi időjáráshoz, egyre
inkább a télies viszonyok és a hideg lesz a meghatározó. Ennek megfelelően az immár alapítványként működő Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Családok
Klubja illetékesei újra elindították a tavaly jól
debütáló, „Szabad fogas” nevet viselő kezdeményezést, azaz: „Ha fázol, vegyél el egyet, hogy
más ne fázzon, tegyél ide egyet.” Ha van kinőtt,
már levetett, megunt, feleslegessé vált téli ruhaneműjük, azokat az alapítvány klubházának
oldalán elhelyezett akasztókra, fogasokra lehet
aggatni, ahonnan a rászorulók minden további
nélkül magukhoz vehetik őket.
Fekete Zsuzsanna klubvezető, az alapítvány
elnöke elmondta, hogy bármit szívesen és
köszönettel fogadnak, így kabátokat, sálakat,
sapkákat, kesztyűket, s lábbeliket, amelyek
sokat segíthetnek a téli hetek, hónapok átvészelésében. A klubvezető azt is elárulta, hogy bár az
ételszekrény-akciójuk és egyéb gyűjtéseik során
érték kellemetlen tapasztalatok (a szekrényt
megrongálták, ruhagyűjtéskor a kihelyezett
ruhásszekrény és a zsákok tartalmát szétszórták,
tavaly pedig a klubház előtt álló karácsonyfát is
megcsonkították, a díszeket megdézsmálták),
rendületlenül bízik az emberek józanságában,
segítőkészségében, így minden akciójukat
folyatják, ameddig csak lehetséges.
Ami az alapítványhoz fűződő egyéb híreket illeti:
a Videoton FC egy mezt ajánlott fel számukra,

amelyet az interneten árverésre bocsátott,
hozzájárulva a kitűzött Mikulás-programjaik
megvalósulásához, a Mezőkövesd elleni hazai –
4-0-ra megnyert – bajnoki találkozón pedig egy
busznyi rászoruló velencei gyermeket kísérőikkel együtt vendégül látott. Fekete Zsuzsanna
hangsúlyozta, hogy nem mehettek volna el a
mérkőzésre, ha Koszti András polgármester közbenjárására az Önkormányzat nem biztosított
volna buszt a számukra, amiért a gyerekek nevében is külön köszönet illeti a városvezetőt. Az
alapítvány november 11-én ünnepelt: egy évvel
korábban vehette birtokba az Európa parkban
található klubházát, amire már régóta vágyott. A
nem túl nagy, de otthonossá varázsolt helyiségben egész nap többtucatnyi gyermek játszott és
vehetett részt különböző programokon.
Az alapítvány illetékesei gőzerővel készülnek
az immár hagyományos és igen sikeres „Angyal
kerestetik” akcióra is, amelynek keretén belül
ismét kihelyeznek (december 2-án 15 órakor)
egy kívánság táblát a Korzón található TDM irodánál. Ezen a táblán kis papírdarabokra írva a
gyerekek (és szüleik) elhelyezhetik a Jézuskának szánt kívánságaikat. Ha személyesen nem is
ő, de az önkéntes „Angyalok” ezeket teljesítik és
december 17-én átadják az ajándékokat a kívánságok megálmodójának. Angyal bárki lehet, aki
vállalja, hogy a táblára helyezett kívánságcédulákra írt ajándékok közül egyet – vagy akár
többet – beszerez, megvásárol, megszépítve a
karácsonyát a kívánság kis gazdájának.
Akik szeretnének segíteni az alapítványnak, az
általa támogatott családoknak, gyermekeknek,
a Facebookon itt érhetik el: www.facebook.com/
Velenceiekert. E-mail: nagycsaladosklub@gmail.
com. Telefon: +36 70 310 0042
-mátay-
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A Bence-hegyen
száguldoztak

Mozgásban

A tavaszi nagy gurulás után az őszi időszakban is birtokba vették a Bence-hegy kanyargós-lejtős útjait a hagyományos Venice Lake Jamboree
résztvevői. Immár negyedik alkalommal jöttek össze az ország minden
részéből a longboard (majdnem gördeszka, de mégsem egészen az…) szerelmesei egy kis versengésre, ugyanakkor versenyen kívül az egész környéken sokan gurultak hagyományos gördeszkával, görkorival és kerékMátay
Balázs
párral, nem
csak a hegyen, a tóparti kerékpárúton is. Az időjárás nem volt
éppen kegyes a résztvevőkhöz, akiket az esőtől időnként csúszós aszfalt
sem tudott elriasztani szenvedélyüktől. Akadt, aki nemcsak a versenyzői
képességeivel és stílusával, az öltözékével is kitűnt társai közül, így fordulhatott elő, hogy volt sárkány jelmezben vagy éppen leopárd mintás
ruhában száguldozó longboardos, de magáról a sporteszközről vigyorgó
sárga szmájlit és a szivárvány minden színében pompázó deszkát is lehetett látni.
A nézők kesztyűs Slide-versenyt, Stand Up Slide megmérettetést és szlalom versenyt is végig izgulhattak. Sok látványos, jelentős technikai tudást
és komoly felkészültséget igénylő produkciónak tapsolhatott a lelkes –
szó szerint – útszéli publikum. Akadt néhány kisebb el-, illetve kicsúszás,
volt amikor hirtelen autó jelent meg a küzdőtéren, vagy egy óvatlan fotós
lépett be az éppen érkező versenyző elé, de összességében probléma- és
balesetmentesen lezajlott a nagy gurulós nap. A velencei dzsemborival
véget is ért az idei longboardos szezon, de a száguldó deszkások jövő
tavasszal folytatják, s a tervek szerint a tóhoz is visszatérnek majd.
De mi is az a longboard? A gördeszka erősebb, nagyobb, gyorsabb verziója,
„nagy testvére”. A longboard az 1960-as évek környékén ütötte fel először
a fejét, köszönhetően néhány unatkozó hawaii szörfös srácnak. Amikor
éppen nem volt ideális a vízfelület a hagyományos szörfözésre, el kellett
valahogy ütni az időt, így gyakorlatilag fogták magukat és megalkották a
„járdaszörfözést”, azaz a deszkázást, majd a longboardozást. Az első darabok egyszerű görkorikerekekből és szimpla deszkából álló tákolmányok
voltak, használatukkor rögtön megjelentek azok a klasszikus mozzanatok,
melyek egyébként az igazi szörfözésre voltak jellemzők. Az unatkozó szabadlelkű srácok gyorsan, sokszor lejtőn haladva imitálták a hullámlovaglást, kezükkel érintve az utat (mintha az a víz lenne). Nem csak az életérzés
volt a „régi”, hanem gyorsan el is tudtak jutni A pontból B-be.
Magyarországon kissé később kezdett elterjedni a sportág, de ma már
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sokan kedvelik, egyre több hívet szerez magának, folyamatosan nő a rajongók tábora. Néhány esztendeje még szinte lehetetlen volt longboardot
beszerezni hazánkban, azonban 6 éve, többek között az úgynevezett FAUN
Projectnek köszönhetően mindez megváltozott. Manapság szinte minden
sportboltban lehet kapni, bár nem túl nagy választékban, ezért a szakág
közössége elsősorban az egyedileg készült darabokat preferálja. Egy jobb
minőségű deszka ára 50 ezer forint magasságában kezdődik, a legprofibb
longboardok elérhetik a 100-120 ezer forintos árat is, de utóbbiak már
komoly „versenygépek”.
Egy átlagos longboard 84 és 150 centiméter között mozog, kb. 23-26
cm-es szélességgel. A kerekek nagysága, puhasága, elhelyezkedése és
maga a deszka mérete miatt gyorsabb, kényelmesebb, komfortosabb a
suhanás. Alapvetően stabilabb eszköz a longboard, mint a sima gördeszka,
sőt, mivel a deszkák maguk gyakran némi hajlással is bírnak, így a deszka
súlypontja is közelebb esik a földhöz, aminek köszönhetően még kön�nyebb elérni a gyorsabb sebességet.
-mb-
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Velence sportja
Mátay Balázs

Tojáslabdás válogatottak a tópartról
Korábban virágzó rögbiélet volt Velencén, ám a 2000-es esztendőkben igen eredményes Kék Cápák ma már nem „harapnak”. Az
utánpótlás azonban szépen cseperedik, miközben a felnőttek a
Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület színeiben vitézkednek, s immár
női együttes is bontogatja szárnyát a Zöldliget Általános Iskola tornatermében, illetve a pettendi sportpályán. Az őszi szezon lassan
véget ér, így arra kértük a VTRSE elnökét, az edzőként és játékosként
is szerepet vállaló Hollósi Gábort, hogy foglalja össze az elmúlt 3
hónap eseményeit, eredményeit.
– A tanév indulásával együtt kezdetét vette az őszi rögbis szezon is szeptemberben. A gyerekek erősödtek, okosodtak a nyári felkészülésen, és
nem utolsósorban gyarapodott a csapatok taglétszáma is. Fiúcsapataink az U14-es és az U16-os korosztályban is pályára lépve képviselték az
egyesületet, míg a lányok az U16-os női bajnoki fordulókban vettek részt.
Számos rendezvényen játszottak a gyerekek, mind a helyi rendezésű Váczi
Péter emléktornán, mind pedig a velencei „Fegyveres Erők Napján” rendezett mini tornán, illetve a szövetség által szervezett utánpótlás megmérettetéseken.
A jól sikerült felkészülésnek köszönhetően az U16-os fiúcsapatból 5 játékost delegálhattunk a korosztályos válogatottakba. Farkas Péter az olimpiai rögbit játszó válogatottban kapott játéklehetőséget, Dömötör Erik és
Páli Zsombor pedig a 15-ös válogatottban bizonyíthatja rátermettségét.
A rögbiolimpián való megjelenésének okán a szövetség nagy hangsúlyt
fektet a női szakág felzárkóztatására is (a magyar női rögbiválogatott közelebb van az olimpiai kijutáshoz, mint a férfi szakág), így idén ősztől 20 fős
játékos keretet hoztak létre az U16-os lányok számára, ahová meghívást
kapott Bársony Szonja, Bodó Csenge és Csere Zsanett is.
Jelenleg Pettenden a szabadban, illetve a velencei Zöldliget Általános
Iskola tornatermében zajlanak az edzések a hét 3 napján. A csapatokba a
toborzás folyamatos, 12 éves kortól várjuk a fiúkat és lányokat egyaránt.
Információ: +36 30 737 55 45. – zárta beszámolóját Hollósi Gábor klubelnök.

Szépen helytálltak ősszel a kis kézis
palánták
A Pázmánd NKSE részben Velencén pallérozódó legkisebbjei már a második
fordulón vannak túl az őszi kisiskolás bajnokságban. Az első kört Tolnán rendezték meg októberben, ahol az egyesület legifjabbjai először az AFKC I-es,
majd II-es csapatával mérkőztek meg. Az első meccsen nagyon bátortalanul
léptek pályára a lányok, s a jóval rutinosabb ellenfél csapata percek alatt így
nagy gólelőnyre tett szert, melyet tartottak is a meccs végéig. A második mérkőzésre már bátrabban érkeztek a csapat tagjai, s a két hasonló tudású alakulat
végig fej fej mellett haladt, míg a véghajrában a PNKSE egy góllal alul maradt.
„Összességében tehát az első forduló igazolta mindazt, ami az egész pontvadászatra jellemző: több rutinos csapat is szerepel a bajnokságban, akik jó pár
éve együtt kézilabdáznak, szivacskézilabda-bajnokságban versenyeznek, tornatagozatos iskolába járnak, vagy akár heti öt alkalommal is edzenek. Nekik
így kicsit könnyebb a dolguk, nagyobb rutinnal rendelkeznek a fordulók során.
Egy ilyen csapattal nehéz a dolguk a most kezdő gyerekeknek, de szerencsére
ezt mindig sikerül velük megbeszélni, s ők egy-egy gólnak is nagyon tudnak
örülni: nagyon szeretnek versenyezni, a mérkőzések hangulata nagyon magával tudja őket ragadni” – mondta Gosztola Petra, a csapat egyik edzője.
A második fordulót november 11-én rendezték Martonvásárban, ahol a csapat
az első fordulóhoz hasonlóan két mérkőzést játszott. Sajnos győzelmet nem
értek el a lányok, de az első meccs a Martonvásár csapata ellen kimondottan
jól sikerült, az edzésen gyakoroltakból sok minden szépen tükröződött.
„A Pázmánd NKSE U10-es csapatának nagyon sok kicsi, fiatal, új tagja van, akik
szeptember óta ismerkednek a kézilabdázás alapjaival, s heti három edzés
alkalmával szorgalmasan dolgoznak a jövőbeni szép eredmények érdekében.
Vannak, akik már harmadik éve játszanak az egyesületnél, így ők bátrabban, rutinosabban lépnek pályára is, többször dobnak kapura is. Agárdon, Pázmándon,
Velencén is vannak edzések, két csapatra osztva, így akik most szeretnének még
csatlakozni, bátran megtehetik, hiszen biztosan megtalálják a számukra megfelelő helyszínt és időpontot is” – mondta Flesser Dóra, a csapat másik edzője.
Az egyesület felnőttjei a tavalyi évet rendkívül sikeresen zárták, így jelenleg
is az NB I/B-s bajnokság nyugati csoportjában vitézkednek. A csapat kilenc
mérkőzésen van túl, s a tabella nyolcadik helyén, a középmezőnyben szerepel.
Sajnos sok sérülés, betegség sújtotta az elmúlt időszakban a csapatot, van,
aki műtét előtt áll, így több olyan mérkőzés is vereséggel zárult, ami a tavalyi
évben „sima győzelemmel” ért véget. Bizakodó a csapat, várják a felépülő játékosok visszatérését, s a középmezőnyben való maradás egyelőre az őszi szezon egyik fő célja. Urfi Dorottya a csapat legeredményesebb játékosa, 82 góllal
az egész tabellát vezeti, teljesítménye lendületet adhat az egész csapatnak,
de van két kettős igazolása is az egyesületnek, akikre kiemelten számíthatnak.
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Képi gondolkodó lapozó
galériája
November 10-én rendhagyó kulturális esemény
helyszíne volt a Könyvtár olvasóterme. A bibliotékát szorgos kezek, mintegy, színházteremmé
rendezték át. Az intézmény munkatársa, a
magát képi gondolkodónak tituláló Kalmár Zsolt
vetített képes előadását hallgathattuk, láthattuk, mi több, átélhettük.
Megérthettük a képi gondolkodás teljességét,
nagyszerűségét és szabadságát. Igen, szabadságát, amikor a gondolat, a lélek elszakadhat a fizikális megkötöttségtől, és szabadon szárnyalhat.
A művészi fotók láttán valamit érzünk, Tte talán
nem ugyanazt, mint én, ő megint mást. Kalmár
Zsolt, a képi alkotó kis szellemes rigmusokban
foglalja össze a saját gondolatait, érzéseit egyegy képhez kapcsolódva. A rövidke, jól stilizált
rigmusok elgondoltatóak, messzire mutatnak.
A rendezvény telt ház előtt zajlott. Az est háziasszonya könyvtárunk vezetője, Sinkáné Mihály
Zita volt. Ő vezette fel Kalmár Zsolt előadását,
a tökéletes szervezés is nagyrészt az ő érdeme.
Az est színes fénypontja volt a tombola! A Képi
Gondolkodó nyomdai termékei, valamint kedves
kis emléktárgyainak egy része került sorsolás
alá. Tovább növelte a hangulatot Kalmár Zsolt
néhány, főleg tréfás, utazási élményének a meghallgatása. Végül valamennyien pezsgővel koccinthattunk a művésszel, de egymással is, mert
nagyon együtt voltunk! Jó volt, köszönjük!
A kiállítás formája és témája is kérdéseket vetett
fel bennem, ezekre a választ a főszereplőnél
kerestem.
VH: Rögtön az elején tisztázzuk, hogy mi is az a
lapozó galéria?
KZS: A lapozó galéria ötlete egy fővárosi sétám-
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Velencén történt
hoz kapcsolódik, mikor is a Ráday utcában az
egymás mellett sorakozó kávéházak és éttermek
ajtajaiban ki voltak állítva az étlapok, így azokat
nyugodt körülmények között át lehetett nézni.
Úgy gondoltam, hogy képeimet és a hozzájuk
tartozó gondolataimat is ki lehetne ilyen formában állítani, biztosítva ezzel az alkotó és befogadó közötti intim viszonyt. A megnyitón azért
vetítek, mert még sem várhatom el, hogy azok,
akik megtisztelnek jelenlétükkel, sorban álljanak
és egyenként végiglapozzák az anyagot.
VH: És itt a második kérdés, a kiállítás címe:
„Azok vagyunk, ami eszünkbe jut bármiről.”
Hogy is van ez?
KZS: Sokat gondolkodtam azon, hogy jól sikerült
fotóim miért nem adják vissza azt a hangulatot,
amelyben készültek. Párizsban nem az Eiffel
toronytól váltam a város részévé, és ugyanez
mondható el az Akropoliszról Athénban. Jó
fotóimon ráfókuszálok egy adott tárgyra, jelenségre, ezáltal ugyan jelentést tulajdonítok nekik,
ugyanakkor egyben ki is ragadom őket abból a
környezetből, melynek részei, és amely kompletten hozza bennünk létre az adott hangulatot.
Így azt kell mondjam, hogy kevésbé fókuszált,
sokszor elnagyolt dolgok jobban teszik Athént
mítosszá és Párizst sanzonná, mint művészileg
értékesebbnek mondható társaik.
VH: Tehát itt most a rossz képeidet állítod ki?
KZS: Inkább úgy fogalmaznék, hogy azokat,
amiről eszembe jut valami, egyben őszintén
remélve, hogy ez a folyamat a nézőkben is lejátszódik!
VH: Köszönöm a villáminterjút!

-Sy-,

Az agrárgazdaság
fejlesztésére
szövetkeztek
Partnerségi együttműködésről írtak alá szerződést október 31-én a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnáziumban a Földművelésügyi
Minisztérium (FM), a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) és több, az agrárgazdaságban
érdekelt vállalkozás képviselői. Az együttműködési megállapodás célja, hogy a gyakorlatorientált iskolai rendszerű és az iskolarendszeren
kívüli középfokú agrárszakképzés megerősítésével növelje a Fejér megyében működő agrárés élelmiszergazdasági tevékenységet folytató
gazdasági szervezetek versenyképességét, valamint a megye népességmegtartó erejét.
Az eseményen megjelenteket Stossek Balázs,
a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte,
majd Szinay Attila, az FM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára és Kiss Norbert Ivó, a NAK Fejér megyei elnöke szólt röviden
a jelenlévőkhöz. Ezt követően került sor a vonatkozó megállapodás szentesítésére. Az aláírással
gyakorlatilag már működő kapcsolatokat öntöttek hivatalos formába, hiszen az érintett felek
már eddig is ismerték egymást.
A csatlakozó intézmények (Fejérben az Entz
mellett a Székesfehérvári Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium
és Szakközépiskola), valamint a vállalkozások
abban állapodtak meg, hogy a diákok bizonyos
szakmákban az iskolai képzés után a partnerhelyszíneken szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, így már pályájuk kezdetén megfelelő
rutinnal rendelkező fiatal szakemberek kerülnek
az agrárgazdaság vérkeringésébe.
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Hauszmann Alajos
.
Egységes
Közművelődési
Intézményközpont és Könyvtár
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

Gerlóczy Márton:
Kedd:
10.00–17.00
Mikecs Anna
– Altató
Szerda:
Csütörtök:
Szombat:

13.00–17.00
10.00–17.00
10.00–15.00

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

Kedves Olvasóink!
Gerlóczy Márton regénye családi naplók,
levelezések, néprajzi, prózai és lírai művek felhasználásával készült, de vázát két nagyobb
lélegzetvételű írás, Jékely Márta és Schéfer Ida
emlékirata adja. Az erdélyi családtörténetben
úgy illeszkednek egymáshoz a női sorsok, mint
a hajfonatban a szálak. Beletörődés, reményvesztettség, fájdalom, kitörni vágyás, csendes
lázadás feszegeti szét és tartja mégis együtt a
megtépázott életeket.

A könyvtár 2017. december 21-től
2018. január 5-ig zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap:
2017. december 20. (szerda)
Nyitás napja :
2018. január 6. (szombat)

Polgár Judit :
Sakk és matt
A sakkozás nemcsak
játék, hanem gondolkodásmód is, amely már
kisgyerekkorban elsajátítható, majd az élet számos területén sikerrel
hasznosítható. Univerzális agytréning, amely
logikus gondolkodásra
tanít, fejleszti a problémamegoldó képességet, és szárnyakat ad a
kreativitásnak. Polgár Judit könyvei mindezt
mesével, rímekkel, játékos feladatokkal teszik,
miközben a sakk szabályait is bemutatják.

Sinkáné Mihály Zita intézményvezető

Ünnepi készülődés – Kreatív foglalkozás gyerekeknek
2017. december 9. (szombat) 14.00–17.00 óráig

Cs. Szabó Sándor :
Luther I. – Az út
Cs. Szabó Sándor életrajzi regényében a reformáció legendás alakjának, Martin Luthernek a
korai évein és tanulmányain keresztül követhetjük végig, miként
válik egy egyszerű
parasztgyerek korának
egyik
legmeghatározóbb gondolkodójává. A kétkötetes mű első
része a kezdetektől egészen 1517-ig, a 95 tétel
megszületéséig mutatja be az eseményeket
fizikai és lelki síkon egyaránt, ennek köszönhetően pedig egy igazi hús-vér ember alakja elevenedik meg előttünk.

Ismét kreatívkodunk a
könyvtárban az őszi díszek
készítésének nagy sikere után
már a karácsonyra gondolva.
Ez alkalommal a gyerekek
készíthetnek képeslapokat,
dekorációkat a lakásba és
a karácsonyfára, vagy apró
ajándékokat a család aprajanagyjának.
Kellékeket, anyagot biztosítunk.
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Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
A „Hűség Városa” mindennapi életét élte, amikor
a soproni vasútállomásra befutott a Budapesti
Intercity a Velencei I. számú Nyugdíjasklub 27
fős kirándulócsoportjával.
A város jó szívvel, derült égbolttal és egy kiránduló „kisvonattal” fogadta a csoportot a vasút
állomáson. 1 órás körutazás keretében bemutatták a város nevezetességeit, és hangosbemondón ismertették a látnivalókat és a város
történelmét. Megtudtuk, hogy a város ismert
borának honnan ered a „kékfrankos” elnevezése. A kisvonat pedig vidáman ment végig a
Lövéreken, belvároson keresztül a Tűztoronynál
lévő végállomásig. Ezután fotózás következett,
majd kisebb csoportokra oszolva fedeztük fel a
város szépségeit. Ezután gasztronómiai élmények is vártak ránk, kinek-kinek ízlése és kedve
szerint. Kísérleti jellegű, vonatos kirándulásunk
kissé fárasztó volt, de sok tapasztalatot hozott
és nagy élményekkel szolgált…
Október 11-i klubnapunkon fogadtuk Koszti
András polgármestert, aki fórum keretében
ismertette a város helyzetét, a fejlesztések irá-
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nyait, majd válaszolt a feltett kérdésekre. Október 18-án emlékeztünk meg a Magyar festészet
napjáról. Örsi Lajosné bevezetője és Kesztyűsné Ilike szép verse után két amatőr festőnk
– Pluhár Károlyné (Gitta) és Kanalovics László –
mutatta be, kis kiállítás keretében festményeit.
Meséltek művészi hitvallásról és a festészet
nyújtotta örömökről és kihívásokról… Gyönyörű
délután volt. Ráadásul e napon köszöntöttük
Gittát 70. születésnapja alkalmából.
Október 20-án klubunk küldöttsége részt vett a
városi ünnepségen, majd az 1956-os forradalom
és Szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett koszorúzáson a Hősök Parkjában.
Október 25-i klubnapon került sor az új klubvezető megválasztására. (Jelen sorok írója tavaly
– a tagság felkérésére – 1 évre vállalta a klub
vezetését. Az év letelte és az egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változások nem
teszik lehetővé a klub további vezetését.) A tagság Egresfalviné Vidos Annát választotta klubvezetővé. Az új klubvezetőnek – az eddigi sikerekre
építkező – eredményes munkát kívánunk!

Mindenszentek napjára készülve a – társklubokkal közösen – árvácskaültetésen és temető
takarításon vett részt a klubtagságunk egy része.
Bérlettel rendelkező tagjaink a Karinthy Színház előadásán szereztek színházi élményeket.
A Zöldliget Általános Iskola tanulóinak ünnepi
műsorát, amely a Reformáció 500. évfordulójáról szólt, szintén megtekintettük.
Egyszóval vezetőváltás ide, vezetőváltás oda, a
klubélet tovább folytatódik.
Klubvezetői munkásságom lejártával megköszönöm a VH olvasóinak, hogy cikkeimen keresztül is figyelemmel kísérték klubunk munkáját,
és személyesen vagy interneten elismeréssel
adóztak tevékenységünknek. Remélem, hogy a
klub kulturális, ismeretterjesztő jellege – amely
az utóbbi években – egyre jobban kiteljesedett,
a következő években is folytatódik, mindannyiunk örömére.
Ujvári Mihály
leköszönő klubvezető
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Óvárosi Nyugdíjas Klub
Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcról emlékeztünk meg. Az ünnepség
a Dr. Entz Ferenc Szakképző Iskola udvarán volt,
a koszorúkat pedig a Hősök parkjában Bognár
Péterné és Czirbik Jánosné helyezte el. Ünnepi
köszöntőt mondott Koszti András polgármester úr, ünnepi beszédet pedig Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos.
Gratulálunk Tiboldi Máriának, akit Velence díszpolgárává avattak, és Tóthné Benkő Mónikának,
Bartos Zoltánnénak, és Rákóczi Ferencnek, akik
kitüntetést kaptak a városért végzett munkájukért.
Október 27-én vendégül láttuk a pázmándi Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a nadapi Szupernagyi
Nyugdíjas Klub tagjait a velencei Civilházban.
Az összejövetelen tiszteletét tette Koszti András

polgármester úr, és Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
asszony. A batyus bálon a talpalávalót Molnár
István szolgáltatta, és hála a remek társaságnak,
mindenki jól érezte magát.
November 2-án a harcokban elesett áldozatokról emlékezünk meg. A kegyeleti körút Némedi
Varga László ’56-os mártír katona síremlékénél
kezdődik, majd a magyar, német és orosz katonák sírjainál folytatódik. A megemlékezéssorozat a Civilház emléktáblájánál ér véget, ahol
koszorúkat helyezünk el.
Végül szomorú szívvel búcsúzunk az időközben
elhunyt klubtársunktól, Véghelyi Györgytől, aki
69 éves korában hagyott itt bennünket.
Minden kedves olvasónak, nyugdíjas társunknak
jó egészséget és szép őszi napokat kívánunk!

Kantár Ferencné klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub
Az ősz nem igazán a virágosításról szól, de
már tavaszra gondolva a három nyugdíjas klub
tagjaival közösen árvácskákat ültettünk. Így már
tél végén, kora tavasszal örülhetünk a tarka virágoknak.
Kellemes időben, jó hangulatban vett részt valamennyi nyugdíjastársunk.
Az októberi forradalomra emlékezve az Entz
Ferenc Szakgimnázium udvarában az iskola
tanulói adtak nagyon szép és megható műsort.
Az ünnepi beszédek elhangzása után Koszti
András polgármester úr kitüntetéseket adott
át. Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek.
Utána a Hősök parkjában folytatódott az ünnepség, ahol a 3. sz. Nyugdíjas Klub nevében Lója
Ervinné és Perényi Antalné koszorúzott.
Halottak napja előtt az 1. sz. Nyugdíjas Klub tag-

jaival közösen takarítottuk a temetőben lehullott faleveleket.
A 3. sz. Nyugdíjas Klub egész évben gondozza
a katonai temetőben nyugvó magyar és német
katonák, valamint az ismeretlen hősök sírjait.
Halottak napján közös kegyeleti sétán vettünk
részt, mécseseket gyújtottunk az 56-os mártír
Némedi Varga László emlékhelyén, a második
világháborúban elesett magyar, német és az
orosz áldozatok sírjainál, majd koszorút helyeztünk el a Civilház falán lévő az I. világháborúban
elesett velencei hősök emléktáblájánál.
Ellátogattunk Budapestre, a budai Gesztenyés
kertben rendezett kürtős kalács fesztiválra, ahol
eredeti erdélyi receptek alapján különböző ízesítésű kalácsot, hozzá finom pálinkát kóstolhattunk.
Akinek kedve volt hozzá, saját maga is kipróbálhatta a kürtős kalács sütését is.
Mint minden évben, idén is Cecére és Ozorára
kirándultunk, gyönyörű napsütésben sétáltunk,
majd a Tulipán vendéglőben ebédeltünk. Ez a
nap is nagyon jó hangulatban telt el.
Évek óta kollektíven gyűjtjük a műanyag kupakokat egy velencei kisfiú, Szomor Csongor
részére, szülei ebből fedezik Csongor rendszeres
gyógytornáját. Mi ezzel szeretnénk csökkenteni
a szülők anyagi terheit.
Beteg társunknak, Kónyáné Zsuzsának mielőbbi
gyógyulást, nyugdíjastársainknak jó egészséget
kívánunk.
Herczeg Ferencné
29
klubvezető

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:
2017. október 12-én
Kecskés Árpád – Besztercei Andrea
2017. október 14-én
Silhány István – Takács Renáta
2017. október 17-én
Maitner János – Nagy Ágnes

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

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak
16.30–17.30

Aprócska Néptánc
10.00–11.00

Maminbaba hordozós latin
fitness
09.30–10.30

Meteor dance
17.00–18.00

ÁGI fitness
18.45–20.00

Meteor dance
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Regélő társastánc
18.30-20.00

Meteor dance
18.30–20.00

PÉNTEK

4. Terem

Karate
18.00–19.30

ÁGI fitness
18.30–20.00
5. Terem
„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
9.00-10.00

Ringató foglalkozás
17.00–17.30

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

The Kids club
16.30–17.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
9.00-10.00

Velencei Polgármesteri Hivatal
polgármester
Koszti András
HIVATALVEZETŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit
osztályvezető589-419
Heinczné Horváth Edina 
589-412
humánerőforrás-szakreferens
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás,
birtokvita)		
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
589-425
testületi referens		
Varga Viktor 
589-402
személyi asszisztens
Szabóné Rácz Éva 589-416
titkársági ügyintéző
Mátay Balázs 
30-333-6171
önkormányzati és kommunikációs referens
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea aljegyző589-418
Máthay Erzsébet 589-417
anyakönyvvezető (anyakönyvezés,
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta 589-408
igazgatási ügyintéző
(települési támogatás, gyógyszertámogatás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
2481 Velence, Zárt u. 2. T: 22/470-288
F: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu Honlap:
www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
VELENCE VÁROS TERÜLETÉN:
CSALÁDSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA:
8.00–16.00
HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOK:
•	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
Egységvezető Dócziné Horváth Erika
• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás:
Egységvezető Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T: 06-22-589-157
• Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:
Lukács Ildikó
T: 06-22-589-157
• Nyugdíj és társadalombiztosítási
szaktanácsadás:
Bencsik Ferencné
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes jogi tanácsadás a szolgálat
székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288
telefonszámon

Zsovák Nóra 
589-400
igazgatási ügyintéző
(iktató, kereskedelmi igazgatás,
telepengedélyezés, szálláshely-engedélyezés,
talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő 
589-422, 30-588-6416
közterület-felügyelő
Pécsi Viktor 
589-422, 30-255-7392
közterület-felügyelő
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
Balogh Viktória589-423
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
(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:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Szabó Zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

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

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

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető
szellőzők,redőnyök,párkányok
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása!
Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét
Redőnyök javítása rövid határidővel
Szakszerű beépítés és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!

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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,

(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK)


FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk
-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé

-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
-„AustriaSat” Minőségi műholdas HD szolgáltatások
-„T-HOME”
Internet, telefon, tévé, akár együtt

 VILLANYSZERELÉS és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,
-„AMPERNÖVELÉS”
-Érintésvédelmi, felülvizsgálat,
dokumentáció készítése
 RIASZTÓSZERELÉS és, videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek..stb
GERGELY SAT BT.

06 30/981-6363

www.gergelysat.hu

Csecsemőgondozásban jártas
pótnagyit keresünk
heti 2-3 alkalommal
Ófaluba.
Érd.: 30-2424 336
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

Atlétáink
sikere

2014. november–december

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

A turizmus – lehetőség vagy
Serák György
tehetetlenség?
hűtőgépszerelő

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

T

urisztikai konferenciát szervezett
november 27-én a Velencei-tavi TDM
Velence Resort&Spa-ban. A találkozó
apropóját a turisztikai szervezetekben folyó
reform adta, amely országos szinten célul
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb
működést. A rendezvényt Velence polgármestere, Koszti András nyitotta meg.
Beszédében kiemelte, hogy a Velencei-tó és
környéke még sok kiaknázatlan lehetőséget
rejt, melyeket közös erővel a közösség
hasznára fordíthatunk. Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta
a vendégéjszakák számában nem sikerült
növekedést generálni annak ellenére, hogy a
régióban több uniós pályázati fejlesztés
valósult meg. Kifejezte aggodalmát a
,,csodavárás gyakorlata” miatt: a fejlesztéseket külső forrásból kívánják mindenhol
megvalósítani, miközben a helyi rendszerek
nem hatékonyak.
L. Simon László államtitkár további,
igényes vendégeket kiszolgáló szálláshelyek
létesítését sürgette. Hangsúlyozta olyan
turisztikai ,,attrakciók” kidolgozásának
fontosságát, felkutatását, amelyek nem csak
,,egynapos” vendégforgalmat vonzanak.
Lényegesnek nevezte a vendégéjszakák
számának adóbevételt jelentő növelését. Az

06 20/557-3008
elhangzott:
a megvalósult kerékpárút eddig
megépült 2 szakasz csupán a tervezett hálózat
töredéke, a további fejlesztési források
biztosításának alapvető feltétele lesz a
jövőben a helyi turisztikai erők hatékonyabb
tevékenysége, a települések együttműködése
és a vonzerő növelése. (nzk)

államtitkár hozzátette: sem a kerékpárút, sem
a Velencei-tó Kapuja projekt nem jelent
adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt
többnyire egynapos látogatók használják. A
területen működő TDM szervezetek
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a
radikális reform, az összeolvadás. Véleménye
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a
tó körüli lehetőségeket, programokat, és Képviseleti Iroda
valamennyi önkormányzat hozzájárulna a
költségekhez, lényeges előrelépést lehetne
2484 Agárd, Széchenyi utcai pavilonsor
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét
06 22/579-124 06 22/579-125
egységesíteni kellene (Gárdonyban
jelenleg
Személyes-,
vagyon- és technikai egyedi, utazási biztosítás,
kerékpárjavító
380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj).
kárbejelentés
L. Simon László büszkén utalt a VVSI
Önkéntes Nyugdíjpénztár! Lakáskassza!
fejlesztésének megkezdésére, valamint a
Családi jogvédelem biztosítás
2475 Kápolnásnyék,
teljes partvédmű- és kikötő felújításra,
alábbi címen is: 2484 Agárd, Óvoda u.10.
amelynek tervezésével jövő évAzközepére
Ady Endre u.8.
06 22/579-128,
elkészülnek, a megvalósítás költsége
mintegy06 22/579-129 l besemisi@freemail.hu
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

Generali-Providencia Biztosító Rt.
Bese Mihály

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
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ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
Velence Resort & Spa

superior

H-2481 Velence, Béke u. | Telefon: +36 22 589 900 | Fax: +36 22 589 901
e-mail: reservation@velencespa.com | www.velencespa.com | www.facebook.com/velencespa
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Hirdessen a Velencei Híradóban!
További információk
kérhetők a

hirado@velence.hu
e-mail címen

2014.11.27. 17:53:17

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei
körzeti megbízottjai,
Kiss Balázs c. r. törzsőrmester
és Valicsek Katalin r. zászlós
minden hónap első és harmadik csütörtöki napján
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT

tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található
rendőri objektumban.

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

Női-Férfi Kozmetika
Ajándék utalvány kapható
Bejelentkezés:
7

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

