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Egész évben: „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása.
2018. március 21-től kiegészítve a Bence-hegyi kilátó
történetéről szóló fotókkal, dokumentumokkal.
11.00–16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. március 29. április 5., 12., 19. JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként délután a kikapcsolódásé, a játéké a 
főszerep. Társasjátékok: kockajátékok, sakk, kanaszta, 
snapszer, malomjáték, UNO, Activity , Scrabble, vizuális 
barkochba, stb.
16.00–19.00-ig
Civilház kisterme (Fő u. 64.)

2018. március 31. Flavus Velence SE–Sárbogárd II. 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés 
16.30
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u. 52.)

2018. április 6. „Hópelyhek a válladon”
Szurovecz Kitti írónő találkozik az olvasókkal a könyvtárban 
(Hauszmann Alajos EKIK)
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. április 13. „Öregember nem vénember”
Gáspár Orsolya diplomás gyógytornász előadása 
a Hauszmann Alajos EKIK házasságkötő termében
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. április 14. Varázsvirág
A Meseerdő bábszínház bábjátéka, gyerekeknek. 
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 30 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
10.30
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2018. április 14. Flavus Velence SE–Rácalmás 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés 
17.00
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u. 52.)

2018. április 16., 30. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb…
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban
17.00–19.00
Wenckheim-kastély házasságkötő terme (Tópart u. 52.)

2018. április 22. Süni és a csodaszaxofon
A Meseerdő bábszínház bábjátéka, gyerekeknek. 
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 30 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
16.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

 PROGRAMELŐZETESEK

2018. május 1. Velencei Majális
Mindenkit szeretettel vár Velence városa a hagyományokhoz 
híven, a Kastélyparkban megrendezendő majálisra! Kispályás 
foci, főzőverseny, szórakoztató műsorszámok, játszóház, 
ínyencségek sarka, kirakodóvásár.
10.00–15.00-ig
Kastélypark (Tópart u. 52.)

2018. május 27. Babák Rózsakertje és Gyermeknap 
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő 
ünnepség, melyet az elmúlt évben született kisgyermekek, 
„babák” köszöntésére egy-egy tő rózsát ültetnek el közösen 
a Babák Rózsaparkjában. Egyéb programok: Rózsa-díj 
átadása, gyermeknapi események, arcfestéssel, játékokkal, 
vetélkedőkkel.
10.00–18.00-ig
Babák Rózsaparkja (Zárt u.)

Velence város programjairól, eseményeiről bővebben 
tájékozódhat az interneten a www.velence.hu és a  
www.velenceturizmus.hu weboldalakon, illetve Velence 
Város Hivatalos Facebook-oldalán: www.facebook.com/
Velencevaros 

Címlapon: Március 15-én méltóságteljesen ünnepeltünk 
(Írásunk a 7. oldalon) Fotó: Igari Balázs 

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
2018. április

Dr. Sirák András: 15.00–16.00  
2018. április 5. (csütörtök) 

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00  
2018. április 5. (csütörtök) 

Fésűs Attila: 8.00–10.00  
2018. április 6. (péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2018. április 9. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2018. április 9. (hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00  
2018. április 13. (péntek) 

Szabó György: 14.00–15.00  
2018. április 19. (csütörtök) 

Uj Roland: 10.00–12.00  
2018. április 9. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Eseménydús heteket tudhatunk magunk mögött 
minden tekintetben. A tél végére megérkezett az 
igazi fogcsikorgató hideg. Február utolsó és március 
első napjaiban kora délután is negatív tartomány-
ban maradtak a hőmérsékleti értékek, éjszakánként 
pedig mínusz 10 fok alatti minimumokat regisztrál-
hattunk, miközben hó is hullott bőséggel. Rekor-
dgyorsasággal fagyott be a Velencei-tó, majd hízott 
3 nap alatt 7-8 cm-esre a jég vastagsága. Mielőtt 
azonban a tömeges jégen tartózkodáshoz szük-
séges minimális, 10 cm-es vastagságot elérhette 
volna, hirtelen jött az enyhülés, így gyakorlatilag 
egy hét alatt részünk volt télben, őszben, tavaszban, 
jeges-havas, esős-sáros, ködös, valamint kellemes, 
napos időjárásban egyaránt. A lehullott hó és az 
utakra fagyott jég komoly feladatot rótt ránk, így a 
Velence Városgazdálkodási Kft. a rendelkezésére 
álló összes humán- és eszközállományát bevetette a 
közutak síkosságmentesítése, járhatóvá tétele érde-
kében.
Hatalmas elismerés volt számunkra az, hogy 2017-
ben Velence városa elnyerte a Virágos Magyarország 
környezetszépítő verseny egyik fődíját, az Arany 
Rózsa-díjat. Ennek megfelelően nem kisebb büsz-
keséggel töltött el a felkérés, miszerint tartsak váro-
sunkról és környezetszépítő, virágosító tevékenysé-
günkről egy előadást a verseny regionális projektz-
áró eseményén, amelyre február 22-én került sor a 
gyönyörű bakonyaljai településen, a Komárom-Esz-
tergom megyei Súron. Az egész program kiválóan 
sikerült, miként – úgy érzem – prezentációm is pozi-
tív fogadtatásra talált. Köszönöm a meghívást a szer-
vezőbizottság alelnökének, Spanyárné Halász Szilvia 
régióvezetőnek!

Február 27-én az M4 sport reggeli műsorában, élő-
ben jelentették be a szervezők az idei Tour de Hong-
rie pontos menetrendjét és helyszíneit. Velence 
augusztus 16-án a második szakasz rajthelyszíne 
lesz, kora délután tőlünk startol majd mintegy 120 
profi kerékpáros, hogy célba vegye Székesfehérvárt, 
ahová egy nehéz, 170 km-es útvonalon jut majd el a 
mezőny. A televízióban az érintett városok vezetői is 
szerephez jutottak egy rövid bemutatkozás erejéig, 
így magam is szólhattam röviden városunkról és a 
Velencei-tóról. 
Március 9. napján ünnepélyes keretek között Faze-
kas Sándor földművelésügyi miniszter, Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos 
és L. Simon László országgyűlési képviselő részvé-
telével adhattuk át a Dr. Entz Ferenc Mezőgazda-
sági Szakgimnázium főépületének újonnan épített 
emeletét. A négy új szaktantermet, irodákat és több 
más kiszolgálóhelyiséget tartalmazó beruházás biz-
tosítja azt, hogy az eddiginél komfortosabb körül-
mények között folyjon az oktatás az intézményben, 
amely a bővítés által több tanulót tud befogadni. 
Amint azt pohárköszöntőmben is kiemeltem, pol-
gármesterként nagy öröm számomra ez, hiszen túl 
az épületfejlesztésen, a város érdeke is, hogy minél 
több mezőgazdasági szakember kerüljön ki az intéz-
ményből.  Hangsúlyozom, hogy a fejlesztések még 
nem értek véget az Entzben, ugyanis hamarosan 
kezdődik a teljes energetikai felújítás, illetve az iskola 
területén ősszel indul az Alba Fehérvár utánpótlás 
kosárlabda bázisának is otthont adó új tornacsarnok 
építése. Ki kell emelnem, hogy az emeletráépítés és 
a további, említett beruházások megvalósulásáért 
sokat tett az iskola korábbi igazgatónője, Turcsányi 

Sándorné, mint ahogy az utódjaként az intézményt 
immár több mint fél éve vezető Stossek Balázs elhi-
vatottsága, fiatalos lendülete is garancia számomra, 
hogy ő ugyancsak mindent elkövet a tanintézmény 
fejlődéséért, oktatási és infrastrukturális fejlesztésé-
ért.
Március 15-én a korábbi évekhez hasonlóan méltó-
ságteljesen emlékeztünk az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc hőseire. A kiválóan sikerült ünnepi 
műsort a Zöldliget Általános Iskola diákjai adták. Gra-
tulálok nekik és felkészítő tanáraiknak!
Mire Önök ezeket a sorokat olvassák, már túl leszünk 
a Bence-hegyi új kilátótorony hivatalos átadásán, s 
vélhetően már több százan, sőt talán több ezren is 
megcsodálhatták a fentről elénk táruló gyönyörű 
panorámát. Remélem, ez a kilátó hosszú évtize-
deken át fogadhatja majd a hozzánk látogatókat, s 
kirándulók zarándokhelyeként igazi emblematikus 
építménye lesz városunknak, illetve az egész Velen-
cei-tavi térségnek. A megnyitó ünnepségről majd a 
következő lapszámunkban számolunk be. 
Az előttünk álló időszak legfontosabb esemé-
nye a 2018. évi országgyűlési választások. A tét 
nagy; nemcsak a város, de az ország jövője forog 
kockán. Tessely Zoltán – a Velencét is magába fog-
laló Fejér megyei 03. sz. választókerület jelenlegi 
országgyűlési képviselője – a Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség jelöltjeként száll újra harcba a képviselői 
mandátumért. Zoltánnal az elmúlt négy évben közö-
sen dolgoztunk azért, hogy városunk és az egész 
velencei-tavi térség komoly és látványos fejlődésen 
menjen keresztül. Ez egy kemény, embert próbáló 
feladat volt; de közösen, egymást segítve büszkék 
lehetünk az elért eredményekre.

 Fazekas Sándor miniszter úrral az emeletráépítés ünnepélyes avatóünnepségén
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Tény és való: mindannyian megtapasztalhattuk 
milyen pozitív, ígéretes változások történtek Velen-
cén. Megindult a velencei-tavi partfal rekonstruk-
ciója. Megtettük az első lépéseket, hogy egyetemi 
várossá váljunk. A leendő kampusz átépítését éppen 
a napokban jelenthettem be. Jelentősen bővült 
kerékpárút-hálózatunk; megvalósult az emeletráépí-
tés a Dr. Entz Ferenc Szakgimnáziumban; heteken 
belül nekilátunk az intézmény teljes energetikai 
felújításának; ősszel pedig elkezdődik a tornacsar-
nok-beruházás is. Mindezeken túl a város életében 
nagy jelentőséggel bíró pályázatainknak várjuk a 
pozitív elbírálását, másoknál a kivitelezés megindí-
tását. Képviselő úr elszántsága, aktív támogatása 
komoly szerepet játszott terveink előkészítésében, 
és azok megvalósításában. Segítségével újulhat meg 
egyik háziorvosunk, dr. Szabó Irén orvosi rendelője; 
régóta tervezett FINA versenyuszodánk megépülése 
pedig közbenjárásának köszönhetően kézzelfog-
ható közelségbe került. Hallva az országos ellenzéki 
pártok választási retorikáját, itt Velencén az országy-
gyűlési választásoknak az is a tétje, hogy mindezen 
beruházások megvalósulhatnak-e városunkban.
Zoltán munkája nemcsak nálunk, de az egész 
választókerület lakói számára nélkülözhetetlen. 
Megnyugtatónak tartom, mennyire ismeri és érti az 
itt élők problémáit, ezért a helyi igényeknek megfe-
lelő, lehető legjobb megoldásokra törekszik. Nem 
a levegőbe beszél – hanem cselekszik. Úgy érzem, 
városunknak a következő négy esztendőben is arra 
van szüksége, hogy tovább folytassuk a megkezdett 
közös munkát; hogy véghez vigyük mindazt a sok 
számos tervet, elképzelést, amiknek köszönhetően 
tovább javulhat életünk.
És nemcsak jobban – de nagyobb biztonságban is 
élhetünk! A Fidesz-KDNP kormány határozott bizton-
ságpolitikájának köszönhetően megkezdődött az új 
rendőrkapitányság építése járásunkban, megújult 
rendőreink gépkocsiparkja és ami a legfontosabb, 
kormányunk gondoskodik róla, hogy hazánk ne 
legyen bevándorlók országa. Ez a kormány biztosí-
ték arra, hogy ne költözhessenek idegenek az egy-
kori laktanyaépületekbe vagy egyéb önkormányzati 
ingatlanokba. Mi Velencén sem szeretnénk, ha ez 
megtörténhetne velünk. Ahogyan azt sem, hogy 

újra megnyithassa kapuit a bicskei menekülttábor. 
Ezeket a rémálmokat igazán senki nem kívánhatja, 
hogy valóra váljanak. Tessely Zoltán személye ezért 
is garancia számunkra. Választókerületünk régi-új 
országgyűlési képviselőjével nyugodtan nézhet-
nénk a következő négy esztendő kihívásai elé – én 
pedig biztos volnék benne, hogy városunk töretlenül 
fejlődhetne tovább.

Tisztelt velenceiek, kedves választópolgárok! Április 
8-án ismét elérkezik a nagy pillanat, Magyarország 
jövőjéről szavazhatunk. Tegyük ezt felelősséggel. 
Hozzunk bölcs, átgondolt döntést. Olyat, ami gyer-
mekeink, közösségeink, városunk érdekét szolgálja.

Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink

V
ELENCEI HÍRADÓ: Szeretettel 
köszöntelek, köszönöm, hogy 
eljöttél. Az olvasónak tartozunk 
annyi magyarázattal, hogy kisle-
ánykorod óta ismerlek, mesterkélt 

lenne, ha most magáznánk, „tetszikeznénk” 
egymást.
Gáspár Orsolya: Köszönöm, hogy meghívtatok, 
érdeklődtök a foglalkozásom, a hivatásom iránt. 
Nem is tudnálak magázni, nagyon furcsán jönne 
ki.
VH.: Bécstől nyugatra a városok lépcsőházában 
egyforma számban látjuk az ügyvédek, szakor-
vosok, adószakértők, szabók, fogorvosok és (!)  
a gyógytornászok (Krankengymnast) tábláit. Az 
emberek a mozgásszervi panaszaikkal minden-
kor a gyógytornászt keresik fel először. Ha ő nem 
tud segíteni, orvosi beavatkozásra, (pl. műtétre) 
van szükség, akkor ő, a gyógytornász küldi a 
beteget a szakorvoshoz. Ritkábban fordul elő az, 
hogy az orvos küldi a beteget a gyógytornász-
hoz. Nálunk ez nem így működik, a beteg szinte 
mindig előbb az orvoshoz megy, onnan kerül a 
gyógytornászhoz, aki végül is meggyógyítja.
Gáspár Orsolya: Valóban, jó a megfigyelésed. 
Tudod, hogy egyáltalán nem szenvedek „rang-
kórságban”, mégis hálásan köszönöm, hogy 
kiírtad, hogy diplomás…. Sokan azonosítanak 
bennünket a gyógymasszőrökkel, gyógyková-
csokkal, kenő asszonyokkal, egyebekkel, pedig 
főiskolás szinten tanultuk, és jól megtanultuk 
valamennyi mozgásszervi betegség felismeré-
sét és gyógyítását.
VH.: Igen, rokonságomban most végzett az 
Egészségügyi Főiskolán egy kislány, láttam a 
tankönyveit, az anatómiai, tájanatómiai,  funk-
cionális anatómiai tankönyvei például, legalább 
annyira alaposak, mint az orvostanhallgatók 

Solymosy József

milliónyi fájdalommal küszködve – vénül meg, 
csupán öregebb, idősebb lesz, a korához „illő” 
egészségi állapotban.
Gáspár Orsolya: Hiszek abban, hogy a fájdalom-
mentes mozgás egy jelentős örömforrás is. Gon-
doljunk egy kellemes biciklitúrára, séta a csodás 
velencei kilátónkhoz, egyebekre.
VH.: Kedves Orsi, kérlek, szóljál valamit magad-
ról is, gyermekkorod, iskolás, majd főiskolás 
korodról, mi indított erre a szép pályára? Kötődé-
sed Velencéhez?
Gáspár Orsolya: Bár Pesten éltünk, de min-
den szabadidőmet péntektől vasárnap estig, 
illetve iskolai szünetek teljes idejét Velencén 
töltöttem. Itt tanultam meg úszni, biciklizni, fára 
mászni, a természet szeretete is ide kapcsolódik. 
Nem emlékszem valamilyen pontos időpontra, 
amikor elhatároztam, hogy gyógytornász leszek, 
lassan érlelődött ez meg bennem. 1995-ben 
szereztem meg a gyógytornász diplomámat 
Budapesten, 2000-ben pedig másoddiploma-
ként egészségügyi menedzser is lettem. Azóta 
rendszeresen továbbképzéseken veszek részt, a 
szakirodalmat figyelemmel kísérem. Munkahe-
lyeim OORI, Nyírő Gyula Kórház, Erzsébet Kor-
ház, 2008-ban két alkalommal is jártam Kínában, 
tanulmányozhattam a keleti gyógyászat csodá-
latos világát, eredményeit.
VH.: Nem marad más hátra, megköszönöm az 
interjút, és sok, nagyon sok sikert kívánjak az 
elkövetkező munkádhoz is.

Gyógyítóink

Gáspár Orsolya  
diplomás gyógytornász

tankönyvei. A biomechanika is egy specifikus 
tantárgyatok.
Gáspár Orsolya: Ez így van, ehhez még hozzá-
tehetem, nagyon lényegesnek tartom, hogy az 
elméleti tudás mellett a gyakorlati oktatásra is 
nagy figyelmet szentelnek. Négy év alatt közel 
annyit kell megtanulnunk, mint egy ortopéd 
szakorvosnak.
VH.: Hogyan jutottál erre az elhatározásra, hogy 
kitérsz a nálunk szokott szűk körből, rendelőt 
nyitsz és háznál is gyógyítod a rászorulókat? 
Kaptál ehhez valamilyen biztatást?
Gáspár Orsolya: Régi vágyamat teljesítettem. 
Sirák főorvos úrral történt megbeszélésemkor 
ő elmondta, hogy működésemre nagy igény 
mutatkozik térségünkben, kifejezetten bátorí-
tott elhatározásomban.
VH.: Hol a rendelőd, hogy lehet téged elérni, 
házhoz hívni?
Gáspár Orsolya: A rendelőm Székesfehérvárott 
van (Székesfehérvár, Zsolt u. 8.). Telefoni elérhe-
tőségem: 30 847-8437.
VH.: Tudod Orsi, látván ezt a rendelőt, ez azért 
„nem semmi”! Ennyi értékes műszer, ennyi 
segédeszköz, ezek mind szükségesek a mun-
kádhoz? Rengeteg pénzedbe kerülhettek. 
Mutass már be néhányat, melyik mire szolgál?
Gáspár Orsolya: Bizony, évekig tartott gara-
sokból összetakarékoskodni a műszerek árát, 
például csak az ultrahangkészülékem, elektrote-
rápiás készülékem, összességükben a legújabb 
fejlesztésű tornaeszközök, bizony, milliós nagy-
ságrendet tesznek ki.
VH.: Az április 13-án, Velencén tartandó előadá-
sodnak a Jókaitól vett „Öreg ember, nem vénem-
ber” szellemes címet adtad. Érthető, hogy mire 
célzol; aki „nem hagyja el magát”, törődik a 
testével, szervezetével, az nem szánalmasan – 
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Elfeledett mesterségek, szokások
Titkok  
a hímes tojásokról
A tojás egyetemes szimbólum. Alkalmas a nem-
létből a létbe való átmenet jelölésére. Őskortól 
fogva érzi ezt a világ valamennyi népe… A görö-
göktől eredő mondás: „minden a tojásból való”. 
(Monoriné Rholik Erzsébet). A Finnek eposzában 
a Kalevalában az egész világ egy kacsatojásból 
származik. Valamennyi szimbólum, jelképesen 
a tojásra íródik rá. Ez fontos és életünket ma 
is meghatározó, szép és közös mondandó. Az 
emberiség összes népénél és kultúrájában vala-
milyen formában megtalálható. 
„A tojás legalsó része alsó földdé átváltozik, a 
tojásnak felső része, felső éggé átváltozik, sárgá-
jának felső része átváltozik halvány holddá, ami 
a tojásban tarka, az az égen csillagokká. A fekete 
foltok benne, Fenn az égen fellegekké.” (Nagy 
Kálmán fordítása)
A keresztény lelkületben és műveltségben 
élő emberek is megtartották, átmentették és 
továbbfejlesztették a tojás megkülönböztetett 
szimbolikus szerepét. Krisztus feltámad! Való-
ban feltámadt! (Ma is élő, húsvéti köszöntés)
Több vallásos legenda meséli el a húsvéti tojás 
történetét. Mária Magdolna nem sokkal Krisztus 
mennybemenetele után Rómába indult. Meg-
jelent Tiberius császár előtt és „Krisztus feltá-
madt!” szavak kíséretében átadott neki egy piros 
tojást…
A piros szín ettől kezdve Jézus Krisztus kiontott 
vérének jelképe lett a keresztények között. Len-
gyel legenda (Monoriné Rholik Erzsébet gyűjté-
séből). Évszázadok alatt kialakult egy jelképes 
beszéd a tojásokra rajzolva. A jel-képes-beszéd 
nyelvén a pont minden további rajz kiinduló 
pontja, születésének kezdő mozzanata. Ha le 
szeretnénk rajzolni a születést a lehető legegy-
szerűbb formában, elég egy pontot rajzolnunk. 
Mit is jelentenek a pontok? Ha akarjuk, a sugárzó 
napot is jelölhetjük körrel és pontokkal, a pont 
nemcsak pont, de egy virág közepe, sőt szirma 
is lehet. Sok tojáson megjelenik a „bevetett föld” 
motívuma a rácsok közötti pontokkal.
A vonalak: A pontból születik meg a vonal.  
Bármilyen is lesz, egyenes vonal, hullámos, 
töredezett, görbe és domború vagy görbe és 
homorú, függőleges irányú, vízszintes vagy átlós, 
mind-mind a pontból születik meg. A pont-pont-
vesszőcske minden „írókázós” technika alapja. 
A csillag az eget jelöli. Amikor hatágú, a százas 
számot, ha nyolcágú, az ezres szám mennyisé-
gét is hordozza. Ugyanakkor az ezer fogalma 

jelöli a végtelen sokat. A tojások motívumai fent 
rózsában és forgó rózsát nyíló világ-virágban 
mutatják meg a teremtés rendjét. Csodaszépen 
jelölődik e gondolat egy vasalt tojáson, mely a 
felvidéken is készül. Páratlan ügyességet igé-
nyel a kovácsoktól a tojások miniatűr patkóval 
való magpatkolása, vagy művészi megvasalása.  
A fehéren hagyott tyúk vagy libatojást kifújták, 
kimosták és vagy üresen hagyták, vagy homok-
kal, földdel töltötték ki. Ólomból picike patkót, 
sarkantyút öntöttek, a tojásokra tették, és hosz-
szú ólomszögekkel felerősítették. Ritkábban 
kovácsoltvas-díszekkel is díszítették a tojásokat. 
Áldásmondás Vízbevető hétfőn: (Húsvét hétfőjét 
sok  helyen ma is, vízbevető hétfőnek nevezik.)  
Elődeink rendesen tiszta vízzel locsolkodtak, 
kevés helyen használtak e célra rózsavizet. Ehe-
lyett maguk az asszonyok különféle szagos vizet 
főztek, ilyenek a zsályavíz, muskátlivíz.  A felnőtt 
férfiak és legények áldást mondtak, a serdülő 
és kisebb fiúk verseket. Áldás Tamásfalváról: 
„Ma nekem így tetszik, Vízbevető hétfű, látom a 
pázsiton iparkodik a fű…”
Velencei locsoló vers: Zöld erdőben jártam, 
piros tojást láttam, bárány húzta rengő kocsin, 
mindjárt ide szálltam, nesze hát rózsavíz, gyön-
gyöm gyöngyvirágom,  Hol a tojás piros tojás, 
tarisznyámba várom.” 
Az egyházi jelképek is megtalálhatók a húsvéti 
tojásokon. Bárány, Isten báránya, feje körül 
keresztes dicsfény látható. A feláldozott, de 
ugyanakkor győzelmes és felmagasztalt Krisz-

tust jelképezi. (Keresztény művészetek lexi-
kona) Madár, galamb, csőrében tartott növényi 
ággal mely lehet leveles, virágos. Szentlélek 
jelölő. A hajó vagy hajó alakú holdsarló szintén 
előfordul a hímes tojásokon, „A hajó az Egyhá-
zat jelképezi, mint a békesség hajlékát. Krisztus 
keresztje kizöldülve, kivirágozva életfává válik és 
az Egyháznak, Ecclesiának is jelölőjévé. Szép és 
tartalmas motívumegyüttes, amikor a holdsarló 
alakú hajón Szűz Mária nevének betűi állnak 
össze „Szent sátorrá-házzá-egyházzá.” Szent Ist-
ván király a Szűzanyának ajánlotta fel országun-
kat a Szent Koronával együtt. A Velencei rk. temp-
lom oltárképe ezt a jelenetet ábrázolja.
A húsvéti piros tojásokon a szentkoronás Magyar 
címer újra és újra megidézi a felajánlást. Képi 
ima a teljes magyarságért, a hazáért. Zalai és Vas 
megyei tojásokon egyaránt gyakran láthatók a 
háromszögből, mint „gyökérből” kiinduló életfa 
motívumok. Ágazásukban kialakul a kereszt-ke-
resztfa motívuma. 
A Fejér megyei gyakran használt motívumok: 
Madár, bárány, inda, „karikó”, tulipán, koronás 
címer, életfa, levél, virág, . Velencén az áttört 
csipketojások, és a névre szóló tojások is meg-
jelentek, a szokásos minták mellett, valamint 
a „berzselt” tojások is (friss levélkezdemények 
szorosan a tojásra kötve, és úgy festve). 
Irodalom: Kocsi Márta, Mária: Jel-képes-beszéd
A Velencei Helytörténeti Egyesület saját gyűj-
tése.

Galambos Györgyné

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak! 
Velencei Helytörténeti Egyesület



2018. március

Fo
tó

k:
 Ig

ar
i B

al
áz

s

 Velencén történt

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
kitörésének 170. évfordulóján megrendezett 
városi megemlékezésre a Hősök Parkjában 
került sor méltó körülmények között, szépszámú 
ünneplő közönség részvételével. 
Az egybegyűlteket a Himnusz eléneklése után a 
program narrátora, Kardos Gergelyné Csaba Anna 
köszöntötte. Ezt követően a Zöldliget Két Taní-
tási Nyelvű Baptista Általános Iskola diákjai adtak 

nagy elismerést aratott ünnepi műsort. Köszönet 
illeti őket, s felkészítő tanáraikat. 
Koszti András polgármester ünnepi beszédét 
méltán fogadta vastaps. A városvezető kiemelte, 
hogy 1848 márciusában – nem csak az euró-
pai forrongó helyzet okán – minden adott volt a 
forradalom kirobbanásához, ami nem is váratott 
magára sokáig.
„Vannak időszakok, mikor olyan a dolgok együtt-
állása, hogy a lehetőséget felismerő személy, 
személyek számára alkalom nyílik a globálisabb 
folyamatokba való közvetlen beavatkozásra. Ezek 
az úgynevezett forradalmi helyzetek, vagy törté-
nelmi lehetőségek, amelyeket, ha ki tudunk hasz-
nálni, érdemben alakíthatunk sorsunkon, ha nem, 
akkor pedig hosszú időre konzerválhatjuk azt.
A forradalomnak különböző halmazállapotai 
vannak: Lehet fizikai értelemben vett erőszak, 
– ha másképp nem megy, lehet nyomásgyakor-

lás-tömegdemonstráció, de lehet egyszerűen 
egy tudatos és következetes kiállás adott eszme, 
értékrend mellett. Azt, hogy mikor melyik for-
mula érvényesül, sok esetben a véletlen dönti el, 
amiről persze tudjuk, hogy nincs, csak okok van-
nak és következmények.
Vérmérséklet kérdése, hogy egy adott helyzetet 
mennyire tekintünk drámainak, avagy kreáltnak, 
mindenesetre abban megállapodhatunk, hogy 
hatalmas felelősség annak eldöntése, hogy a fej-
ben tartott tervek, melyik pillanatban csapnak át 
konkrét cselekvésbe.
1848. március idusán a helyzet sürgető mivolta és 

a fiatalok lendülete megfelelő időben, megfelelő 
helyen találkozott. Beszivárgott a Párizs-Bécs ten-
gelyen keresztül valami a Pilvax kávéház izzadt, 
füstös falai közé, amely az akkori ifjú szellemi elit 
központja volt. Ezek a fiatalok – Petőfi és társai, 
Vasvári, Jókai támogatásával – ráéreztek a dolgok 
együttállására: Nyomdát foglaltak, gyűlésre invi-
táltak, szavaltak, felvonultak, még díszelőadást is 
rendeztek a Nemzetiben Katona Bánk Bánjával, 
ami ugyan félbeszakadt a betóduló forradalmi 
tömeg miatt, de kit érdekelt ez ekkor?
Vérrontás nélkül, a béklyóktól szabadulni akaró 
nyers erő demonstrálásával kényszerítették rück-
verzbe a bécsi udvart, kiharcolva gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnöki kinevezését.

És ezután még jó néhány hőstett következett, 
melyekről vagy tudunk, vagy nem. Egyszerű 
emberek a maguk módján kockáztatták jövőjü-
ket, az őket követő nemzedékek esetleges bol-
dog jövőjéért.”
Az ünnepség egyik fénypontjaként Koszti And-
rás polgármester átadta a Velencéért Emlék-
érem idei kitüntetését Benkő Istvánnénak, aki-
nek elévülhetetlen érdemei vannak a település 
virágos arculatának kialakításában, s az ezzel 
kapcsolatos országos elismerések kivívásában. 
Ezt követően a város önkormányzata, törté-
nelmi egyházai, a Fidesz helyi szervezete, s civil 
szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat 
a „Magyar Szabadság” kopjafájánál, ill. a Hősök 
Emlékművénél. Az ünnepi esemény alkalmából 
leplezték le Richter Ferenc helyi szobrászmű-
vész, kőfaragó mester Antall Józsefről készített 
alkotását. A rendszerváltás utáni első magyar 
miniszterelnök fából készült mellszobra (az 
ország első köztéri Antall szobra, amely több, 
mint két évtizeden keresztül állt a Hősök park-
jában) felett eljárt az idő, ezért döntött úgy 
Solymosy József javaslatára tavaly a város kép-
viselő-testülete, hogy azt egy új, kőből készült, 
az időjárás viszontagságainak jobban ellenálló 
alkotás váltsa. A városi megemlékezés a Szózat 
éneklésével fejeződött be. 

 -mátay-

A forradalom hőseire 
emlékeztünk
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Értünk dolgoznak

V
ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy 
József): Tisztelettel köszöntöm Éva 
asszonyt, köszönöm, hogy időt sza-
kított kérdéseink megválaszolására.
Csincsi Éva: Szívesen, köszönöm, 

hogy megkerestek. Rendszeres olvasója vagyok a 
Híradónak, Velence megérdemel egy ilyen színvo-
nalas lapot.
VH.: Gondolom az utóbbi időben sem változott az 
intézmény működési feladata, amit a cím olyan 
jól kifejez. Működési területe továbbra is: Velence, 
Lovasberény, Nadap, Sukoró, Pákozd, Vereb, Páz-
mánd, Kápolnásnyék és Zichyújfalu. Több mint 
20 0000 lakosnak nyújt segítséget az intézmény, 
illetve – működési terület szerint szakterületileg 
elkülönítve – a 17 munkatárs.
Csincsi Éva: Valóban így van, bár említésre méltó, 
hogy 2016. január 1. naptól törvényi módosítás 
történt, miszerint a családsegítés és a gyermekjó-
léti szolgáltatást egy szakmai, szervezeti keretben, 
integráltan, települési szinten, a Humán Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2481 Velence, Zárt u. 2., 
járási szinten, a Fókusz Család- és Gyermekjóléti 
Központ 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 2. látja el. 
Az új feladatmegosztás szerint a feladatellátási 
kötelezettséggel bíró települési önkormányzatok 
feladatkörében marad a lakóhely szintű minimum- 
és alapszolgáltatások biztosítása. A járásszékhely 
települési önkormányzata által működtetett köz-
ponthoz kerülnek a hatósági tevékenységhez – a 
hatósági intézkedéshez kapcsolódó családgondo-
zási feladatok, segítő tevékenység – kapcsolódó 
feladatkörök, továbbá azon speciális feladatok, 

amelyek speciális szaktudással rendelkező szak-
ember bevonását igénylik (pl. jogi tájékoztatás-
nyújtás és pszichológiai tanácsadás, családkon-
zultáció, családterápia). Szolgálatunk ellátási 
feladatai továbbra is: 1. Család és gyermekjóléti 
szolgáltatás, 2. Házi segítségnyújtás, 3. Jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás, 4. Étkeztetés.
VH.: A négy, egymástól részben elkülöníthető, de 
egészében mégis, néha akár egymást átfedő fel-
adatban Csincsi Évához a szociális segítőmunka 
tartozik. Ismertetné, kedves Éva, ennek az igény-
bevételi folyamatát?
Csincsi Éva: Természetesen. Az áttekinthetőség 
végett – ha nem szükséges – összekötő szöveget 
nem írnék az egyes folyamatok közé, csupán írás-
jelet használnék.
Tehát: Kapcsolatfelvétel > Első interjú > Szolgál-
tatásunk illetékességébe tartozik-e az eset (ha 
nem, akkor továbbítás következik az illetékes 
szolgáltatáshoz). Ha igen > Szükséges-e azonnali 
intézkedés > a szükséges intézkedés megtétele > 
Egyszeri ügyintézéssel megoldható-e? > Ha nem, 
akkor megállapodás kötése az ügyféllel > Ez irá-
nyulhat valamiféle ügyintézés, vagy valamilyen 
szükséglet kielégítésére, és még sok más segítség 
megadására, pl. nevelési tanácsadás. 
VH.: Ismereteim szerint, a gyermeki jogok elvá-
laszthatatlanok az emberi jogoktól. A gyermeket 
megilletik az alapvető emberi jogok.  Úgy tudom, 
hogy ennek – bár egymástól néha eltérő – szabá-
lyozása igen régi keletű.
Csincsi Éva: Így, bizony. 1924. szeptember 24-én 
fogadta el a Népszövetség Közgyűlése az első, 
gyermekjogokat tartalmazó deklarációt. Ez Genfi 
Nyilatkozat néven vált közismertté. A nemzet-

közi dokumentumok sorában meg kell említeni 
továbbá az 1948-ban elfogadott ENSZ; az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Ez rögzíti a gyer-
mekek jogát a boldog gyermekkorhoz, tanulás-
hoz, játékhoz. Ennek elfogadása 1959. november 
20-án történt meg. 193 államban vált hatályossá, 
Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel hir-
dette ki. 
VH.: Tudomásom szerint az új Alaptörvényünk 
(Alkotmányunk) is kiemelten foglalkozik a gyer-
mekvédelemmel.
Csincsi Éva: Hogyne. A XVI. cikk (1) bekezdés sze-
rint: „Minden gyereknek joga van a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges véde-
lemhez és gondoskodáshoz.” Magyarország külön 
intézkedésekkel védi a gyermekeket… a GYVT is 
ezt segíti.
HV.: Az előbb szólt Éva valami gyámügyi törvény-
ről is, ne haragudjon, nem tudtam követni, hogyan 
van ez? 
Csincsi Éva: Valóban, Gyvt.-nek rövidítjük, ez a 
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény, amely meghatá-
rozza az alábbi, a gyakorlatban többször előforduló 
esetekkel kapcsolatos jogi alapot:
–  a gyermekek és szüleik alapvető jogait és köte-

lességeit, e jogok védelmét,
–  a gyermekek védelmének rendszerét (ellátások 

és hatósági intézkedéseket),
–  az állam és önkormányzatok gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi feladatait,
–  a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szer-

vezetét, főbb szabályait – adatvédelmet.
HV.: Beszélgetünk, tehát én is közölhetem a véle-
ményemet, amely hiszem, hogy sokak vélemé-

Csincsi Éva pszichológus
a Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársa
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nyével találkozik. Nagyon jók a gyermekvédelmi 
törvények, ha nem lennének ennyire egyoldalúan 
szigorúak, sok dickensi gyermeksorral kellene 
szembenéznünk. Viszont szerintem egy elcsat-
tanó „makarenkói pofon” a gyermek egészséges 
erkölcsi fejlődésére is hathat jó irányba. Túl merev-
nek tartom a törvényt.
Csincsi Éva: A törvényi szabályozás nem az én 
feladatom, de megjegyezném, hogy az erőszak 
erőszakot szül.
HV.: Nyilván még sok szó eshetne a Család- és 
gyermekjóléti szolgáltatásról, de továbblépve, 
kérdezem, illetve nem is kellene kérdeznem, mert 
tudom, hogy milyen a kapcsolata az intézetnek, 
illetve éppen Csincsi Évának a Velencei Önkor-
mányzatunkkal?
Csincsi Éva: Egy szóval válaszolva; jó, két szóval; 
nagyon jó! A Szociális Bizottság ülésein állandó 
meghívottként veszek részt, hiszen az igénylések 
jelentős részét rajtunk keresztül, a mi segítségünk-
kel adják be a kérvényezők. Szavazati jogom ter-
mészetesen nincs, hiszen nem vagyok a bizottság 
tagja, de gyakran megkérdeznek, adnak a tapasz-
talatból fakadó véleményemre. Hiszem, hogy a 
tények ismeretében sokszor tudok az igazságos 
döntések meghozatalában segíteni.
HV.: Eddig kérdeztem Csincsi Évát a Humán Szol-
gálat filigrán, de oszlopos tagját, ezután kérdez-
hessem a pszichológust.
Csincsi Éva: Már kamasz lányként Agatha Chris-
tie helyett Kantot, Freudt olvastam, érdekelt a 
pszichológia, az emberi lélek működése. Amikor 
mód adódott – már itt, az intézményből – másod-
diploma megszerzésére, kolléganőim a szociális 
munkás szakra mentek. Én úgy éreztem, hogy a 

szociális munka végzését olyannyira begyako-
roltam, hogy inkább a Károli Gáspár Református 
Egyetemre jelentkeztem, ahol a pszichológia 
szakos bölcsészdiplomát szereztem. Utána, itt az 
intézményben, megbízási szerződéssel – a már 
megszűnt – pszichológusi tanácsadást végeztem, 
a családsegítés mellett, évekig. Jelenleg a szom-
szédos Zöld Liget Iskola iskolapszichológusi fela-
datát látom el heti egy órában.
HV.: Hallottam róla, és őszintén gratulálok a nagy-
szerű kitalációhoz, az elnevezéshez; a „Titok Szi-
gethez”.
Csincsi Éva: Igen, fontos a gyermekeket nem eli-
jeszteni a számukra elutasítandó „pszichológia” 
szóval, így szívesebben, nagyobb érdeklődéssel 
jönnek.
HV.: Az előző lapszám részére egy kiváló óvodape-
dagógussal készítettem interjút. Vélemény nélkül 
(!), csupán tényként közölte, hogy sokat változott 
az utóbbi 20 év alatt a gyermekek nemük szerinti 
hovatartozása, például a játékukban. Gyakran a kis-
lányok játszanak az autókkal, dömperekkel, a fiúk 
pedig babáznak, főzőcskéznek. Ha az ember ezt 
tovább gondolja, talán gondolatilag eljut egészen 
a genderizmusig, vagy ez csupán fikció? 
Csincsi Éva: Nézze, hosszú, igen hosszú tanul-
mányok foglalkoznak a feltett kérdésével, több 
irányban és több megközelítésben is. Ami meg-
alapozta ezt az elméletet, az Simone de Beauvoir 
regényíró, filozófus és feminista szállóigévé vált 
mondata. „Az ember nem születik nőnek, hanem 
azzá válik” – utal a „gender” szó valódi jelentésére. 
Ennek fogalmát kell tisztázni, hogy tovább tudjuk 
gondolni a véleményünket. A szó jelentése: társa-
dalmi nem, azaz mindazon tulajdonságok, viselke 

désformák és szerepek összessége, melyet a tár-
sadalom az egyéntől biológiai neme folytán elvár, 
és amihez a nemi sztereotípiák is kapcsolódnak. 
Szó sincs arról, hogy az egyik, vagy másik nemhez 
tartozás választás kérdése lenne! Persze, engem is 
nagyon érdekel a téma, figyelem a fejleményeket, 
igyekszem saját tapasztalataimat is beépíteni. 
HV.: Jelentem, harmadik fejezet következik. Eddig 
kérdeztem a szociális munkást, majd a pszicho-
lógust, most kérdezhessem Csincsi Évát Csincsi 
Éváról. Születési helye, családja, iskolai évei, eddigi 
szakmai karrierje?
Csincsi Éva: Tolna megyei leány vagyok, iparos 
családba születtem Iregszemcsén. Ügyesen rajzol-
tam, fölvettek a Pécsi Iparművészeti Szakközép-
iskolába, textil szakon végeztem. Érettségi után 
Kecskeméten elvégeztem az óvodapedagógusi 
szakot. Ezt hamarosan követte, hogy a rajzfilm-
gyártásban dolgoztam mintegy 10 évet, több film-
stúdióban is, közte a Pannónia Filmstúdióban (ma 
Kecskemétfilm). Nagyon szép emlékek kötnek 
hozzájuk. Végigmentem a ranglétrán, fázisrajzoló-
tól egészen az animátorig. Családi okokból Velen-
cére költöztem. Amikor fiam (Olivér, ma 22 éves 
egyetemista) óvodáskorú lett, munka után néz-
hettem. Isteni gondviselés, vagy a sors kifürkész-
hetetlensége? Egy közös ismerősnél ismerkedtem 
meg jelenlegi nagyon kedves főnökömmel, Török 
Ágnessel, aki valamilyen pedagógiai végzettség-
gel rendelkező munkatársat keresett. Ez 2001-ben 
történt, azóta el sem tudnám máshol, más munka-
helyen képzelni az életemet. Tudja, azt az örömöt, 
amikor egy családon, vagy egy gyermeken hatha-
tósan segíteni tudok… Nem, ezt semmi más nem 
pótolhatja.
VH.: Kedves Éva, nagyon örülök, hogy megismer-
hettem, értékes munkája, élete egy szeletkéjét az 
Olvasóinkkal megismertethettem. Köszönöm az 
interjút.

Kérjük a velencei lakosokat, továbbra is 
támogassák személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a Velencéért Közalapítványt.

További célunk az előző évekhez hasonlóan  
az óvodáskorúak, iskoláskorúak,  

szépkorúak, hátrányos helyzetű rászorulók,  
civil szervezetek támogatása.

Kedvezményezett neve:   
Velencéért Közalapítvány

Kedvezményezett számlaszáma:   
11736082-20054104

Minden kedves felajánlónak ezúton is 
köszönetet mondunk!

Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma 
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs
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Március 9-én, ünnepélyes keretek között Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki 
biztos és L. Simon László országgyűlési képviselő részvételével adták át 
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium főépületének újonnan épített emeletét. A négy új szaktantermet, 
irodákat és több más kiszolgálóhelyiséget tartalmazó beruházás biztosítja 
azt, hogy az eddiginél komfortosabb körülmények között és magasabb 
színvonalon folyjon az oktatás az intézményben, amely a bővítés által több 
tanulót tud befogadni.

Egy emelettel feljebb léptek  
a Dr. Entz Ferenc Szakgimnáziumban

A 250 millió forintos projekt hivatalos záróünnepségén Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter adta át szimbolikusan az intézmény kulcsát 
Stossek Balázs igazgatónak, aki hangsúlyozta; mindent el fognak követni 
annak érdekében, hogy a tárgyi környezet megújulása mellett pedagógiai, 
szakmai tekintetben is egy emelettel feljebb lépjenek.
– Az egységes intézményfejlesztési koncepcióban, amely meghúzódik 

a Földművelésügyi Minisztérium törekvéseiben, célul tűztük ki, hogy a 
magyar mezőgazdaság számára korszerű tudással rendelkező, utánpótlást 
jelentő fiatal szakemberek minél nagyobb számban kapjanak megfelelő 
képzést, és lépjenek be a gazdatársadalomba, az élelmiszer-feldolgozásba, 
a környezetvédelembe – emelte ki köszöntőbeszédében Fazekas Sándor.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos a jövőre 
fókuszált: – A kormány célja, hogy az oktatás mindenütt az országban jó 
körülmények között, minél magasabb színvonalú legyen, hogy a végzett 
diákok meg tudjanak felelni a kor kihívásainak. Bizony e cél elérése érde-
kében az elmúlt nyolc évben volt munka bőven, és van is még sok tenni-
valónk.
L. Simon László országgyűlési képviselő külön kifejezte köszönetét Turcsá-
nyi Sándorné nemrég nyugdíjba vonult igazgatónak, akinek az állhatatos 
küzdelme kellett ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson. Hozzátette; 
az Entz egy nagy múltú, jó tanári gárdával rendelkező iskola, melynek jó 
esélye van arra, hogy továbblépjen, erre garancia a térség fejlődése és a 
város partnersége is.
Pohárköszöntőjében Velence polgármestere, Koszti András kiemelte, nagy 
öröm számára az új emelet, az ott kialakított újabb tantermek, hiszen túl 
az épületfejlesztésen, a város érdeke is, hogy minél több mezőgazdasági 
szakember kerüljön ki az intézményből.  A városvezető hangsúlyozta, 
hogy a fejlesztések még nem értek véget az Entzben, ugyanis hamaro-
san kezdődik a teljes energetikai felújítás, illetve az iskola területén ősszel 
indul az Alba Fehérvár utánpótlás kosárlabda bázisának is otthont adó új 
tornacsarnok építése. Mátay Balázs
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Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs
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Február közepén egy az iskolában régebben élő 
és népszerű, de az utóbbi években elfeledett 
hagyomány elevenedett meg: ismét farsangi 
bált rendeztünk! A batyus maszkabál szervezé-
sét az iskola alapítványának kuratóriuma vállalta 
magára, és utólag megvallhatjuk: a rendezvény 
nagyszerűen sikerült. Már a kezdéskor jó kedvű 
mosollyal az arcunkon igyekeztünk kitalálni, 
vajon kit rejt a tavasztündér vagy az e-napló 
álarca. A hangulatot tovább fokozta volt diá-
kunk, Hetey Hajnalka és tánccsoportja remekbe 
szabott produkciója, amelynek végén vastapssal 
búcsúzott a közönség a lelkes ifjú táncosoktól. A 
Nyárai Pista és Barátai formáció zenéjére aztán 
mindenkinek megmozdult a lába, és a mulatsá-
got már csak néha szakította meg egy-egy ese-
mény: Wágner Zoltán és Wágnerné Orisek Judit 

Farsangtól vizsgákig
rögtönzött táncháza, Nyárai István kis ügyességi 
játékai, illetve a minden bálon kötelező tombo-
lahúzás. 
A pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium és 
Szakgimnáziumban rendezték meg március első 
napján a Fridrich Margit Megyei Színjátszó- és 
Szavalóversenyt. Az idén immár 40. alkalommal 
megszervezett seregszemlén iskolánk is képvi-
seltette magát egy színjátszó csapattal: diákja-
ink Hans Sachs Nyűgös férjek nyugtatója című 
farsangi komédiájával álltak színre, és a rendező 
iskola, valamint a dunaújvárosi Violin Művészeti 
Iskola társulata mögött megszerezték az előkelő 
harmadik helyezést. A diákokat felkészítő taná-
rok: Szűcsné Boros Terézia és Márhoffer István.
A február végi zimankó ellenére – vagy épp azért 
– kollégista diákjaink már a tavaszt próbálták 
megidézni, kicsalogatni. Szűcsné Boros Terézia 
és Wágnerné Orisek Judit tanárnők vezetésével 
a lányok nekifogtak a harmadik emeleti klub-
szoba feldíszítésének. A gondos előkészületek 
után közös munkával a tó környéki élővilág 
alakjai kerültek fel sorra a falra – volt aki a repülő 
vadlibák kontúrját festette, volt aki nádbugákat 

színezett. A végeredmény több mint lenyűgöző 
lett, a korábbi kopár fal életre kelt! 
Márciussal megkezdődött az iskolában a tavaszi 
vizsgaszezon. Elsőként – március-április folya-
mán – a kilencedik évfolyamosok szintvizsgáira 
kerül sor. Ezen a vizsgán adnak számot arról, 
hogy a szakmájukhoz szükséges alapkompeten-
ciákat milyen szinten sajátították el. Amennyi-
ben sikeresen teljesítik a diákok a vizsgát, nyár-
tól tanulószerződést köthetnek vagy az iskolá-
val, vagy egy akkreditált külső gyakorlati képző 
hellyel. Ezzel megteszik első lépésüket a munka 
világába, hiszen fizetést (ösztöndíjat) kapnak, és 
megtapasztalják, miként folyik a termelés a való-
ságban. Március 7-én, az iskolában elsőként a 
virágkötő és virágkereskedő csoport tanulóinak 
vizsgája zajlott le sikerrel: a megjelent tanulók 
mindegyike jó vagy kiváló eredményt ért el.
Március 9-én végre pont került az i-re: Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter ünnepélyes 
keretek között átadta az iskolaépület új eme-
letét, amelyet a napokban a diákok is birtokba 
vehetnek. Az átadási ünnepséggel külön cikk-
ben foglalkozunk a 10. oldalon.
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Biztonságunk érdekében  

Hó, fagy, extrém hideg. Alaposan megmu-
tatta zordabbik arcát az időjárás tél végén, 
ám a csúszós utak és a néhány napig befa-
gyott tó szerencsére nem hozott a megszo-
kottnál több munkát „kék lámpás” szerveze-
teinknek. Nézzük az elmúlt hetek, a február 
közepétől március közepéig tartó időszak 
krónikáját, illetve az egyéb baleset- és bűn-
megelőzési információkat.

Teljes terjedelmében égett egy körülbelül 
hetven négyzetméter alapterületű faház 
március 3-án Velencén az V. utcában. A tűz-
höz a székesfehérvári és az érdi hivatásos tűzol-
tókat, a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs 
hivatásos tűzoltóit és a velencei önkéntes tűzol-
tókat riasztották, akik közös erővel, több oldalról 
támadva, négy vízsugárral oltották el a lángokat, 
majd megkezdték az épület átszellőztetését 
és átvizsgálását. Elsődleges információink sze-
rint az eset során senki nem sérült meg – tájé-
koztatott a katasztrófavédelem. Az eset egyik 
szemtanúja azt mondta; a házban egy nyugdíjas 
házaspár élt, akiknek nem esett bajuk, de sok-
kos állapotba kerültek a történtek okán. A tüzet 
valószínűleg tűzhelyen felejtett étel okozhatta.
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
több más, kisebb káreset elhárításában is részt 

vett. Az egyik ilyen eset kapcsán az érintett 
lakó levélben köszönte meg a helyi ÖTE 
sikeres, február 24-i beavatkozását. Íme, a levél 
lényegi része: 
„Kb. fél 7 lehetett, mikor furcsa hangot hallot-
tam, talán a gázkazán búg nagyon? Lekapcsol-
tam, de nem szűnt meg a zaj. Rossz érzésem 
támadt, megyek a pincebejáróhoz, és onnan 
jött a zaj. Felnyitottam a lejáró ajtaját, ömlött 
a víz, a vízvezeték szétrepedt. Az ősszel felsze-
dett dézsás leanderek és minden, ami ott volt 
a tárolóban, úszott a vízen. Csúnya látvány volt. 
Felkeltettem a fiamat, zárja el valahogy a vizet, 
mert már 60-70 centis volt. Létrát állítottunk 
fel, és így sikerült elzárni a vizet. Telefonkönyvet 
lapoztam fel tűzoltó segítségért. Sajnos nem 
találtam. Felhívtam a tudakozót, és így kaptam 
meg a Velence Önkéntes Tűzoltó Egyesület tele-
fonszámát. Felhívtam őket és megnyugtattak, 
hogy máris intézkednek, értesítik a kollégákat.
Talán 20 perc sem telt el, és egy fiatalember jött 
el hozzánk szemlét tartani. Közölte már úton van 
a segítő csapata. Isten áldja meg őket a gyors, 

A kép illusztráció
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A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja 
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára  

az alábbi munkák elvégzését:

ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
ü  Zöldhulladék-elszállítás  

4000 Ft/m3-től,
ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
ü  Építőanyag-szállítás Velence területén 5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!

Végzettséggel rendelkező parkolóőröket keresünk a nyári szezonra

Tel: +36 30 217 08 34 
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

önzetlen segítségért! Összeszerelték a tömlő-
ket, és mindenki tette a dolgát, a víz is fogyott 
a pincéből ki a fagyos, jeges hóra, ami rögtön 
el is olvadt. Szikrázóan sütött a nap, de hideg 
volt, örültünk, hogy nem esett a hó. Végezetül 
mindenki forró kávét ivott, ami felmelegítette a 
lelket is. Már csak az utómunkálatok maradtak 
meg nekünk, ami bizony az estébe ért.
Ezúton mondunk köszönetet a Velence ÖTE tag-
jainak a gyors és önzetlen segítségért!”

Kvak Ferencné és fia, Ferenc

Gárdonyban, a Szabadság úton 2018. március 
4-én délután egy Fiat típusú személygépko-
csi vezetője a mögötte közlekedő Volkswa-
gen típusú gépkocsi sofőrjével egy közleke-
dési szituációt követően konfliktusba keve-
redett. A Volkswagen 31 éves velencei sofőrje 
gépjárművéből kiszállt, majd ezt követően a Fiat 
36 éves vezetője elütötte, és a sértett könnyű 
sérülést szenvedett. A balesetet okozó marton-
vásári lakost súlyos testi sértés bűntett kísérlet 
elkövetésének gyanúja miatt előállították a Gár-
donyi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsított-
ként hallgatták ki.

A januári kényszerpihenő után (polgárőreinket 
sem kímélte az influenzajárvány) február 
hónapban már tevékenyen részt vettek környe-
zetünk, lakóhelyünk biztonságának megóvá-
sában. Közbiztonsági járőrözést 11 alkalommal 
végeztek, összesen 122 órában. A Velencei 
Karnevál biztosításában 12 fővel vettek részt, 
részben a Korzó területén végzett járőrözéssel, 
részben a karneváli felvonulás útvonalának biz-
tosításával. Már beindult a kézilabda-mérkőzé-
sek szezonja is, ahol alkalmanként, heti rendsze-
rességgel 4 fő polgárőr felügyeli a mérkőzések 
zavartalanságát. Február hónapban egy alka-
lommal éppen a közbiztonsági járőrözést végző 
polgárőr páros segített a rendőrségnek egy elfo-
gott gépjármű helyszínének őrzésében. Február 
hónapban összességében 314 óra önkéntes 
munkával segítették biztosítani a közrendet – 
tájékoztatott Fehér István elnök.

Ebben az évben 2018. május 26-án városunkban 
kerül megrendezésre a Fejér Megyei Polgárőr-
nap. A Velencei Polgárőrség kéréssel fordul a 
város vállalkozóihoz, gazdálkodóihoz.  Amennyi-
ben módjuk és lehetőségük van, támogassák a 
Velencei Polgárőrséget  a Fejér Megyei Polgárőr-
nap megrendezésében.

Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével nemcsak 
a növények kelnek új életre, sajnos a bűnözők is 
megjelenhetnek a kertes házaknál, a társasházak 

földszinti lakásainak nyitott ablakainál, annak 
reményében, hogy oda beosonva értéket talál-
nak.  A hosszú téli napok után örömmel engedjük 
be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti 
munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést a 
szabadban. Szívesen beszélgetünk szomszéda-
inkkal, barátainkkal a jó levegőn. Ahhoz, hogy jog-
sértés ne rontsa el hangulatunkat, kérjük, fogad-
ják meg az alábbi bűnmegelőzési tanácsokat.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zár-
juk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy 
észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a 
szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával 
viheti a bejárat közelében található értékeinket. 
A zsákmány többnyire táska személyes iratok-
kal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, 
ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a 
kárt és a bosszúságot.   
• Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, 
vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőse-
inkkel váltunk pár szót, akkor is mindig zárjuk be 
az ajtót!
• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne 
hagyjuk kitárva földszinti lakásunk ablakait, ha 
nem tartózkodunk a szobában! Elég egy pillanat, 
és a tolvaj már bent is van a szobában és viszi, 
amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a függőfo-
lyosóra nyíló ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzel-
hető, hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik 
a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert 
hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint 
pihenünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresz-
tül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, 
és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
• Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön 
meg – pl. az optikai kitekintő igénybevételével 
– az Önhöz érkező személy kilétéről. Ha idege-

nek csengetnek be, szolgáltatást ajánlanak, rosz-
szullétet színlelnek, esetleg pénzváltás ürügyé-
vel keresik Önt, ne engedje be őket lakásába. A 
magukat „hivatalos személyeknek” kiadó embe-
rektől is kérje el az igazolványát.
• Amennyiben a hívatlan vendég már az Ön 
akarata ellenére belépett otthonába, ne hagyja 
egy pillanatra sem felügyelet nélkül, és hívjon 
segítséget.
• Érdemes házi leltárt készíteni az értékesebb 
vagyontárgyakról, feltüntetve azok egyedi jel-
lemzőit, azonosító számát.
• Lehetőség szerint nagyobb összegű kész-
pénzt ne tartson otthon, ha mégis pénzt tart 
lakásában, azt ne hagyja látható helyen, lemez, 
vagy pénzkazettában tárolja.
Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet lakó-
környezetükre is. Ha gyanúsan mozgó idegene-
ket látnak, jegyezzék meg személyleírásukat, az 
általuk használt jármű típusát, színét, rendszá-
mát és hívják bizalommal a 112-es telefonszá-
mot – áll a Gárdonyi Rendőrkapitányság felhívá-
sában.

Mátay Balázs
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Rovatunkban Koszti András pol-
gármestert és Dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzőt kérdezzük a képviselő-tes-
tület munkájáról, az üléseken meg-
hozott rendeletek fontosságáról és 
szükségességéről. A képviselő-tes-
tület jegyzőkönyvei nyilvánosak, 
ezért nem a rendeletek felsorolása 
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű 
ügyekről kívánunk részletesebb tá-
jékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2018. február 22. napján tar-
totta soros ülését Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. A nyilvános napirendi pon-
tok előtt zárt ülésen hoztak döntést a Velencé-
ért Emlékérem kitüntetés adományozásáról. A 
kitüntetett személyéről döntöttek?
Koszti András: Igen. Mivel a lap megjelenése-
kor már múlt időben beszélhetünk a kitüntetés 
átadásáról, így nem árulok el nagy titkot azzal, 
ha elmondom: Velence Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 9 igen, egyhangú sza-
vazattal Velencéért Emlékérem kitüntetést ado-
mányozott Benkő Istvánné részére. A városban 
mindenki által csak a keresztnevén, Rózsikaként 
ismert hölgy évtizedek óta jelentős szerepet 
játszik Velence virágos arculatának kialakításá-
ban és fenntartásában. Lelke, motorja a helyi 
virágosítási akcióknak, a zöldterületek rendben 
tartásának, hatalmas szerepe volt abban, hogy 
településünk nyerte el 2017-ben a Virágos 
Magyarország Környezetszépítő Verseny regi-
onális fődíját, az Arany Rózsa-díjat. Ezúton is 
köszönöm neki az elvégzett munkát, remélve, 
hogy még sok szép elismerésben lesz részünk 
az ő tevékenysége által.
Velencei Híradó: Egyes önkormányzati rende-
letek dereguláció útján történő hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására is sor került. Miért volt erre szük-
ség?
Dr. Szvercsák Szilvia: Az elmúlt két évben 
több olyan önkormányzati rendelet korrekcióját 
végezte el képviselő-testületünk, amelyek az 
eredeti állapotukban jogszabálysértőek voltak. 

A jogharmonizációs ütemterv szerint először fel 
kell tárni és hatályon kívül helyezni azokat a ren-
deleteket, amelyek elavultak, majd ezt követően 
lehet újra alkotni őket. Ezt az eljárást követte 
képviselő-testületünk is, amikor az ülésen nem 
kevesebb, mint 63 önkormányzati rendeletet 
helyezett hatályon kívül.
Velencei Híradó: Több más önkormányzat mel-
lett Velence Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete is döntött a „Minority SafePack – Egymil-
lió aláírás az európai sokszínűségért” kezdemé-
nyezéshez történő csatlakozásról. 
Koszti András: Valóban. Mi is fontosnak tartjuk, 
hogy kiálljunk a határon túli magyar nemzeti 
kisebbségekért, és biztosítsunk erre lehetőséget 
a lakosságnak is. Egyhangú 9 igenes szavazással 
meghozott határozatunk értelmében Velence 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai 
sokszínűségért” elnevezésű európai polgári kez-
deményezés sikerességének érdekében lehe-
tőséget biztosít arra, hogy azon állampolgárok, 
akik csatlakozni kívánnak a kezdeményezéshez, 
a Velencei Polgármesteri Hivatalban munkaidő-
ben az erre vonatkozó aláírásgyűjtő ívet aláírhas-
sák.
Velencei Híradó: Egy megbízási szerződés meg-
kötését is támogatták a testület tagjai a LEADER 
Helyi felhívások VP6-19.2.1.-93-3-17 kódszámú 
pályázat pályázati terve elkészítésének ellátá-
sára. Ez a terv az ülésen elhangzottak szerint az 
új, frissiben átadott Bence-hegyi kilátóhoz kötő-
dik. Mit lehet erről tudni?  
Koszti András: A „Bence-hegyi piknikpark 
kialakítása Velencén” című pályázat benyújtá-
sához szükség van pályázati terv benyújtására 

tájépítész bevonásával. Az egyhangúlag elfo-
gadott határozat szerint szerződést kötünk egy 
szakemberrel, Lénárt Eszter tájépítészmérnök-
kel a feladat ellátására. Ami a konkrét elképze-
lést illeti; a Bence-hegyen, a kilátó alatt, ahol a 
buszparkoló van, amellett jobbra van egy kis 
terület, amit, ha korláttal kívülről levédenénk, 
mint ahogy a személyautós parkoló részeket, 
akkor oda ki lehet alakítani egy piknikező részt, 
amelyet megítélésem szerint igen sokan fognak 
látogatni. Az új kilátó iránt már a megnyitása 
előtti időszakban is hatalmas volt az érdeklődés, 
ami az átadás után, főleg a tavasztól őszig tartó 
időszakban vélhetően tovább fokozódik majd. 
Ezért igen helyénvalónak, hasznosnak tartanám 
egy piknikező rész kialakítását. Ezt fogja megter-
vezni számunkra a tájépítész hölgy.
Velencei Híradó: A volt velencei laktanya meg-
osztásával kapcsolatban is hoztak egy jövőbe 
mutató döntést.
Koszti András: Valóban. A már sokat emlege-
tett Tudományos és Technológiai Park (TTP) 
egyik tervezett helyszíne a tulajdonukban álló 
050 helyrajzi számú ingatlan. Annak érdekében, 
hogy az ingatlanra betelepülő vállalkozások az 
egyes földterületeket saját igényüknek megfe-
lelően tudják használni, szükség van az ingatlan 
megosztására. Ezért javasoltam, hogy indítsuk el 
az ehhez szükséges telekalakítási eljárást. Ezt a 
javaslatot ugyancsak egyhangúlag, 9 igen szava-
zattal fogadta el képviselő-testületünk.
Velencei Híradó: A TTP-hez kapcsolódott egy 
másik fontos döntés is. 
Koszti András: Igen. A már sokszor emlege-
tett TTP cím eléréséhez elengedhetetlen, hogy 
a kijelölt területet vállalkozásokkal töltsék fel. 
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Február hónapban 9 piaci szereplő jelezte csat-
lakozási szándékát, és egyúttal tulajdonosi hoz-
zájárulást kértek az önkormányzattól fióktelep, 
valamint telephely bejegyeztetéséhez. Ezt a 
hozzájárulást adta meg az érintettek számára 
egyhangú szavazásával testületünk.
Velencei Híradó: A Hajdú-tanya területén egy 
ingatlan értékesítéséről is döntés született. Mi 
az, ami erről tudható?
Koszti András: Ez az a terület, amelyet nem 
olyan régen az utakkal együtt megkaptunk a 
Vörösmarty MgTSz-től. Vételi szándék érkezett 
rá, de mivel több igény is van, ezért javasoltam, 
hogy értékesítés céljára árverés útján jelöljük ki 
az ingatlant, a független igazságügyi szakértő 
által elkészített értékmeghatározó szakvéle-
ményben foglalt 200 000 Ft induló összegért. 
Velencei Híradó: A Székesfehérvár Önkormány-
zatának tulajdonában álló Velencei Gyermek- és

Ifjúsági Tábor fejlesztésével kapcsolatban a 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítási eljá-
rás megindításáról is döntöttek a testület tagjai.
Dr. Szvercsák Szilvia: A témát a korábbi ülé-
seken már tárgyalta képviselő-testületünk, 
és a kérdéses ingatlanokat kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította. A tervezett fejlesztés és 
bővítés megvalósításához szükséges a HÉSZ és 
a Szabályozási Terv módosítása is, amely során 
az ingatlanok közti övezeti határvonal megszün-
tetésre kerülne, ezzel az egész telektömb egy-
ségesen a Vt-6 jelű építési övezetbe fog tartozni. 
A tervdokumentáció elkészítésével a Fehér Vár-
tervező Kft.-t bízta meg képviselő-testületünk. 
Velencei Híradó: A korábban már tárgyalt elekt-
romos gépjármű töltőberendezés kiépítésének 
ügye is szerepelt a napirendek között. Ezzel kap-
csolatban miről kellett dönteni?
Koszti András: Még 2017. decemberben hatá-

roztunk arról, hogy az elektromos gépjármű 
töltőberendezés telepítését és üzemeltetését 
jóváhagyjuk. Február elején érkezett a konkrét 
kérelem az ügyben. A decemberi határozatban a 
szolgáltatás ingyenes biztosításáig térítésmen-
tesen hagyták jóvá a telepítést és üzemeltetést. 
A használati díj szedése után parkolóhelyenként 
20 000 Ft + áfa éves díjat fizetne az üzemeltető 
az önkormányzatnak. A közterület-használati 
rendeletükben ilyen jellegű üzemeltetésre nincs 
megállapítva díjtétel, ezért azt csak együttmű-
ködési megállapodással lehet rendezni. Ameny-
nyiben ezt nem tudja az önkormányzat elfo-
gadni, akkor más településre viszik a töltőállo-
mást. Ezt szerettük volna megakadályozni ezzel 
az együttműködési megállapodással, amelyet 
végül egyhangú szavazással a képviselő-testület 
el is fogadott.
 (MB)

A velencefürdői strandon tönkrement a vízelvezető árok feletti kis híd. Egy 
korábbi egyeztetésen a strandot használó lakók, nyaralótulajdonosok vál-
lalták a helyreállítását, de végül erre nem került sor, ezért Koszti András 
polgármester kérte a Velence Városgazdálkodási Kft vezetőjét, hogy lép-
jenek az ügyben és orvosolják a problémát. Ez március elején megtörtént, 
így a kis híd újra biztonsággal használható

VÁLASZTÁSI információk

Általános tájékoztató a 4. oldalon olvasható HIRDETMÉNYEN. 
Velence városában 5 szavazókörben lehet voksolni április 8-án, vasárnap 
reggel 6 órától este 19 óráig. A szavazáshoz szükséges lakcímkártya és 
személyi igazolvány, ezek hiányában nem lehet voksolni! 

A velencei szavazókörök helye, címe: 
Iskola u. 4. (Közösségi ház), 
Szent Erzsébet tér 1. (Meseliget Óvoda), 
Tópart u. 26. (Polgármesteri Hivatal), 
Bethlen u. 14. (Zöldliget Általános Iskola ófalusi iskolarésze), 
Kis u. 1. (Zöldliget Általános Iskola főépülete). 
A helyi Választási Iroda a Polgármesteri Hivatal épületében működik 
(Tópart u. 26.), telefon: 22/589-418. 
A választással kapcsolatosan minden információ megtalálható a Nemzeti 
Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Nagypéntek,  
Krisztus Urunk  
halálának a napja

Az örök gyásznak és fájdalomnak napja. A világ 
megváltásáé. S az enyémé! Megérdemeltük? 
Megérdemeltem? Az Ártatlan, Isten Báránya 
(Agnus Dei) helyettem, értem s miattam szenve-
dett s áldozta fel magát… Az emberek ezt tudják! 
De a világ fontosabb számukra, mint a méltó 
emlékezés a világ- és üdvösségtörténelem leg-
nagyobb áldozatára, megváltó tettére…
Lehet-e ezen változtatni? 
Nagyhét legszebb mai megünneplése az lenne, 
ha a négy evangéliumból mindennap nap elol-
vasnánk az aznapi történéseket. Így válhatnák 
részeseivé a nagyheti eseményforgatagnak, 
Virágvasárnaptól naponta, Nagypénteken át 
Húsvétig. A jeruzsálemi szamárháton történő 
bevonulástól, a nagycsütörtöki utolsó vacsorán 
(Leonardo da Vinci) és a golgotai kereszthalálon 
át a húsvéti örömhírig…  
Azonosulni Vele, s mindazzal, amit ott és akkor 
történik, hogy részesévé váljak az Ő világmeg-
váltó áldozata titkának... Hogy ott legyek az 
őt fogadó, pálmaágakat lengető hozsannázó 
tömegben. Hogy megmossa az én lábamat is. 
Hogy az én szégyenem is legyen: elaludtam 
társaimmal ott a Gecsemáné kertben Hogy féle-
lemmel lássam Júdás készülő árulásának aljas 
praktikáit, s halljam a 30 ezüstpénz csörgését… 
Hogy szánalmas tagadásaim után nekem is 
megszólaljon a kakas, s könnyeim örökre meg-
tisztítsanak s mellé állítsanak…  Hogy Ben Húr-
ként inni adjak a kereszt alatt összeroskadónak… 
Hogy együtt sírjak az asszonyokkal az éjszakába 
zuhanó, összeroppanó golgotai világban, s 
együtt valljam meg a római századossal: – Való-
ban az Isten Fia volt…!
Mi miért nem tudjuk ezt? Ha tudjuk, miért nem 

éljük át hittel és lélekkel? Miért kerültünk ilyen 
messze Tőle? Miért félek az Ő soha el nem múló 
szeretetének elfogadásától?
S aztán a Golgota, a Koponyák Hegye… Vér és 
könny…! Kegyetlenség és borzalom…! Mel Gib-
son, a többszörös Oszkár-díjas keresztyén szí-
nész és rendező a Passio-ban csak élethűen 
ábrázolja az ő passiójának, szenvedésének lefo-
lyását… Bizony még a felnőtteknek is megrázó 
végignézni a valóságot teljes nyíltsággal vállaló 
római kivégzést… A passió (eredeti angol címén: 
The Passion of the Christ, azaz Krisztus passiója) 
2004-ben került bemutatásra, s Názáreti Jézus 
életének utolsó tizenkét óráját mutatja be a leg-
realisztikusabb módon. Az emberek zöme meg-
döbbent, hogy az Úr ily kegyetlenség és ennyi 
szenvedés után halt meg, hisz tetszetősebb 
rózsaszínű álomba ringatni magunkat, mintha 
csak egy gyermekkönyv langyos meséje lenne 
a krisztusi megváltás… Pedig Mel Gibson csak az 
evangéliumok szövegét ábrázolta képben, mind-
azt, ami ott szóról-szóra leírva található! Nem 
vett el belőle semmit, nem tett hozzá semmit! 
A tényeket képileg ábrázolja, a film eszközeivel. 
Jézus keresztre feszítésének a története van 
talán a legnagyobb részletességgel, szinte 
műgonddal leírva az Újszövetségben, a négy 
evangéliumban. Nyilván azért, mert maguk az 
evangélium írói is ezt tartják a legfontosabbnak, 
a krisztusi Megváltás epicentrumának! Minden 
egyes apró részletről részletesen hallhatunk. 
S lám, minden egyes ostorcsapásnak, minden 
arculütésnek, vérző sebnek ott a helye az Ő 
Halotti Leplén. Igen, a torinói Halotti Leplen, 
amely már tudjuk, valóban hiteles… 
Most már Nagypénteken lehet elcsendesedni, 
méltósággal gyászolni. Lehet böjtölni a leg-
nagyobb böjti napon, imádkozni, templomba 

menni, mert a Magyar Kormány tavaly mun-
kaszüneti nappá nyilvánította Krisztus halálának 
napját… Köszönet érte! Már nem lesznek tele a 
plázák, a szupermarketek önfeledt, tülekedő, 
zsibongó tömeggel… S ez így helyes! Mindenki-
nek adva a lehetőség a Vele való találkozásra… 
Belépünk-e az Ő új életet felkínáló történetének 
fősodrába, vagy kívülállók maradunk, s éljük 
tovább régi életünket? 
Nagypénteken van miről beszélni, van miről 
elmélkedni, sőt el is lehet játszani az Ő áldozatá-
nak történetét. Szépek és megrázóak a passiójá-
tékok az egész világon. De ne felejtsük el! Isten-
nek ez nem játék volt, hanem a legfájdalmasabb 
atyai elhatározás: saját Fiát feláldozni a világ 
megmentéséért! Vajon a Krisztus-hit és az euró-
pai és magyar keresztény-keresztyén kultúra 
mai fenyegetettségében ki ment és ki vált meg 
bennünket? Csak Ő most is: „Hisz úgy szerette 
Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta 
érette, hogy aki hiszen Ő benne el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen…!” (János 3:16)
S ne felejtsük el! Ez nem csupán egy hosszú 
hétvége Nagypéntektől Húsvétig! Hanem talán 
éppen a Vele való találkozás megrázó lehető-
sége… Ott és akkor a tanítványok hallgattak 
és gyászoltak. Összetört minden bennük, ami 
az addigi életükről szólt. Semmi sem volt, ami 
vigasztalhatta volna őket. Így hát legyen a Nagy-
péntek a hallgatás, a gyász napja. Gyászoljuk 
meg azt, ami elmúlt, ami elveszett, sirassuk meg 
a fájdalmainkat, de engedjük, hogy Ő kötözze 
be vérző sebeinket, Ő, a Jó Orvos, fájdalmaink 
hordozója, betegségeink ismerője, s részeltes-
sen bennünket az Ő feltámadásának dicsőséges 
erejében.
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Légy férfi

Boldog Meszlényi Zoltán
Még tíz éve sincs, hogy boldog Meszlényi Zol-
tán vértanú püspököt nyilvánosan tisztelhetjük. 
A Meszleny család mindig szorosan kötődött 
Velencéhez, így nem meglepő, hogy 2016-ban 
egy Meszlényi Zoltán ereklyét adományozott a 
velencei római katolikus egyházközségnek, amit 
a plébániatemplomban egy felújított ereklyetar-
tóban őrzünk. Alig van olyan szentmise a plé-
bániatemplomban, amikor nem emlékeznénk 
meg vértanú püspökünkről, aki 1892. január 
2-án született Hatvanban. Kisszeminaristaként 
az esztergomi bencés gimnáziumban érettsé-
gizett, majd Vaszary Kolos hercegprímás jóvol-
tából a római Gregoriana Egyetemen hallgatott 
teológiát. 1912 júliusában filozófia doktorátust 
szerzett. Az I. világháború miatt Innsbruckba 
kényszerült, ahol 1915-ben pappá szentelik. A 
teológiai doktorátus megszerzése után vissza-
tért az esztergomi egyházmegyébe, s Komá-
romba kapott kápláni kinevezést, de Csernoch 
János bíboros már alig néhány hónap után, 
1916 decemberében Esztergomba rendeli, ahol 

egyre jelentősebb feladatokat bíznak rá. 1931-
től kanonokként a főkáptalan tagja, 1934-től 
a Prímási Főszentszék zsinati bírója. 1937-ben 
szentelték püspökévé. Az újdonsült főpásztor 
1938-ban a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresz-
szus aktív résztvevője volt. Tudományos mun-
kássága egész életében fontos szerepet játszott: 
1927-ben jelent meg Házassági köteléki perek 
című műve. Püspöki szolgálatát elkötelezet-
ten végezte, a háború utolsó napjaiban, 1945 
januárjában a szeminárium pincéjében papokat 
szentelt. Miután Mindszenty József herceg prí-
mást 1948 karácsonyán letartóztatták, majd 
koncepciós perben elítélték, Drahos János került 
a kormányzói posztra. Drahos azonban nem 
sokkal később meghalt, így Meszlényi lett az 
egyházmegye vezetője, noha a kiépülő kommu-
nista diktatúra mást akart a helyére. Már 1946 
szeptemberétől kezdve készültek róla ügynöki 
jelentések.
1950. június 29-én Esztergomban letartóztat-
ták, majd Kistarcsán tartották fogva. Cellája abla-

kát éjjel-nappal, télen-nyáron nyitva kellett tar-
tani, őrei szadista módon bántalmazták, gyakran 
rúgták és bottal ütötték. Sem letartóztatásának 
tényéről, sem vádemelésről nem jelent meg 
semmiféle nyilvános híradás. 
Sok szenvedés után 1951. március 4-én a Moso-
nyi utcai kórházba már a halott főpásztort szál-
lították, majd 10-én temették el. Halálát utóla-
gosan anyakönyvezték 1954 júniusában. 1966. 
június 22-én hamvait exhumálták a Rákoske-
resztúri új köztemetőben, majd az esztergomi 
bazilikába kerültek földi maradványai. 2004-ben 
Erdő Péter bíboros indította el boldoggáavatási 
eljárását. XVI. Benedek pápa 2009. július 3-án 
hagyta jóvá a dokumentumot, amely Meszlényi 
Zoltán püspök vértanút kanonizálja a boldogok 
sorában, és ugyanabban az évben október 31-én 
boldoggá avatták az esztergomi bazilikában.   
(forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/bol-
dog-meszlenyi-zoltan)

Récsei Norbert
plébános

Vajon mikor mondják egy embernek, hogy „légy 
végre férfi”? Miért kell erre bárkit is külön felszó-
lítani? Hát lehetek még ennél is „férfibb”? Nos, 
igen: egy fiúnak férfivá kell válnia. Férfivá nem 
„lesz” az ember, hanem „válik” azzá ugyanúgy, 
mint sok minden, ez is egy folyamat. Ezt nem a 
személyi számunk, és még csak nem is a reggeli 
borotválkozás dönti el. Sajnos sokan vannak a 
világban, akiken úrrá lett a fásultság, akik elve-
szítették a formálódás során férfi voltukat, vagy 
sosem találták meg igazán. Ezen kultúránk sem 
segít, ahol a férfi pusztán családfenntartóvá egy-
szerűsödik. A család fenntartása fontos ugyan, 
de messze nem elegendő a lelki fejlődéshez. 
Férfinak vagy nőnek lenni tehát – egyik sem köny-
nyű – nem csupán születés kérdése: mindkettő 
szerep, amit Isten adott elénk, amiben lehe-
tőségeink, és kötelességeink vannak. Ha nem 
vagyunk a szerepünkben (elhagyjuk, túllépünk 
a határain stb.) nem fogjuk megérteni, mitől 
sántít a mindennapi identitásunk, mikor majd’ 
megfeszülünk, hogy megtaláljuk. A férfi leg-
fontosabb Istentől kapott feladata, hogy vezető 
legyen, mint férj, mint apa, cipelve ennek minden 
ügyes-bajos terhét. Ebben a rendben azonban a 
vezetés a legkevésbé sem azt jelenti, hogy a 
sarkunkra állni, és menni előre valami homá-
lyos ködbe, annál is inkább, mert nem egyedül 
megyünk, hanem a családunkat is „visszük”, fele-
lősségünk tehát messze túlmutat rajtunk. Akkor 
hogyan lelhetünk mégis a helyes útra?

Úgy, hogy a jó vezetőnek előbb jó követőnek kell 
lennie. Nem kell találgatni a helyes irányt, és a 
vezetés súlyát sem kell egyedül cipelni, hiszen 
Jézus az, akiben mindenre van erőnk, és böl-
csességünk – ha rábízzuk magunkat. Őt kell hát 
követnünk, Őrá kell néznünk szüntelen. A köve-
téshez útmutatást a Bibliában találunk – kime-
ríthetetlen forrás –, továbbá Szent Szelleme is 
ad vezetést, végül a gyülekezet az, ahol szintén 
lemérhetjük, hol tartunk. Bármelyik hiányzik 
az életünkből (Ige, Szent Szellem, gyülekezet), 
olyanok leszünk, mint a háromlábú szék vala-
mely láb nélkül: nem áll meg sokáig.
Férjként, apaként, és lelkipásztorként folyama-
tosan átélem, milyen fontos a vezetés. Állandó 
hallgatást jelent Isten felé, és folytonos kom-
munikációt a ránk bízottak felé. Józsuét, mint 
Mózes után következő vezetőt azzal indította el 
Isten, hogy „el ne távozzék e törvénynek könyve 
a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és 
nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cseleked-
jél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó 
szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz” 
(Józsué 1,8a).
Bátorítlak kedves Olvasó, hogy merj kilépni, és 
légy tényleg férfi, az, akinek megalkottak: szel-
lemi vezető, áldást hordozó, termékeny fa. Ki 
akadályoz meg abban, hogy jól csináld? Ha nem 
tudod hogyan, imádkozz! Ha nem tudod miért, 
olvass Bibliát! Merd szeretni a családodat! Merj 
kilépni a sokak közül! Ha valami, hát az biztosan 

nem férfias, ha a tömött sorok sűrűjében húzó-
dunk meg! Ha azt akarod, hogy számítson amit 
csinálsz, vesd bele magad egészen! Határozd 
el, hogy hűséges leszel a feleségedhez, bármi 
történjen! Légy eltökélt, hogy jóra tanítod a 
gyermekeidet, és megismerteted velük Istent, 
és útjait! Lásd meg, hogy amit a gyermekeidnek 
mondasz, azt az unokáidnak mondod! Bocsáss 
meg az ellened vétkezőknek, és békülj meg a 
haragosokkal, hiszen ha nem a jó példát muta-
tod, akkor milyet? És ne feledd, hogy életedben a 
teljességet, amit már mindenütt kerestél, egye-
dül Istennél találod meg.

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, Velence, Szabol-
csi út 3/a.
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, álta-
lános iskola – Végh János Tagiskola) 
Szombat: 18.00 VIFI (Velencei Ifjúsági találkozó)
Internetcímünk: http://www.baptista.hu/
velence/
E-mail címünk: hajnalpir.be@gmail.com

Vadon Sándor
 baptista lelkipásztor
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Óvodánkban már hagyomány, hogy „tematikus” 
szülői értekezleteket tartunk januárban, febru-
árban. Idén először a nagycsoportos gyermekek 
szüleinek tartottunk olyan szülőit, melyre meg-
hívtuk a velencei és a kápolnásnyéki iskola igaz-
gatóit. Ők az iskolai szülői és a nyílt napok előtt 
egy előzetes tájékoztatást adtak a szülőknek 
arról, hogy mit kínál az iskolájuk az oda beirat-
kozni szándékozóknak; melyek azok a fontos 
dátumok, amikor várják az iskolák a gyermeke-
ket és/vagy a szülőket ismerkedésre, játékra, 
beszélgetésre, tájékoztatásra; a „normál” osztá-
lyok mellett milyen plusz lehetőségeket bizto-
sítanak, s oda milyen feltétellel lehet bekerülni, 
minek kell megfelelni. A szülők az ismertető 
után – természetesen – kérdezhettek is az igaz-
gatóktól. A szülők a közös tájékoztató után a 
„saját” óvodapedagógusaikkal három csoportra 
szétváltak, s a településrész és a csoport adta 
specifikumnak megfelelően beszélték meg a 2. 
félév feladatait, a gyermekek előtt álló progra-
mokat (pl. kirándulás, ballagás).
A másik szülői értekezlet a leendő óvodás gyer-
mekek szüleinek szólt. Ezen a rendezvényen 
az óvoda részéről részt vettek a nagycsoportos 
óvónők, dajkák és a pedagógiai asszisztensek is, 
akik – valószínűleg – fogadják majd szeptem-
bertől a kicsiket. Az óvodavezető tájékoztató-
jának meghallgatása után a szülők itt is választ 
kaptak, kaphattak a kérdéseikre; megtudhatták, 
hogy az „Ovis leszek” programjaink, az ismer-
kedős-játszós délutánok mikor lesznek az ófa-
luban, s mikor az újtelepen; hogyan történik a 
beszoktatás; mit lehet behozni az óvodába, s 
mit nem; s figyelmükbe ajánlottuk elérhető-
ségeinket, valamint az óvoda honlapját (www.
meseligetovi.hu), ahol informálódhatnak az 
óvodáról, a jelenlegi csoportjainkról, programja-
inkról, eddigi eseményeinkről stb.

Liptai Zita
óvodavezető-helyettes

Szülői értekezletek 
az óvodában

A Meseliget Óvodában már évek óta hagyo-
mány, hogy a leendő kis ovisokat játékos, 
mesélős, játszó délutánokra hívjuk meg, 
havonta egy alkalommal, februártól, áprilisig.  
Ezt hívjuk „Ovis leszek klubnak”. Számunkra 
nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő óvo-
dába lépés, a kicsik számára zökkenőmentes 
legyen, és pozitív élménnyé váljon. Nevelési 
értékrendszerünk alapja, hogy a gyermekek, 
érzelmi biztonságban, elfogadó, szeretettel-
jes légkörben töltsék óvodáskorukat. Az „Ovis 
leszek klub” foglalkozásai remek lehetősé-
get nyújtanak arra, hogy a szabad játék során 
megismerkedjünk a gyermekekkel, valamint 
a szülőkkel folytatott kötetlen beszélgetésből 
tájékozódjunk a kicsik otthoni szokásairól, és 
képet kapjunk a társas viselkedésükről. Ezen a 
napon, az apró vendégek közül sokan bátran, 
mások megszeppenve, szüleik biztonságos 
ölelésével kísérve kukucskáltak be a csoport-
szobába. Azonban, egy-egy  kedves mosoly az 
óvó néniktől és az együttjátszás öröme, sikere-
sen oldották a kezdeti félénkséget.  Csakhamar 
vidám, zsongó játék kerekedett. Érdeklődéssel 

próbálták ki a kicsik az óvodai játékokat. Nép-
szerű lett az autópálya, a babakonyha, a sok-sok 
építő játék. De voltak, akiknek a színes ceruzák 
és zsírkréták tetszettek meg. 
A gyermekek szívesen fogadták az általunk fel-
kínált, kézműves dugónyomdát, amellyel piros 
pöttyös gombát készíthettek. Ez a festékkel 
való játék, több gyermeknek újdonságot jelen-
tett, amelyet nagyon élveztek. Az anyukákkal, 
apukákkal közös, játékos, mozgásos mondóká-
zásban, a gyerkőcök nagyon bátran és élénken 
vettek részt. Ügyesen énekeltek, forogtak, tap-
soltak, úgy, ahogyan tőlünk látták. A délutánt 
záró „Gomba mese” előadását pedig, őszinte 
gyermeki átéléssel hallgatták meg, együtt 
örvendezve a kis nyuszi megmenekülésének. 
Derűs, tartalmas órát töltöttünk együtt a csalá-
dokkal és nagy szeretettel várjuk a gyermeke-
ket a következő alkalmakra is, ahol már isme-
rősként üdvözölhetjük egymást.          

Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus, 

Tulipán csoport

„Ovis leszek…”

Kérjük, továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 
1%-ával az ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT. 

A kedvezményezett neve: „Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány 
A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07 

Számlaszám: 11736082-20055064 

További célunk az előző évekhez hasonlóan  
a gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, ballagók, 

új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése. 

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma
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„Karján seprű, fején kalap, ki lehet e mókás 
alak?”
A tél végi, kései hóesés, a hideg beállta végre 
lehetőséget teremtett arra, hogy az igazi tél jel-
lemző jegyeit, a tél jelenségeit, az időjárás meg-
változását megismerhessük. A tél pozitív oldalá-
nak megtapasztalására a téli örömök sokoldalú 
átélésével volt lehetőségünk. Megfigyelhettük 
a hó színét, formálhatóságát, változtatható 
halmazállapotát a nagyon vidám hangulatúra 
sikeredett hócsatában, valamint egy hóember 
család megépítése által. A hasznosan eltöl-
tött délelőttön sikerült kis „pillangóink” szár-
nyacskáit angyalszárnyakká varázsolni a friss 
hó segítségével. A már hagyományunkká váló 
tevékenységnél minden kisgyermek egyszerre 
feküdt le a hóba és karjaik, lábaik segítségével 
alakították ki a hóangyalaikat.
Télen is nagyon fontosnak tartjuk a kis ovisa-
ink edzését, állóképességük növelését, moz-
gásigényük kielégítését a sok szabadban való 
tartózkodással, hosszabb sétákkal, havon való 
futkározással. Eközben pedig megtapasztalhat-
ták a réteges öltözködés fontosságát, a hideg 
– öltözködés – időjárás ok-okozati összefüggé-
sét. Kísérletezéseink során pedig színes jeget is 
készítettünk, megfigyelve a víz halmazállapo-
tának megváltozását az éjszakai fagy hatására, 
amit a meleg csoportszobában olvasztottunk 
fel, a kis meleg kezecskék segítségével.
Ebben az évszakban különös figyelmet fordí-
tottunk még a madarak etetésére is, madár-
etetőnk folyamatos feltöltésével, a gyermekek 
által begyűjtött eleséggel. Igyekeztünk minél 
hasznosabban eltölteni ezeket az „ajándék-
ként” kapott napokat, hogy idén is sok új isme-
retekkel, tapasztalatokkal bővíthessük ovisaink 
tudását.

Cselkó Béláné
Pillangó csoport,  
óvodapedagógus

Tél a Meseligetben

Farsang az EGYMI-ben
Vidám farsangi mulatság volt a Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szak-
iskola, Kollégium és EGYMI-ben február közepén. A csoportok tréfás pro-
dukciókkal készültek a kis óvodásoktól a végzős osztályokig. A jelmezes 
felvonulást a farsang hercege és hercegnője vezette. A produkciók bemu-
tatása farsangi forgatag előtt történt. Tortával, édességgel jutalmazott a 
zsűri. Farsangi lakomára farsangi fánk készült, amit az intézmény dolgozói 
és tanulói készítettek a mulatságban részt vevőknek. 
A mulatság végén elégették a telet jelképező szalmabábot, abban a 
reményben hogy a hideg téli időjárás mielőbb tavaszira vált majd.  

Czirákyné Fekete Ilona  
igazgató 
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Scholar's cup

Február 11-én pontban reggel hatkor gördült 
ki egy busz az iskolánk parkolójából, ami Buda-
pestre vitt minket egy angol nyelvű, „Scholar's 
cup” elnevezésű versenyre, amit a Kőrösi Csoma 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban 
rendeztek meg. Gyakorlatilag ez egy Yale Egye-
tem által rendezett verseny, ahol a gyerekek  
háromfős csapatban dolgoznak, és a csapat-
munka, írás, vita-  és tanulási készségeket díjaz-
zák. Az első részben egy kvízfeladat volt a ver-
seny előtt megkapott témákról. Ez volt a legne-
hezebb része a versenynek, mert a diplomácián 
át a feketepiacig és a kortárs amerikai irodalomig 
rengeteg tudást igényelt. 
Ezután egy esszét kellett írnunk, hat témából 
kellett választani egyet, csak az volt a kikötés, 
hogy egy csapatban senki ne válassza ugyanazt.  
Húsz percet kaptunk, hogy össze tudjuk szedni 
a gondolatainkat, és hogy utánakeressünk az 
interneten a témánknak, ezután negyven percig 
írhattunk és utána pedig még tizenöt percet kap-
tunk, hogy megbeszéljük a csapattársainkkal.
Aztán jött a legizgalmasabb rész, a vita! Csapa-
tunkkal együtt kaptunk egy témát, amivel egyet 
kellett  érteni  vagy pont hogy az ellenkezőjét 
állítani. A másik csapat is ugyanezt a feladatot 
kapta és  érvelni kellett, hogy miért nekünk van 
igazunk és a másik csapatnak miért nincs. Sze-

8. b osztály: Churchill csapat 1. hely a 8. évfo-
lyamból, 1. hely a 7–8. évfolyamból
Fish and Chips csapat 2. hely a 7–8. évfolyamból
I Drink Tea csapat  3. hely a 7–8. évfolyamból

Stillné Szabó Zoé

Zrínyi Ilona matematikaverseny

2018. február 16-án Székesfehérváron került sor 
a Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordu-
lójára, amelyen évfolyamonként 200-250 tanuló 
vett részt. Minden évfolyamon az első tizenöt 
tanulót díjazták. A díjátadó ünnepségen Bodrogi 
Bendegúz 3. osztályos tanuló vehetett részt, aki 
15. helyezést ért el.  További résztvevőink, akik 
helytálltak: Piniel Bertalan, Zsombók Fruzsina 
Mária, Pozsgai Gréta, Szekeres Lóránt, Bán Panna, 
Déri Péter, Szemes Flóra Borsika, Ádám Vencel, 
Takács Tekla. Gratulálunk az elért eredményekhez!

Irány a döntő!

A sakk diákolimpia megyei selejtezőjén a Zöldli-
get Baptista Iskola alsós csapata végzett az élen, 
így a Bodrogi Bendegúz, Dubis Szabolcs, Kerekes 
László, Centgáf Dániel és Fekete Zsombor össze-
állításban versenyző fiatalok jutottak a Szombat-
helyen sorra kerülő országos döntőbe. A tavalyi 
évhez hasonlóan ismét szoros csatában dőlt el 
a megyei bajnokság végeredménye, a baptista 
fiatalok egy döntetlen mellett, minden mérkő-
zésüket megnyerve, megérdemelten jutottak a 
döntőbe. Szép volt, fiúk!

mély szerint nekem ez volt a legkönnyebb része 
az egész versenynek. Az egész napos megmé-
rettetés után ki-mit-tud volt, bárki előadhatott 
bármilyen produkciót! Ezután jöhetett a nap 
lezárása, amikor díjakat osztottak. Rengeteg 
dologra lehette díjat kapni, őszintén elég nehe-
zen volt követhető. Összességében egy nagyon 
érdekes és izgalmas nap volt. Egyáltalán nem 
olyan érzése volt az embernek, mintha egy ver-
senyen lenne. Az biztos, hogy nagy élménnyel 
gazdagodhatott, aki részt vett benne!

Bacsa Johanna 8. c.

UK Competition – Angol kultúra 
verseny

Február 15-én, a „B-sek napja” délelőtti prog-
ramjához csatlakozva rendeztük meg az idei 
tanévben is az angol nyelvű országismereti 
vetélkedőt. A felső tagozatos „normál” tantervű 
diákokból álló 3 fős csoportok délután 2–3.30-
ig nyolc különböző, játékos feladatot oldottak 
meg, melyek során kipróbálhatták tudásukat az 
Egyesült Királyságról, angol nyelvi ismereteiket 
kamatoztathatták. Újabb ismeretekre is szert 
tehettek, amikor egy szövegértési feladat kap-
csán híres látnivalókat kellett azonosítaniuk a 
kivetített képekkel. 
13 csapat vett részt 5–8. osztályig, és másnap 
kihirdettük a nyerteseket. Minden évfolyamból 
jutalmaztuk az első helyezetteket, valamint 5–6. 
és 7–8. osztályosok közül az első három helye-
zett csapat kapott jutalmat. Gratulálunk minden 
résztvevőnek, és reméljük, hogy jövő tanévben 
ismét eltölthetünk egy délutánt egy angol nyel-
vet beszélő ország kultúrájának megismerésé-
vel. Nyertesek:
5. b osztály: Tigers csapat 
1.hely az 5. évfolyamból, 2.hely 5–6. évfolyamból
6. b osztály: Twelve Gag csapat, 1. hely a 6. évfo-
lyamból, 1. hely az 5–6. évfolyamból
American csapat 3. hely az 5–6. évfolyamból
7. b osztály: England is My City csapat 1. hely a 
7. évfolyamból
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„Kiss Tudósok” sikere 
Székesfehérváron

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola „Ist-
ván király hagyatéka” címmel meghirdetett ver-
senyén iskolánk tanulói lettek a megye legjobb-
jai. A csapat tagjai: Kiss Olivér, Molnár-Bodó Regő, 
Szilágyi Örs, Szemes Flóra Borsika. 
A tavaly ősszel elkezdődött verseny két levelezős 
fordulóját követően a hét legjobb csapat kapott 
meghívót a március 8-án megrendezett döntőre. 
A versenyzők tíz feladaton, és másfél órán keresz-
tül mutathatták meg a zsűrinek, hogy mit tudnak 
hazánk történelméről az államalapítástól egé-
szen az Árpád-ház kihalásáig. A gyerekek vidáman 
és lelkesen oldották meg a játékos feladványokat, 
melyek természetesen alapos felkészülést, a 
szakirodalom ismeretét is megkívánták. A csapat-
munka, a befektetett energia meghozta jutalmát. 
A diákok örömmel vették át az első helyezettnek 
járó oklevelüket és jutalomkönyvüket a zsűri 
elnökétől.  
Gratulálunk!

Médianap a Zöldligetben

Média szakos egyetemisták részvételével került 
megrendezésre iskolánkban a B-sek Napja 
rendezvénysorozatunk téli alkalma, melynek 
témája a gyerekek kérésének megfelelően a 
média világa volt. A felső tagozat „b” osztályosai 
reggel az aulában gyűltek össze, ahol a média 
történetébe kaptak betekintést a Károli Gáspár 
Református Egyetem hallgatóinak szemléletes 
előadásában. Ezután az előzetesen benyújtott 
pályaművüket (kisfilmek, mini híradó, időjárás 
- jelentés, tévé története) mutathatták be diák-
jaink, melyek közül a két közönségdíjas alkotást 
(„Pusztasehonnai Bumszli Nyúz” – Kiss Olivér 
6. b és „A mi városunk: Velence” – Erdélyi Nikol, 
Piry Zsófia, Dömötör Erik, Tuba-Kovács István, 

Rednágel Csongor 8. b) iskolánk honlapján is 
közzé tettük. 
A diákok nagy érdeklődéssel és örömmel figyel-
ték egymás alkotásait, hatalmas tapssal jutal-
mazták társaik munkáját. Az „alkotók” szinte 
minden estben kiemelték, hogy milyen sok 
időbe és munkájukba került egy két-három per-
ces film, híradó, időjárás-jelentés elkészítése. A 
nap további részében négy helyszínen, forgó-
színpad szerűen média szakos egyetemisták 
segítségével a nyomtatott és online sajtó, a tv és 
rádió, a közösségi média, valamint a filmek vilá-
gában mélyülhettek el egy-egy órában a gye-
rekek. Szórakoztató, vidám, sok érdekességet 
tartalmazó napot tölthettünk el együtt diákok, 
tanárok, egyetemi hallgatók egyaránt. 

Szigetközi Tímea

Közlekedésbiztonsági nap a 
Zöldligetben

2018. március 5-én iskolánk 3–4. osztályos 
gyerekei, valamint egy  kápolnásnyéki és egy 
gárdonyi 3. osztály vett részt ezen a progra-
mon. A Kulturált Közlekedésért Alapítvány egy 
nyertes pályázatának voltunk az aktív résztve-
vői. Iskolánk aulája és a földszinti termek adtak 
helyet ennek a programnak. Az aula átalakult 
egy kerékpár-ügyességi verseny helyszínévé. 
Mindenki többször is végigmehetett a kijelölt 
útvonalon. 
A többi helyszínen a kerékpár tartozékaival, 
közlekedési táblákkal találkozhattak a tanulók. 
Nagy sikert aratott az elsősegélynyújtás alapis-
mereteinek tanítása, ahol még az újraélesztést is 
gyakorolhatták a gyerekek egy babán. Rajzolhat-
tak különböző közlekedési szituációt, így ked-
vére dolgozhatott az is, aki szereti a rajzolgatást.
A program végén mindenki egy nagy táska aján-

dékkal távozott. Nagy örömmel öltözködtek a 
gyerekek a láthatósági mellénybe, sapkába.
Ebéd után sok apró sárga mellényes játszott kint 
az udvaron, csak úgy virítottak a fehér havon. 
Reméljük, hogy nemcsak mint egy élményre 
emlékeznek vissza gyerekeink, hanem sokat is 
tanultak, amit majd a közlekedésben, biciklizés 
során alkalmaznak is.
Nagyon köszönjük a Kulturált Közlekedésért 
Alapítvány minden munkatársának ezt a csodás 
délelőttöt, az áldozatkész munkájukat és a sok 
ajándékot!

Papp Sándorné 
hitéleti-nev. ig. h.

Gazdasági témahét –  
PÉNZ7 PROGRAM

Ebben a tanévben iskolánk is csatlakozott a 
Magyarországon már négy éve futó PÉNZ7 
programhoz. A kezdeményezés célja, hogy a 
„fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, 
alapos, a hétköznapi életben is hasznosítható 
ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvi-
lág működéséről”. Idén március 5. és 9. között 
rendhagyó tanórák keretében és banki önkén-
tesek segítségével a hitelek világáról tanul-
hattak diákjaink. Csoportmunkában, konkrét 
helyzetek elemzésével ismerkedhettek meg 
a hiteltípusokkal, a banki ügyletekkel, a hitel 
visszafizetésének módjaival, a megfontolt 
pénzügyi döntések jelentőségével. A gyerekek 
örömmel és nagy érdeklődéssel, aktívan sajátí-
tották el a hitelezés ismereteit, mélyültek el a 
pénzügyek világában. 

Nagy Edit,  
Kiss Gabriella,  

Szigetközi Tímea
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Mátay Balázs

Tour de Hongrie:  

Velence–Székesfehérvár augusztus 16-án

Mátay Balázs

A legnagyobb magyar profi kerékpáros körver-
seny, a Tour de Hongrie szervezői február 26-án 
élő televíziós műsorban jelentették be az idei 
verseny (augusztus 14–19.) programját és sza-
kaszait. Az előzetes várakozásoknak megfele-
lően Velence ismét a 2. szakasz rajthelyszíne 
lesz majd. Augusztus 16-án a Korzótól startol 
a várhatóan 120-125 fős mezőny, hogy egy 
komoly kitérőt, sok hegyes-völgyes útszakaszt, 
a Velencei-hegységet és a Vértest is érintve 170 
km-es etap végén befusson Székesfehérvárra.

A bejelentéskor a szervezőbizottság elnöke, 
Eisenkrammer Károly elmondta, hogy a Tour 
de Hongrie 2018-ban augusztus 14-én rajtol, 
a nemzetközi mezőny 6 versenynap alatt, 10 
megyét érintve összesen 800 kilométert tesz 
meg a budapesti befutóig. Az egykori kiváló 
versenyző hozzátette; a Tour de Hongrie ebben 
az évben is szerepel a Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség (UCI) versenynaptárában, s története 
során először 2.1-es kategóriával. A nemzeti 
körverseny összdíjazása meghaladja majd a 
nyolcmillió forintot. Az egyéni verseny legjobb-
jai ebben az évben is megkülönböztető mezeket 
viselnek majd, az összetett legjobbja sárga, a 
gyorsasági pontverseny legjobbja zöld, a hegyi 
pontverseny legjobbja piros, a legjobb magyar 
kerékpáros pedig celeste színű mezt húzhat fel.
Velence 2017 után (akkor június végén volt 

a megmérettetés) másodszor lesz a Tour de 
Hongrie programjának része, ahogyan a hazai 
kerékpáros életben is egyre nagyobb szerepet 
követel magának a Velencei-tó partján fekvő 
város. Az egyik legnépszerűbb hazai kerékpárút 
látogatói mellett ezúttal a profik mezőnye is 
Velencére teker, augusztus 16-án innen indul 
majd útjára a viadal második szakasza, melynek 
befutója Székesfehérváron, az éppen akkor zajló 
Királyi Napok fesztivál közben lesz.
Az első Tour de Hongrie-t 1925-ben rendezték 
meg a francia körverseny mintájára, a viadal hosz-
sza 510,5 kilométer volt, a bringásoknak a Buda-
pest–Szombathely–Győr–Budapest távot kellett 
teljesíteniük. Ezt követően a második világhábo-
rúig szinte minden évben megrendezték, csupán 
1928-ban és 1936-ban maradt el. A háború alatt 
1942-ben és 1943-ban is volt Tour de Hongrie, az 
elkövetkező húsz évben viszont mindössze hat-
szor rendezték meg, 1965-től 1993-ig pedig egy-
általán nem. 1993-tól '98-ig ismét minden évben 
megrendezték a körversenyt, aztán megint 
következett két év szünet. 2001-ben a korábbi 
versenyző, Eisenkrammer Károly karolta fel a TdH 
ügyét, 2008-tól 2015-ig azonban nem rendezték 
meg a magyar körversenyt. Legutóbb 2005-ben 
nyerte magyar versenyző a hazai Tour-t.

A nevezések még zajlanak, a részt vevő csapatok 
neveit és a velük kapcsolatos tudnivalókat folya-
matosan jelentik majd be a következő hónapok-
ban a szervezők. Ami már biztos, hogy a magya-
rokat illetően idénre két kontinentális csapat 
alakult, a Kőbánya és a Pannon Cycling Team, 
ezek ott lesznek a versenyen. Ezenkívül Ausztri-
ából a My Bike csapata, ahonnan Kusztor Péter 
és Pelikán János érkezik majd, Luxemburgból 
a Differdange, ahol Rózsa Balázs kerékpározik, 
a magyar válogatottat pedig majd a szövetség 
fogja összeállítani. Itt számítanak Peák Barna-
básra is, aki tavaly második lett összetettben.
A 2018-AS TOUR DE HONGRIE PROGRAMJA
Augusztus 14. (kedd): Prológ, egyéni időfutam, 
Siófok (4 km)
Augusztus 15. (szerda): 1. szakasz,  
Balatonalmádi–Keszthely (160 km)
Augusztus 16. (csütörtök): 2. szakasz,  
Velence–Székesfehérvár (170 km)
Augusztus 17. (péntek): 3. szakasz,  
Cegléd–Hajdúszoboszló (210 km)
Augusztus 18. (szombat): 4. szakasz,  
Karcag–Miskolc (178 km)
Augusztus 19. (vasárnap): 5. szakasz,  
Budapest–Budapest (78 km)
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Az idei esztendőben kerül először megrendezésre a Nemzeti Vágta fejér 
megyei előfutama. A Velencei Vágtára – mint minden más elővágtára – az 
egész országból lehet nevezni, ám a szervezők azt szeretnék, ha a július 
1-jén esedékes megmérettetésre elsősorban Fejérből érkeznének lovasok 
a Sárkányos rétre, ahol a fő futamok mellett több más kiegészítő prog-
ramra, így a 10–16 év közötti gyerekek és pónilovaik számára kiírt Kishu-
szár Vágtára is sor kerülhet. A remek, látványosságnak sem utolsó ifjúsági 
verseny évek óta része a Nemzeti Vágtának, így megfelelő számú nevező 
esetén szeretnék itt is megrendezni.
A „Kishuszárok” mellett hírességek – egykori és jelenlegi sportolók, köz-
életi személyiségek, újságírók – fogathajtó futamát és más kulturális, 
valamint zenei programelemet is terveznek a Velencei Vágta illetékesei. A 
részletekről folyamatosan tájékoztatják a közvéleményt a szervezők.
Ami a hátteret illeti:
2017 elején egy vállalkozó jelentkezett a rendezésre Velence képviseleté-
ben egy környékbeli kulturális egyesület közreműködésével és nevében, 
ám időközben kiderült, hogy az egyesület vezetője – aki nem azonos a 
vállalkozóval – a kulturális egyesület nevében hivatalosan visszalépett 
(májusban) a július közepére tervezett velencei elővágta megrendezésé-
től. Ezt a vállalkozó nem akarta tudomásul venni, s bár a versenyrendezés-
sel kapcsolatban gyakorlatilag semmiféle fontos és elvárt feltételt nem 

teljesített a Nemzeti Vágta illetékesei és jogtulajdonosa felé, ráadásul a 
hivatalos jelentkező visszalépése okán erre már joga sem lett volna, a szer-
vezést saját szakállára tovább akarta folytatni. Ezt azonban még időben 
megakadályozták az illetékesek, és a velencei önkormányzat is vissza-
vonta korábbi támogatási szándékát, így az elővágta elmaradt.
Ezzel a lendülettel, érzékelvén az esemény iránt megnyilvánuló hatalmas 
érdeklődést, Koszti András polgármester javaslatára Velence Város Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy pályázik a Nemzeti Vágta helyi elővág-
tájának megrendezésére. Ezzel a település önkormányzata vállalta fel a 
rendezői szerepet, amelyet támogatott a térség országgyűlési képviselője, 
Tessely Zoltán (ő vállalta az esemény fővédnökségét is) a Nemzeti Vágta 
és a Magyar Lovas Szövetség elnöke, Lázár Vilmos, valamint a jogtulajdo-
nos cég képviselője is, így elhárult az akadály egy jól előkészített, híréhez 
és súlyához méltó Velencei Vágta lebonyolítása elől. Az idő rövidsége 
okán erre 2017-ben már nem kerülhetett sor, ám az idén, július 1-jén már 
vágtathatnak a lovak a Sárkányos Réten, sőt, 2019-ben is szinte biztosan 
lesz velencei előfutama a Nemzeti Vágtának.
Jelentkezni és érdeklődni a Velencei Vágtával kapcsolatban a vagta@
velence.hu e-mail címen lehet.

  -mátay-

Július elsején a 
tóparton vágtáznak
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Velencén történt

Kitelepülési feltételek 
(Áruértékesítők, vendéglátó cégek):

2018. május 1. Velencei majális

–  Rendezvény ideje: 2018. május 1.
–  Rendezvény időtartama: 10.00–15.00
–  Rendezvény helyszíne: Velence, Kastély-

park, Tópart utca 52.
–  A kitelepülés időtartama: 6.30–9.00 (Ez -

után kérjük, hogy a szállító járművek 
hagyják el a területet!)

–  A kitelepülés pontos helyszínének kivá-
lasztásánál a jelentkezési sorrend, illetve 
indokolt esetben a sajátos feltételek 
figyelembevétele (pl. egészségi állapot)  
mérvadóak!

–  Kérjük, hogy 9.00-ra fejezzék be a kite-
lepülést, kérjük, hogy a kijelölt helyre 
települjenek, az áramigényt jelezzék, és 
amennyiben igényelnek, úgy hosszabbí-
tóról gondoskodjanak!

–  Asztalokat, székeket nem áll módunkban 
biztosítani.

–  Területi igényét válasz e-mailben, vagy 
telefonon jelezze.

–  A kitelepülésért fizetendő helypénz 
bruttó 3500–5000 Ft körül várható, 
(ennek mértéke az elfoglalt terület nagy-
ságának függvényében változhat.)

–  A rendezvényen nem áll módunkban kizá-
rólagosságot biztosítani, tehát egyfajta 
termékkörrel többen is jelen lehetnek.

–  Bontás, elpakolás csak a program végez-
tével 15.00 után lehetséges

–  Kapcsolattartó: Kalmár Zsolt kulturális 
szervező 22/472-453, 30-1982653,  
velencekultur@gmail.com

(Jelentkezését ennek a nyomtatványnak 
az elolvasása után egy e-maillel erősítheti 
meg, amelyet legkésőbb 2018. április 15-ig 
kérünk megküldeni a megadott címre „A fel-
tételeket elfogadom, a rendezvényen részt 
veszek. Területi igényem ….m, áramot igé-
nyelek, nem igényelek” – szöveggel Ameny-
nyiben nem rendelkezik számítógéppel, úgy 
kérjük postai úton, vagy személyesen jut-
tassa el nyilatkozatát a kapcsolattartóhoz: 
Kalmár Zsolt, 2481 Velence, Tópart u. 52. 
(Kastély)

Versenykiírás és nevezési lap 
főzőversenyre
Időpont: 2018. május 1., kedd

Helyszín: Velence, Kastélypark 2481 Velence, Tópart u. 52.
Részvételi feltételek:
– Nevezési díj nincs
– Helyet a szervezők biztosítanak, amelyek korlátozott szám-
ban állnak rendelkezésre. Sátorról, asztalról és székekről a 
csapatok maguk gondoskodnak. (Kivétel az önkormányzati 
fenntartású intézmények és azok klubjai.) A részleteket a 
kapcsolattartó személlyel lehet egyeztetni. (Lásd lap alján. )
– Csapatlétszám: 3-5 fő
– Bármilyen étel készíthető
– Az elkészült ételből 1 adagot megtálalva kell átadni a zsűri 
számára!
– Az értékelésnél figyelembe vesszük a csapat megjelené-
sét, a tálalás minőségét, a kiegyensúlyozott táplálkozás kri-
tériumainak való megfelelést és az ízharmóniát
– A zsűri döntése nem vitatható
A verseny lebonyolítása:
– 7.30 órától: Csapatok érkezése, főzőhelyek kialakítása
– 8.15 Rövid eligazítás 
– 8.30–12.00 Ételek elkészítése
– 12.00 Ételek leadása a zsűrinek
– 12.45 Eredményhirdetés
– 13.00 Kötetlen beszélgetés és az étel baráti körben tör-
ténő elfogyasztása
Fontos figyelmeztetések:
– Az étel elkészítéséhez – amennyiben gáz alapú a főzés- 
kizárólag nyomáscsökkentővel felszerelt PB-gázpalack 
használható (ezt a helyszínen ellenőrzik!)
– A főzésen mindenki saját felelősségére vesz részt. Az eset-
leges károkozásért, balesetekért a szervezők nem vállalnak 
felelősséget.
– A versenyzők csak a számukra előre kijelölt helyen főzhet-
nek.
– Fokozottan ügyeljenek a tűzvédelmi és balesetvédelmi 
szempontokra.
– A szervezők a személyes érték- és vagyontárgyak megóvá-
sára kötelezettséget nem vállalnak
– A résztvevők nem árusíthatnak, kizárólag kóstoltathatnak.
– A rendezvény tekintetében esőnap nincs, eső vagy egyéb 
nem várt esemény bekövetkezte esetén a rendező az ese-
ményt felfüggesztheti vagy berekesztheti, a területet azon-
nal kiürítheti. Ebben a csapatok kötelesek együttműködni.
– A tisztaságról, annak megőrzéséről a csapatok maguk gon-
doskodnak.
– A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény ideje 
alatt nyilvános hang- és képfelvétel készüljön, és ezeket a 
szervező a későbbiek folyamán is felhasználhatja. Ezért díja-
zás nem jár.

Kapcsolattartó személy: Kalmár Zsolt kulturális szervező Tel: 22/472-453, 30-1982653 Mail: velen-
cekultur@gmail.com. Jelentkezni a nevezési lap április 20-ig történő visszaküldésével lehet akár 
elektronikus formában, postán vagy személyesen (2481 Velence, Tópart u. 52. (Kastély)

.................................................................................................................................................................... nevű csapatommal 
a versenyre jelentkezem, a feltételeket elfogadom, és csapatomra nézve kötelezőnek tartom.

Velence,2018…….hó…….nap                                                ..................................................................... csapatkapitány

Jelentkezési lap
"

Kuckónyi adomány 
rászorulóknak

Nevéhez és küldetéséhez méltó módon minden 
létező lehetőséget kihasznál a Velencén és a tó 
környéki településeken élő rászoruló családok, 
kiváltképp a gyermekek támogatására a Velen-
cei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért 
és Rászoruló Családokért Alapítvány. A Fekete 
Zsuzsanna vezette szervezet munkatársai és 
segítői hétről hétre kitalálnak valamit, amivel 
nemes küldetésüket erősíthetik. A legújabb kez-
deményezés az „Adománykuckó” névre hallgat.
– Február közepén klubházunkban megnyitot-
tuk adománykuckónkat! Itt a hozzánk érkezett 
adományok, felajánlások és saját készítésű 
termékek jelentik a készletet, aki pedig ebből 
vásárol bármit, támogathatja alapítványunk 
gyermekeit, családjait. Az adományokból köz-
vetlenül is jut pártfogoltjainknak, kinek mire van 
éppen szüksége, legyen az élelmiszer, ruha vagy 
éppen a gyerekeknek írószer az iskolába. A kész-
letünket folyamatosan frissítjük, ahogy érkez-
nek hozzánk adományok. Mindenkinek nagyon 
köszönöm, aki hozzájárult, hogy ezt meg tud-
tuk valósítani! – mondta kendőzetlen örömmel 
Fekete Zsuzsanna.
A velencei vasútállomással szemben, a büfé 
soron (Európa park) található kis klubhelyiség és 
az adománykuckó nyitvatartása:
Hétfő, kedd, csütörtök: 14–18-ig.
Szerda, péntek: 9–18-ig.
Szombat 9–16-ig.
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Olvasni-Való
.

Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

         Kedd:                 10.00–17.00
         Szerda:              13.00–17.00
         Csütörtök:       10.00–17.00
         Szombat:          10.00–15.00

HAuSZMANN ALAjOS 
EGySÉGES KöZMűVELŐdÉSI 
INTÉZMÉNyKöZPONT ÉS KöNyVTÁR

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

Sinkáné Mihály Zita  intézményvezető

Böszörményi Gyula:  
Nász és téboly

Negyedik kötetéhez érkezett az Ambrózy báró 
esetei című regénysorozat, amelyben Böször-
ményi Gyula a 19–20. század fordulójának esz-
tendeit számos korabeli, valós személy, bűneset, 
és történés egybeszövésével teszi hitelessé. A 
műfaját tekintve „nosztalgikus krimi” ezúttal 
is báró Ambrózy Richárd nyomozó és Hangay 
Milike úrhölgy kalandos történetét meséli 
tovább. A jól megírt regény, amelyet a szerző 
a tizennégy éven felüli korosztály figyelmébe 
ajánl, szélesebb körben is érdeklődőkre találhat.

Álomút
A Magyar Közútkezelő Országos gyermekrajzpályázatán 2500 pályamű 
közül 164 rajzot díjazott a zsűri. A Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Kollégium és EGYMI  vizuális nevelés tanára, Varga Andrea Judit 
tanárnő irányításával Richter Dániel 6.-os velencei tanuló díjazott lett, 
kiemelkedő eredményével. Daninak gratulálunk eredményéhez, a felké-
szülést segítő pedagógusnak köszönjük munkáját, amivel tanítványának 
bemutatkozási lehetőséget teremtett. 

Czirákyné Fekete Ilona 
igazgató 

dan Brown: Eredet
A könyv főhőse ezúttal is 
Robert Langdon szimbólum-
kutató, a Harvard Egyetem 
professzora, aki korábban az 
író legnagyobb sikerévé vált 
A Da Vinci-kód főszereplője 
is volt. Az Eredetben hamar 
kiderül, hogy az író nem 
kisebb fába vágja a fejszé-

jét, mint hogy felvázolja annak a lehetőségét, hogy 
választ kapjunk a tudomány segítségével arra a két 
kérdésre, hogy Honnan jöttünk? Hová tartunk? – az 
emberiség legősibb, legkínzóbb kérdéseire, amelyre 
természettudósok, társadalomtudósok, a hittudo-
mány mind választ keres, és talál is.

Elena Favilli:  
Esti mesék lázadó lányoknak

Mi lenne, ha a hercegnő nem menne feleségül 
a királyfihoz, mert az autóversenyzés jobban 
érdekli? Mi lenne, ha a legszegényebb lány is 
tanulhatna, hogy aztán országos ügyekben 
döntsön? A szerzőpáros újragondolja a mese 
műfaját. Száz rendkívüli nő életét mondja el 
Kleopátrától Marie Curie-n át Michelle Obamáig. 
Történetüket egy-egy portré teszi teljessé, ame-
lyeket a világ különböző országaiban alkotó hat-
van női grafikus készített.
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Február hava nem múlhat el farsangi vigasságok 
nélkül. Éppen ezért idén is ellátogattunk a Kor-
zón megrendezett városi ünnepségre, melyen 
kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a ked-
vükre való programokat. Szórakoztató műsorok 
egész napon keresztül, emberek, akik maszkok 
mögé, vagy jelmezekbe bújva búcsúztatták 
(volna) a telet, ami idén, egy kicsit megtréfálva 
minket, még csak ezután következett.
A klubunkban megrendezett farsangi bálun-
kon jelenlétével megtisztelt bennünket a pol-
gármester úr, a jegyző asszony és Pápai Szabó 
György képviselő úr, aki erre az alkalomra 
elhozta közénk kedves feleségét, Ilonkát is. A 
tagok jó része álarcot öltött, de többen ötletes 
jelmezeket öltöttek magukra és rögtönzött kis 

színielőadást tartottak a nagyérdeműnek, akik 
ezt vidám nevetéssel és hosszan tartó vastaps-
sal jutalmazták. A jelmezes felvonulást egy 
apáca és egy barát (akinek imakönyvtartója 
egy lapos üveget rejtegetett) párosa nyitotta 
meg, az „egérfogó” majd az „igazi nyugdíjasok” 
után jött 3 tagú építőbrigád (létrával, vödörrel, 
malteros kanállal és sörös üveggel) és egy kis 
bemutatót tartottak munkájukról,  a sort végül 
Kati néni zárta a kis kordéjával, melyben – a 
piacra igyekezvén – minden finomságot föl-
halmozott és útközben kiosztogatott. A kiváló 
ötletekért és jelmezekért minden résztvevő 
jutalomban részesült. A jól sikerült beve-
zető után a továbbiakban is kitűnően éreztük 
magunkat és Molnár Pista zenéjére – élen a 93 

éves Gyula bácsival – vidáman roptuk a táncot, 
kifulladásig!
Februárban ünnepeltük Valentin (Bálint) nap-
ját is, és itt tudtuk meg, hogy a „Balassi Bálint 
Emlékkard” elnevezésű irodalmi díjat ezen a 
napon adják át Budán. 2006 óta „Bálint napi 
Balassi fesztivál” elnevezéssel Európa szerte iro-
dalmi estekre kerül sor.
Mivel előző napon (február 13-án) volt a pala-
csinta világnapja, vezetőségünk sokféle ízesí-
tésű palacsintával  lepte meg a tagságot, akik 
ezt nem igazán utasították vissza.
A nőnapi ünnepségünk sajnos szomorúan kezdő-
dött, ugyanis az előző napokban  elhunyt három 
klubtagunk emlékére meggyújtott mécsesek 
előtt róttuk le tiszteletünket – nyugodjanak 
békében! Kiemelném közülük Pospech Eta nénit, 
mert klubunk alapító tagja volt, és betegsége 
ellenére is többször részt vett klubnapjainkon 
(nyárra már szerveztük, hogy a 90. születésnap-
ját méltóképpen megünnepeljük).
Mivel az élet megy tovább, ezek után a rangidős 
Horváth Gyula  bácsi a maga sajátos, dicsérő 
mondataival köszöntötte a szebbik nem képvi-
selőit, majd Kanalovics Laci előadásában hall-
hattunk néhány szép gondolatot a nők meg-
becsüléséről. A fiúk ennek jegyében osztották 
ki a lányoknak a „szeretet virágait”, akik ezt az 
általuk készített finomabbnál finomabb édes és 
sós süteményekkel honorálták. Menet közben 
előkerült Turánszky Gyuszi gitárja is, és a höl-
gyek köszöntésére külön-külön mindenkinek 
eljátszott egy-egy dalt.
Lassan ugyan, de reméljük, most már visszafor-
díthatatlanul közeleg a kikelet, ezért minden 
kedves nyugdíjastársunknak és a lap olvasóinak 
jó egészséget és örömteli tavaszváró napokat 
kívánok

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas Klub

Február 9-én mi is farsangoltunk. Finom paprikás 
krumplit készítettünk, és sok házi sütemény került 
az asztalunkra. A nap végén vörösborral koccintot-

tunk, és jókat beszélgettünk, de sajnos sok beteg 
társunk nem tudott részt venni a pénteki összejö-
vetelen. Ezúton is jobbulást kívánunk nekik!

2018. február 10-én negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Velencei Karnevált. A csípős hideg 
ellenére több ezren látogattak el Velencére, ahol 
a gyerekek és a felnőttek egyaránt jól szórakoz-
tak. A zenés, jelmezes télűző felvonulás a Zöld-
liget Általános Iskola elől indult, a zenés mulat-
ság pedig az esti télboszorka-égetéssel zárult. 
A karneválon mi is remekül éreztük magunkat! 
Magam és klubtársaim nevében köszönjük a 
TDM Egyesület munkáját, és a médiák érdek-
lődését, akiknek köszönhetően az esemény 
eljutott az ország minden részébe. Március első 
napjaiban az 1848–49-es szabadságharc meg-
emlékezésére készülünk. Az ünnepség 2018. 
március 14-én 10.00 órakor lesz a Hősök park-
jában, rossz idő esetén pedig a Zöldliget Álta-
lános Iskola aulájában.  Fájó szívvel búcsúzunk 
Hajasné Zsuzsától, a klub egyik alapító tagjától, 
aki februárban örökké itt hagyott bennünket. 
Nyugodjék békében!
Minden kedves olvasónknak jó egészséget kívánunk!

Kantár Ferencné klubvezető

Az időjárás ismét alaposan megtréfált bennün-
ket. Lelkesen készültünk az Alcsúti Arborétumba 
megcsodálni a hóvirágmezőket. Sajnos közben 
olyan mennyiségű hó esett, hogy szegény kis 
hóvirágok elfagytak. Kirándulásunkat elhalasz-
tottuk, reméljük a később nyíló virágok kárpótol-
nak majd az elmaradt tavaszi sétánkért.
Télbúcsúztató vidám összejövetelünk igazán 
jól sikerült. Nagyon jó, vidám hangulatban pró-
báltuk elűzni a telet, reméljük sikerrel. Mint már 
hagyományosan most is a Verebi Asszonykórus 
látogatott el hozzánk, és nagyon szép műsorral 
kedveskedtek. Nem csak mi, hanem vendégeink 
is nagyon jól érezték magukat.
A nemzetközi nőnap alkalmából férfi társaink 
szép virággal köszöntötték a klub hölgytagjait, 
Bajáczki László külön egy-egy szál virággal és 
nagyon szép, megható verssel örvendeztetett 
meg minket. Köszönjük!
A Bence-hegyi kilátó díszkivilágítási próbájára 
meghívást kapott a három klub vezetője is, kicsit 
zimankós időben, de nagyon élveztük a külön-
böző fényekkel megvilágított kilátót. Különö-
sen  szép volt a piros-fehér-zöld megvilágosítás. 
Nagyon várjuk már a megnyitót. 
Lassan gyógyuló betegtársunknak Kónya Lász-
lónénak és Horváth Dánielnénak mielőbbi job-
bulást kívánunk, nagy szeretettel várjuk őket 
vissza közénk.
Minden kedves olvasónak, nyugdíjas társunknak 
jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné klubvezető



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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
18.45–19.45

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00–19.00

Játékklub  
16.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00–19.00

Női torna  
18.45–19.45

Női torna  
17.45–18.45

Gymstick 
19.00–20.00

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

4. Terem

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

Karate 
18.00–19.30

Regélő társastánc 
18.30–20.00

Meteor dance 
17.00–18.30.
ÁGI fitness 

18.30–20.00
5. Terem

Barbi balettiskola 
16.00–18.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 
9.00-10.00

Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

The Kids club 
16.30–17.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 
9.00–10.00

Hatha Jóga
 elérhetőség:0620/5348110 

18.15–19.45
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
Ringató 

9.15–9.45

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

I. számú Nyugdíjas Klub 
nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:

2018. március 3-án
Zámbó Imre – Aladics Ágnes

2018. március 10-én
Liszi István – Veller Rózsa

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Vegye igénybe a HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!

A házi segítségnyújtás keretében 
szociális segítést vagy – a szociális 
segítést is magába foglaló – személyi 
gondozást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan 
célzott segítés, mely az igénybe 
vevő rendszeres hosszabb idejű 
támogatása, fejlesztése, amely 
elősegíti a körülményekhez képest 
legjobb életminőség elérését.
Szociális segítés: az ellátott 
mindennapi életvitelében, személyes 
környezete rendben tartásában 
mindennapi ügyeinek intézésében 
nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele 
telefonos vagy személyes kérelemre 
történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális segítés: 1500 Ft/óra

Érdeklődni: Humán Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat,  
Velence, Zárt u. 2.
Tel.: 06-22-589-157,  
E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
Palánki Katalin (hsg. egységvezető) 
06-30/915-1895

Egyensúlyunkért Alapítvány 

Pszichiátriai Betegek 

Közösségi Pszichiátriai Ellátás 

– Szociális Alapszolgáltatás

Alapítványunk a Gárdonyi kistérség 

településein 2016. január 1-től 

működteti a szociális közösségi 

pszichiátriai ellátást

Feladata:

Szociális és mentális gondozás, pszichés 

állapot javítása, készségek,  

képességek megtartása, javítása az 

igénylő lakókömyezetében.

Ellátási terület: 

Gárdonyi Járás települései: Gárdony, 

Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd,  

Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, 

Zichyújfalu

A szolgáltatás térítésmentes, igénylése 

önkéntes, pszichiátriai szakorvos 

javaslata alapján

Elérhetőség: 

Szabó István 0630/723-6264 

közösségi pszichiátriai ellátás 

koordinátora

Székhely: 8000 Székesfehérvár,  

Sütő u. 10–12. Tel.: 310-944 

lntézményvezető: Szabó Edina

www.egyensulyunkert.hu

Nadapon a Patkó csárdába  szakácsot, 
felszolgálót és konyhai kisegítőt keresek.

Kiemelt fizetés!
Érdeklődni:   

06/30/283-6032, 22/470-005



Velencei Polgármesteri Hivatal

PolgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRságI osZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi gyöngyi 589-425 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
Kátai Éva  589-416 
titkársági ügyintéző 
mátay Balázs  30-333-6171 
önkormányzati és kommunikációs referens 

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

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

PÉNZÜgYI És gAZDAságI osZtálY
Nochtáné sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
Csizik gabriella  589-410 
pénzügyi ügyintéző  
sári Viktória 589-415
pénzügyi ügyintéző
Kállai-Kiss Barbara 589-423
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)

Bíró gábor  589-428 
adóigazgatási ügyintéző  
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára 
behajtandó köztartozások)

VáRosÜZEmEltEtÉsI És 
VáRosFEJlEsZtÉsI osZtálY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
szilassy gabriella 589-405
városüzemeltetési ügyintéző 
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna  589-401 
városüzemeltetési ügyintéző

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

ÜgYINtÉZŐK ÜgYFÉlFogADásA:
hétfő   8.00–12.00
szerda   8.00–16.00
péntek   8.00–12.00

Pénztár nyitvatartása: 
hétfő    10.00–12.00
szerda     9.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     9.00–12.00
Sürgős esetben, munkaidőben, félfogadási 
időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk. 

A Velencei Polgármesteri Hivatal  
elérhetőségei:
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Humán Család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

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

VELENCE VÁROS TERÜLETÉN: 
CSALÁdSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA
ÜGyFÉLFOGAdÁSI IdEjE: SZERdA: 
8.00–16.00
HELyE: VELENCE, ZÁRT uTCA 2.

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

Közérdekű  
telefonszámok

Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021  
 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/700-012
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(kastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.  
Információs Pont  80/240-240
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

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsalá-
dosok és Rászoruló Családok Klubja – Velence, 
Európa park. Téli nyitvatartás: szerda-pén-
tek-szombat 8.30–15.00-ig. Családjaink számára 
minden felajánlást szívesen fogadunk. 
Fekete Zsuzsa +3670 310 0042, nagycsalados-
klub@gmail.com

PEDIKŰRÖS HÁZHOZ MEGY!
Gyógypedikűrt, esztétikai pedikűrt vállalok 

otthonában.
Pedikűr ár: 3700 Ft

Egészséges körmök kilakkozása  
az árban benne van.

Hívjon bizalommal: 06-30-372-1951
Venyercsány Andrea gyógypedikűrös



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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 

www.velence.hu

Műanyag bejárati ajtók, ablakok, 
redőnyök forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók  
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők, 
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba 

építhető szellőzők

Redőnyjavítás

Szakszerű beépítés, visszajavítás 
igény szerint.

Ingyenes felmérés, szaktanácsadás.

Telefon: 06-30-781-8022

Velencei,  
– az utcában teljes közművel 
ellátott – panorámás 880 m2 t 

elek sürgősen eladó, akár  
6 millió Ft  

vételárért is. 

Tel: +36-30-9340189

Villanyszerelő
Jámbor Attila
Családi házak, panellakások 
komplett szerelése, kisebb 
javítási munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályának velencei körzeti megbízottjai, 

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

minden hónap első és harmadik  
csütörtöki napján  

15.00 és 16.00 óra között

FogADÓÓRát
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

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

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

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

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

Gárdony, Szabadság u. 10.
  (       áruház mellett)

Tel.:  06 20 9 583 019
          22 781 800 

davidzoltan@gardony.hu 



GEOFÉNY Kft.

252014. november–december

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

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/275-0582  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?
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Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu





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

Velence Resort & Spa superior

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