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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. április 26., május 3., 10., 17., 24. 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. április 28. Flavus Velence SE – Adony 
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés 
17.00
Sportpálya  (Kastélypark Tópart u. 52.)

2018. május 1. Velencei Majális 2018.
Remek programok, kispályás foci, főzőverseny, kirakodóvásár,
kreatív játszóház, relax sátor, ínyenc sarok, 4 Muskétás Dance,
helyi óvodások és iskolások műsora, Meteor Dance, Rock-On,
10.00–15.00
Wenckheim-kastély parkja, sportpálya (Tópart u. 52.)

2018. május 1. Flavus Velence SE – Vajta 
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés 
17.00
Sportpálya  (Kastélypark – Tópart u. 52.)

2018. május 5. Kormos Kata
A Meseerdő bábszínház bábjátéka, gyerekeknek. 
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 20-457-3630, E-mail: grvelence@gmail.com 
10.30
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2018. május 12. Nagyvirágosítás 
Velence virágos arculatának szépítése, parkok virágosítása.
8.00–11.00 óráig
Velence Város egész területe.

2018. május 12. Flavus Velence SE – Kisláng 
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés 
17.00
Sportpálya  (Kastélypark Tópart u. 52.)

2018. május 14., 28. 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. május 16., 17., 18. Utcavirágosítás 
Velence virágos arculatának szépítése, utcák, közterületek 
közösségi virágosítása.
9.00–19.00 óráig
Velence város egész területe.

2018. május 20. Tour de Velencei-tó
Kerékpáros-fesztivál minden korosztálynak. Túrák, versenyek 
aszfalton és terepen, kerékpáros-játékok kicsiknek és 
nagyoknak. 
08.00–18.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

PROGRAMELŐZETESEK
2018. május 26. A ravasz, a hiú és a két kismackó
A Pitypangos Játékszín előadása, gyerekeknek. 
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 20-457-3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
10.30
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2018. május 26.   Babák Rózsakertje és Gyermeknap 
Az elmúlt 1 évben született kisgyermekek, "babák" 
köszöntésére
egy-egy tő rózsát ültetnek el a Babák Rózsaparkjában. 
Egyéb programok: Rózsa-díj átadása, gyermeknapi események
10.00–16.00-ig
Babák Rózsaparkja (Zárt u.)

2018. május 26. Szent Orbán–napi hegyünnep
Az ország minden részéből érkező Borlovagrendek látványos 
felvonulása, borlovag avatási ceremónia a Bence-hegyen.
16.00–19.00-ig
Bence-hegy, Szent Orbán tér

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: Már a nagyközönség is élvezheti az új Bence–hegyi 
kilátóról elénk táruló csodálatos panorámát 
(Írásunk az 5. oldalon) Fotó: Ifj. Kupi László

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
2018. május

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2018. május 3. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2018. május 3. (csütörtök) 
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
 2018. május 4. (péntek) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2018. május 7. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2018. május 7. (hétfő) 
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
 2018. május 11. (péntek) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2018. május 22. (kedd) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2018. május 7. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Április elején megérkezett végre az igazán kel-
lemes, valódi tavaszi időjárás, éled a természet, 
és mi magunk is kicsit „kivirágoztunk” a szívün-
ket-lelkünket melengető, 20-22 fokos simogató 
napsütésben. Az idő rohan, hamarosan meg-
érkezik a forró nyár, addig azonban élvezzük a 
tavasz minden szépségét.
Ami a konkrét történéseket illeti, mindenek előtt 
a nagybetűs KÖSZÖNET és GRATULÁCIÓ hang-
ján kell szólnom ÖNÖKHÖZ, szeretett városunk 
választókorú lakóihoz. Köszönöm Önöknek azt, 
hogy az országos, a megyei és a választókerü-
leti adatokhoz képest is magasabb százalékban 
járultak az urnák elé április 8. napján az általános 
országgyűlési választásokon, csaknem 74 %-os 
részvételi eredményt produkálva. Egyúttal gratu-
lálok Önöknek a jó döntéshez, amellyel hozzájá-
rultak a Fidesz-KDNP szövetség győzelméhez, és 
ahhoz, hogy Tessely Zoltán képviselő úr (Fidesz) 
folytathatja munkáját választókerületünk meg-
választott képviselőjeként a parlamentben, 
tovább segítve a körzet, ezen belül városunk fej-
lődését. Kiváló döntésükkel egyértelműen kinyil-
vánították akaratukat, miszerint Magyarország 
továbbra is a MAGYAROK országa legyen, hogy 
megvédhessük több, mint ezer éves keresztény 
értékrendünket, nemzetünket, családjainkat és a 
jövőbe vetett hitünket.
Ezúton is gratulálok Tessely Zoltán képviselő 
úrnak a magabiztos győzelméhez, illetve L. 

Simon László képviselő úrnak, aki a Fidesz orszá-
gos listájáról jutott parlamenti mandátumhoz. 
Bízom abban, hogy – miként eddig – ő szintén 
támogatja és segíti törekvéseinket a tókörnyék 
és Velence Városának fejlődése, az itt élő embe-
rek gyarapodása érdekében.
Március 20. napján elérkezett a pillanat, amire 
már nagyon vártunk: átadásra került az új Ben-
ce-hegyi kilátó. A hideg, szeles idő ellenére 
több százan vettek részt a ceremónián. A kilátó 
kulcsát a beruházó VADEX Mezőföldi Erdő- és 
Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatójától, Majo-
ros Gábortól és Dr. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes úrtól vehettem át, aki hivatalosan 
felavatta a létesítményt. Köszönöm mindenki-
nek, aki hozzájárult városunk és a tókörnyék új, 
ikonikus építményének tervezéséhez, kivitele-
zéséhez! Eddig minden előzetes várakozásun-
kat felülmúlta a kilátó és az onnan elénk táruló 
csodás panoráma vonzereje, ugyanis az első 3 
hétben közel 10 ezren látogatták. Az építtető 
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. 
vezetőivel folytatott tárgyalásaink eredményre 
vezettek, így 2018. április 9. napjától a Velence 
Városgazdálkodási Kft. üzemelteti a kilátót, 
amely a nyári szezon végéig 10.00 és 20.00 óra 
között látogatható, ősztől tavaszig pedig 10.00 
órától napnyugtáig fogadja az érkezőket 1 euro 
vagy 300,- Ft belépődíj ellenében. 
A kilátó avatása után egy nappal megnyitottuk 

azt a kiállítást is, amely a torony építésé-
nek előzményeit, fázisait, és az előd, az 
egykoron 25 évig ott magasodó, olajfú-
rótoronyból kialakított Vörösmarty–kilátó 
történetét mutatja be sok dokumentum-
mal és fotóval. 
Március utolsó két hetében részt vettem 
a Meseliget Óvoda ófalusi és újtelepi egy-
ségének szülői értekezletein. Örömmel 
tapasztaltam, hogy apróságaink szülei 
elégedettek az óvodai nevelés és ellátás 
színvonalával, az intézmény dolgozóinak 
munkájával. A gyermekekkel is találkoz-
tam húsvéti játszódélután keretein belül 
mindkét óvoda épületben. Öröm volt 
minden közöttük töltött perc. Köszönöm 
a meghívást!
Április 6. napján került sor Székesfehér-
váron a hagyományos Megyenap esemé-
nyeire, amelyet a szintén többéves múltra 
visszatekintő Megyekorzó és Fejér Termék 
vásár színesített. A Megyeháza Díszter-
mében ünnepi díszközgyűlést is tartot-
tak. Az esemény rangját emelte Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter, 

aki nemcsak a 26 megyei kitüntetés átadásában 
vállalt főszerepet, hanem ünnepi beszédével is. 
Délután a Fidesz országos kampányzáróján vet-
tem részt, ugyancsak a megyeszékhelyen. Nagy 
valószínűséggel korábban még soha nem láttak 
akkora embertömeget a történelmi belváros 
több száz éves épületeinek falai, mint amilyen 
a mostani volt. Orbán Viktor miniszterelnök 
beszédét az elsődleges becslések alapján is tíz-
ezres nagyságrendű közönség látta, hallotta. 
Április 7-én, Budapesten a Várkert Bazárban részt 
vettem a Velence márkanévre keresztelt, 5 bor-
ból álló kollekció bemutatóján. Nagy örömömre 
szolgál, hogy immár egy tókörnyéki borászat 
minőségi nedűi is városunk nevét viselik.
Tekintsünk kissé előre is: május 1-jén ismét 
sportvetélkedőkkel, zenés programokkal és 
főzőversennyel kísért majálisra várjuk az érdek-
lődőket a Kastélyparkba. Ezt követően, május 
12. napján 8.00 és 11.00 óra között kerül sor 
városunkban a nagyvirágosításra, május 16-17-
18. napján 9.00 és 19.00 óra között pedig az 
utcavirágosításra. Velence apraja-nagyja részt 
vesz településünk üde, virágos, környezetbarát 
arculatának kialakításában, szebbé tételében, 
ennek is köszönhető hagyományos eredmé-
nyes szereplésünk a Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő versenyben. A virágültetésben – 
mint korábban minden alkalommal – magam is 
részt veszek, tegyenek így Önök is. Találkozzunk 
a majálison, majd a nagyvirágosításon!

Koszti András
polgármester
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V
ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel 
köszöntöm főorvos urat. A hölgyek 
speciális betegségeit gyógyítja, 
asszonyainkat segíti át az áldott 
teher viselésén a nehéz 9 hónap 

alatt, valamint aktív segítője a születés misztériu-
mának. Miután Ön nem csupán a Székesfehérvári 
Család és Nővédelmi Központ (CSNK) vezető főor-
vosa, hanem tudomásom szerint a Szülészet-Nő-
gyógyászati Ultrahang Társaság egyik alapítója 
és sokáig vezetőségi tagja is, kérem, hogy szóljon 
erről a még mindig újnak számító, állandóan fej-
lődő módszerről. Tudomásom szerint ön akkor 
választotta hivatásául a nőgyógyászatot, amikor 
ez az új módszer megszületett, illetve még gyer-
mekcipőben járt, tehát az ultrahang hazai nőgyó-
gyászati alkalmazásának egyik doajenje. Kérem, 
szóljon erről bővebben, valamint a szorosan ide 
kapcsolódó szakmai karrierjéről is.
Dr. Nagy László: Az ultrahang segítségével 
megvalósítható képalkotás az egész orvostudo-
mányban forradalmi változásokat hozott, mivel 
általa kockázatmentesen (!) vizsgálhatóvá váltak 
belső szerveink. Az sem véletlen, hogy a fejlődés 
első állomásainál zömmel szülész-nőgyógyászok 
bábáskodtak, hiszen közvetlenül megfi gyelhetővé 
vált a méhen belül fejlődő magzat, és egyre jobb 
készülékekkel követhettük növekedését, és pró-
bálhattuk meg kiszűrni a fejlődési rendellenessé-
gek felismerhető hányadát. Fontosak tartom már 
itt leszögezni, hogy az ultrahang nem egy csoda-
tevő orákulum, a módszernek jól behatárolható 
korlátai vannak, és soha nem lehet képes minden 
rendellenesség időben történő felismerésére.
Amikor 1979-ben a székesfehérvári kórházba 
kerültem pályakezdő orvosként, már küszöbön 
állt egy akkor jónak számító készülék beszer-
zése. Ez találkozott határozott technikai érdek-
lődésemmel, és így egyenes út vezetett ahhoz, 

hogy beszálljak a formálódó ultrahangos csa-
patba. Büszke vagyok arra, hogy kollégáimmal 
országosan elsők között vezettük be a terhesek 
szűrővizsgálatát, amelyet fokozatosan kiterjesz-
tettünk minden terhesség többszöri szűrésére 
is. Idén 35 éve, hogy akkori főnököm, a nemrég 
elhunyt Keserü Tamás főorvos úr megbízott az 
osztály ultrahanglaborjának vezetésével.
Mai szemmel nézve az első készülékünk amo-
lyan lendkerekes kisautónak tűnik a mai gép-
csodákhoz képest: a három és fél évtized azon-
ban nemcsak a technikában, de a tudásunkban, 
tapasztalatainkban is óriási fejlődést ível át. 
Boldog vagyok, hogy a CSNK-ban egy valóban 
világszínvonalú készülékkel szolgálhatom a kis-
mamák és betegeink érdekeit, és reménykeltő, 
hogy pályázati forrásból talán rövidesen a velen-
cei géppark is megújul.
Munkánk országos elismertségét jelzi, hogy 
1987-ben mi rendeztük az első szülészet-nő-
gyógyászati ultrahangkongresszust, a szakmai-
társaság alapítói között voltunk, és még további 
3 kongresszus házigazdái lehettünk. A jelenleg 
is érvényben levő szűrési protokoll is a mi 80-as 
években kialakított gyakorlatunkon alapul, ter-
mészetesen korszerűsített, aktualizált formá-
ban. Ezen a szakterületen fokozottan fontos az 
élethosszig szóló tanulás, továbbképzés, a kollé-
gákkal történő folyamatos tapasztalatcsere.
VH.: Kérem főorvos urat, hogy szóljon magáról, 
gyermekkoráról, tudom, hogy velencei kötődése 
a gyermekévekből ered. Mikor, miért döntött az 
orvosi hivatás választásáról, szóljon diákkoráról, 
egyetemi éveiről!
Dr. Nagy László: Budapesti srácként nőttem fel 
a Feneketlen-tó környékén, és a Veres Pálné Gim-
náziumban érettségiztem fi zika–kémia szakon. A 
gimnáziumi években csillagászkodtam is az Uránia 
Csillagvizsgálóban, így tanáraimon kívül is sokakat 
meglepett, hogy az orvosi pályát választottam, 
ráadásul a családból elsőként. Nagyon sok pozitív 

benyomás ért az orvoslás területéről, példaképül 
állítható orvosokkal találkoztam családi-ismerősi 
körben és tény, hogy a gimi második felében már 
határozottan az orvosi pályára készültem. Ebből a 
korból ered az az elvem is, hogy nemcsak a beteg-
séggel, de az egész emberrel és annak lelkével is 
foglalkoznia kell annak, aki jó orvossá akar válni. 
Nemcsak empátiásnak kell lenni, de mindannyian 
a szakterületünkön kívül részben pszichológusok 
is vagyunk. Mai napig úgy gondolom, ez a helyes 
választás és a hivatásomban eltöltött közel négy 
évtized is naponta igazolja ezt.
Gimnáziumi éveim alatt tört ki a „telekláz” az ország-
ban, édesapám is vásárolt velence-fürdői telket, 
amelyre az évek alatt helyes kis hétvégi házat épí-
tettünk. Onnantól, ennek léte nagyban befolyásolta 
a szabadidő eltöltését, beleértve a munkát és persze 
a pihenést és szórakozást is. Az egyetemi évek alatt 
nemegyszer a vizsgákra is itt készültem fel, télen az 
érintetlen nyugalom, nyár elején pedig a jó idő miatt.
Az egyetemet 1979-ben végeztem el a buda-
pesti Semmelweis Egyetemen, az utolsó három 
évfolyam alatt ingyenes gyakornokként már 
dolgoztam az akkor Tétényi Úti Kórház szülé-
szetén. Nagyszerű embereket ismertem meg 
itt, nagyon sokat segítettek az első gyakorlati 
tapasztalatok megszerzésénél és sokukra mai is 
szakmai és emberi példaképként tekintek. Életre 
szóló, szinte testvéri barátság is született az 
itteni évek alatt. Végzés után kerültem Székes-
fehérvárra, ahol a nagy forgalmú osztály mun-
kájának minden területén dolgoztam 12 éven 
át, nem kevés sikert aratva és a mai napig szép 
emléket hordozva. A kórházi évek után a város 
egészségügyi intézményének vezetője voltam, 
majd 1998-tól visszatértem eredeti hivatásom-
hoz a városi Család és Nővédelmi Központban. 
Szülész–nőgyógyász szakorvosi és ezen belül 
külön ultrahangos szakképesítésem van, ezen 
felül a 90-es évek közepén a Közgázon közgaz-
dász másoddiplomát is szereztem.

www.velence.hu
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Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink

Dr. Nagy László nőgyógyász főorvos

folytatás a 9. oldalon
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Az erős, kellemetlen szél és az ennek követ-
keztében fagyponthoz közelítő hőmérsék-
let ellenére is folyamatosan érkeztek az 
érdeklődők március 20-án Velencére, a Ben-
ce-hegy tetejére, ahol ünnepélyes keretek 
között adták át az új kilátótornyot. A kanyar-
gós Panoráma út végéhez közeledve már 
alig lehetett parkolóhelyet találni, annyian 
érkeztek, hogy első között tekinthessenek 
le a magasból a csodás tókörnyéki tájra. A 
helyiek és a korábbi, olajfúrótoronyból kine-
vezett, 23 évig itt álló Vörösmarty-kilátó 
iránt nosztalgiát érző turisták nagy örömére 
készült el nyilvános tervpályázatot, majd 
komoly előkészítő és kivitelezési munkát 
követően az új építmény, amely az ország 
legnagyobb köztéri szobra is egyben.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
kiemelkedő eseménye volt a környéken lezajlott 
Pákozd–Sukorói csata, így nem véletlen, hogy 

kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejleszté-
séért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos, 
Révész Máriusz, Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke, Dr. Simon László kormánymeg-
bízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője. 
Koszti András polgármester, valamint a beruházó 
VADEX Zrt. vezérigazgatója, Majoros Gábor.

Avatóbeszédében Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes hangsúlyozta, hogy 2010 óta 
a velencei a harminckilencedik újonnan épült 
kilátó, további harmincat pedig felújítottak. Mint 
mondta, a kormányzat tudatosan próbálja a 
városban élőket közelebb vinni a természethez. 
Ebben óriási segítséget nyújtanak az erdőgazda-
ságok, amelyek turistaházakat, erdei létesítmé-
nyeket hoznak létre és üzemeltetnek.

Bitay Márton Örs állami földekért felelős 
államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt években 
megépült kilátók, csillagvizsgálók, kisvasutak, 
turistaházak több mint 15 milliárd forinttal gya-
rapították a nemzeti vagyont. Közölte, hogy a 
velencei kilátó több mint 140 millió forintos 
beruházásból valósult meg, amelyet a kormány 
80 millió forinttal támogatott.

Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, a tér-
ség országgyűlési képviselője a kilátó jelentősé-
gét abban látja, hogy lehetőséget ad más szem-
szögből látni a világot. „Rádöbbenti az embert 
arra, hogy mennyi érték veszi körül a magyarsá-
got” – mondta.

L. Simon László országgyűlési képviselő emlé-
keztetett arra, hogy az egykori Vörösmarty-kilátó 
helyére három évtized után került új kilátó, pedig 
a velencei önkormányzat számos tervpályázatot 
hirdetett, de egyik sem vezetett eredményre. A leg-
utóbbi azonban sikeres volt, s így egy kortárs művé-
szeti alkotás születhetett, ami több mint egy egy-
szerű kilátó, ez a tó új szimbóluma – fűzte hozzá.

Koszti András, Velence polgármestere – aki 
Semjén Zsolttól és Majoros Gábortól vehette át 
a kilátó kulcsát – a jó kilátást a város jövőbeli jó 
kilátásaival hozta párhuzamba. Minden kilátót 
olyan helyre építenek, ahol jó a kilátás, ahol jók 
a kilátások. Bízom benne, hogy Velence olyan 
hely, ahol jók a kilátások a jövőre nézve – fogal-
mazott a városvezető. Az új létesítményről a 
páratlan tókörnyéki panorámában az első három 
hétben több ezren, becslések szerint hozzávető-
legesen ötezren gyönyörködtek már.

-mátay-

éppen 1848 centiméter magas lett a kilátószint. 
A Kruppa Gábor és Merkel Tamás tervezte épít-
ményre 118 lépcsőfok vezet fel. Ezeken rögtön az 
első napon több százan jutottak el a torony tete-
jére. Köztük volt Magyarország miniszterelnök-he-
lyettese, Semjén Zsolt, a Földművelésügyi Minisz-
térium államtitkára, Bitay Márton Örs, Tessely Zol-
tán és L. Simon László országgyűlési képviselők, a 
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Gyógyítóink
„Ahol jók a kilátások”

Átadták az új Bence-hegyi kilátótornyot

Fotó: Igari Balázs

Fókuszban a régi és az új kilátó
Az új Bence-hegyi kilátó avatása után egy 
nappal Koszti András polgármester meg-
nyitotta azt a kiállítást, amely a kilátó épí-
tésének előzményeit, fázisait és az előd, 
az egykoron 25 évig a hegy tetején maga-
sodó, olajfúrótoronyból kialakított Vörös-
marty kilátó történetét mutatja be sok 
dokumentummal és fotóval. A Velencei 
Helytörténeti Egyesület által összeállított 
tárlat a Wenckheim-kastély helytörténeti 
kiállításának részét képezi, s hétközna-
pokon 11-től 16 óráig ingyenesen látogat-

ható. Előzetes egyeztetés alapján azonban 
más időpontokban is meg lehet tekinteni az 
értékes és érdekes gyűjteményt a kastély 
(Tópart u. 52.) kiállítótermében.
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Elfeledett mesterségek, szokások
Áprilisi 
népszokások

Április 1.– Hugó napja: Ez a bolondozás 
napja. E napon az a szokás, hogy az embe-
rek tréfásan bolondot csinálnak a másikból. 
A beugratottakat nálunk április bolondjá-
nak, Olaszországban és Franciaországban 
áprilisi halnak (Poison d.Avril, illetve Il Pesce 
d.April) nevezik. Ez a népszokás már régóta 
megszokott, bár eredete nem tisztázott.
Eredhet a bolondos áprilisi időjárásból, de 
abból is, hogy a kelták idejében e napon 
bolondos ünnepeket ültek, de abból is, hogy 
IX. Károly 1564-ben az új esztendőt, április 
1-jéről január 1-jére tetette.
Április 6.– Irén napja: Ha esik az eső, szűk lesz 
az esztendő.
Április 12.– Gyula napja: Az év 100. napja. A 
tisztaság, a takarítás napja. Ilyenkor kitakarítják a 
lakást, az ólakat és az állatokat is lemossák. 
Április 14.- Tibor napja: A hagyomány szerint e 
napon szólal meg a kakukk, s ha ekkor már szép 
zöld a vetés, akkor jó lesz a széna.
Április 24.- György napja: Ez a nap egy ősi pász-
torünnep (a Palilia) napja, amikor is az állatok e 
napon hajtják ki először a legelőre. Gonoszjáró 

napnak is tartották Szent György napját. Ezért, 
hogy a boszorkányokat elűzzék, a kerítésre és 
az ajtóra tüskés ágakat tűztek ki vagy bekenték 
őket fokhagymával. Az állatokat pedig a Szent 
György–napi tűzön hajtották keresztül, hogy az 
ártó szellemektől és a rontástól megtisztuljanak.
E napon alkalmazták még a harmatszedést is, 
ami tejhaszon érdekében szedtek.
Ez Sárkányölő Szent György napja is, aki a 
lovagok, katonák, fegyverkovácsok, vándor-
legények védőszentje volt. A legenda szerint 
megölte a sárkányt és kiszabadította fogságá-
ból a királylányt. 
Magyarországon az állatok tavaszi legelőre 
hajtásának napja, ekkor álltak újra munkába 
a juhászok, kanászok. 
Számos hiedelem 
élt, melyekkel ezen a 
napon az állatok ter-
mékenységére, egész-
ségére igyekeztek 
jótékonyan hatni. A 
döntően állattartásból 
élő népek életében 
kiemelt jelentőséget 
tulajdonítottak ennek a 
napnak, hiszen az álla-
tok megóvása a beteg-
ségektől, a járványok-
tól, a rontó szellemek-
től rendkívül fontos volt 
az egyén és a közösség 
boldogulása szem-
pontjából. Sok helyütt 
varázserejű füvek 
(gyógynövények) tűzre 
vetésével, füstöléssel 
igyekeztek megóvni az 
állatokat a rontástól. Az 
ország számos telepü-
lésén Szent Györgykor 
is gyújtottak tüzeket, 
amelyeket a legények 
körbetáncoltak, átug-
rottak. Ez  a szokás újra  
divatba  jött.

Április 25.– Márk, Pál napja: 
A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. Velen-
cén a mai napig szokás. A pap a mise után a 
hívőkkel kivonult a határba, majd megszentelte 
a vetést, ezekből a megszentelt búzaszálakból 
vitt mindenki haza magával. Ennek a megszen-
telt búzának mágikus erőt tulajdonítottak, töb-
bek között gonoszűzésre használták. Volt olyan 
térség, ahol ebből a szentelt búzából koszorút 
készítettek, amit templomi zászlóra, keresztekre 
helyeztek, majd nyolc nap eltelte után levettek és 
a szántóföld négy sarkába helyezték jégverés ellen.
De volt, hogy a beteg feje alá is helyezték gyógyítás 
céljából. Vagy a Szent György-napi harmattal együtt 
beletették a kovászba, hogy szépen megkeljen a 
kenyér. Terményjósló napnak is tartják e napot, ide 
tartozik e mondás: „Ha megszólal a pacsirta, a béka, 
jó termést várhatsz, ellenben, ha hallgat a fülemüle, 
akkor változékony lesz a tavasz”.

(Kovácsné Ágnes nyomán)
Ludmann Ágota

Mint szinte minden hónapnak, az áprilisnak is Romulus adott nevet, még-
pedig isteni anyjának, Venusnak etruszk neve (Apru) után. Egy római tudós 
a név eredetét népies etimologizálással a latin „aperire” igére vezeti vissza, 
aminek jelentése: kinyílni, feltörni, megnyitni. Április hava, más néven Szent 
György hava, tavasz hó, szelek hava, báránytor (rügyezés) hava.

Május 1.  10.00-15.00 óra  
Kastélypark

Fellépők: 

Meseliget Óvoda gyermekei 

Zöldliget Általános Iskola tanulói 

Meteor Dance   4 Muskétás Dance

Rock-On zenekar

Fellépők: 

Meseliget Óvoda gyermekei 

Zöldliget Általános Iskola tanulói 

   4 Muskétás Dance
Meteor Dance

Rock-On zenekar
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kreatív játszóház  

relax sátor   ínyenc sarok 

  főzőverseny (reggeltől délig)

kispályás labdarúgó torna 

a Velence SE szervezésében
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Krumplifőzelékkel és 
nyuszicsomaggal is segítettek

Legújabb jó szokásához hűen a felnőtteket – 
immár hagyományos – meleg étel- és ruha-
osztásával, a gyerekeket - a közelgő húsvét 
jegyében - nyuszicsomaggal és bejglivel 
várta március 25-én a Velencei és Velencei-tó 
Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló 
Családokért Alapítvány a szervezet klubháza 
előtt. A karitatív akcióból kivette a részét 
városunk polgármestere, Koszti András is, 
aki évek óta támogatja a szervezet tevékeny-
ségét.
– Nagy örömmel közreműködtem magam is 
az osztásban, hiszen a rászorulóknak, kivált-
képp gyermekeknek segíteni, adni valamit, 
amivel – ha csak időlegesen is – elfeledtetjük 
velük gondjaikat, problémáikat, ezzel mosolyt 
csalunk arcukra, szívmelengető érzés. Ezért is 
üdvözlendő az a tevékenység, amit a Fekete 
Zsuzsanna vezette alapítvány végez a városban 
és környékén élő rászorulókért. Az adományo-
zások támogatóinak, segítőinek szintén maxi-
mális köszönet jár, hiszen jelentősen hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a szervezet eredményesen 
tudja teljesíteni karitatív küldetését – mondta 
a polgármester, miközben derekasan osztotta 
a bejgliket, nyuszicsomagokat, illetve segített a 
tányérokba mérni a fi nom krumplifőzeléket Ste-
fánia–szelettel.

– Rendkívül boldog vagyok, hogy ismét sikeres 
volt az akciónk, és polgármester úr sokadszor 
is velünk volt, segített minket. Támogatóink 
jóvoltából a gyerekeknek – nem kis örömünkre 
– tudtunk adni nyuszicsomagot és bejglit. Az 
ebéd krumplifőzelék volt Stefánia–szelettel, ami 
mellé ugyancsak járt a bejgli. Összességében 
60 nyuszicsomag, 80 adag meleg étel és 130 
db bejgli talált gazdára – sorolta a tényadatokat 
Fekete Zsuzsanna. Az alapítvány vezetője hozzá-
tette, hogy az akció nem áll meg, év végéig min-
den hónapban osztanak ruhát és meleg ételt, 
legközelebb április 29-én, majd május 27-én.

 Velencén történt

„Régi harcok…”
Szalagavató  volt az EGYMI-ben

„Régi harcok, régi kopott könyvek. 
Mosoly, derű, néha fájó könnyek. 
Múlik minden, rohannak az évek. 
Búcsút intünk múló diák évek.” 

(Hemingway) 

A szalagavató a végzős diákok számára jelkép. 
A szülők, barátok, és az iskolai közösség előtt a 
szalag feltűzésével megerősödött, hogy a szak-
iskolai évek a végére értek. A vizsgák letételével 
indul a nagy betűs élet. Kívánjuk, hogy a szorgal-
mas munka hozza meg gyümöl-
csét, tegyetek sikeres vizsgá-
kat, álljatok becsülettel helyt a 
nagybetűs ÉLET-ben! 

Czirákyné Fekete  Ilona 
igazgató 

Wave Cafe 
a művészet 
szolgálatában

2018 március 13-án nyitották 
meg a Wave Cafe Beach Rest-
aurant-ban Banai Kata első fotókiállítását. Az 
Ifi  szállónál található étterem – amely 2017 
nyarán nyitotta meg újra kapuit – az őszi bor-
vacsorák és torkos hétvégék után a kultúra, a 
művészetek iránti nyitottságát, elkötelezettsé-
gét bizonyítva két fotókiállatást is szervezett az 
elmúlt hetekben. A részletekről és egyéb célok-

ról a vendéglátó–egység szervezője, Kalamár 
Szandra adott számunkra tájékoztatást:
– Hosszútávú terveink között szerepel, hogy 
Velencén egy olyan hellyé váljunk, ami köz-
pontja lehet a környékben élő fi atal tehetségek-
nek, és ezzel egy plusz szolgáltatást kínáljunk 
vendégeinknek azzal, hogy nálunk nem csak 
egy kellemes gasztronómiai élménnyel gaz-
dagodhatnak, hanem bepillantást nyerhetnek 
a művészet sokszínű világába. Ennek kapcsán 
került megrendezésre az első fotókiállításunk is 
Banai Kata fotóművész képeiből Jankovics Péter 
színész közreműködésével, majd április 7-én már 
Stehlik Norbert fotográfus képeit mutattuk be a 
közönségnek, Rákóczi Ferenc asszisztálásával. 

Ezúton köszönjük a Velence Copy csapatának és 
Kasza Zsoltnak, V. Lászlónak, Dávid Zoltánnak, 
valamint a helyi TDM-nek és Máté Gergőnek a 
sok segítséget, támogatást amit tőlük kaptunk.

MB
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egyetlen meghatározó idő-
pontra, élményre, amikor ez 
elkezdődött. Volt mindig. Álta-
lános iskoláimat itt Velencén 
végeztem el, majd Székesfe-
hérvárott gyümölcs-dísznö-
vény szakos szakközépben 
érettségiztem. Felsőfokú 
képesítést, ugyanezen a sza-
kon, Gyöngyösön szereztem. 
Továbbra is Velencén dolgoz-

tam. Férjhez mentem, férjem nyugdíjas, szintén 
tevékenyen részt vesz Velence közéletében. Két 
gyermekem van, a fiam önálló vállalkozó, leá-
nyom pedagógus.
VH.: Engedje meg, hogy közbeszóljak, illetve 
pontosítsak! Kedves fia a háztartási gépek dok-
tora, háziasszonyok sokasága dicséri tevékeny-
ségét. Leánya? Több diplomás tanárnő a Zöld-
liget iskola egyik igazgató-helyettese, elismert 
pedagógusa. Unokáiról nem szólt, illetve nem 
szólhatott, mert közbekotyogtam.
Benkő Istvánné: Egyik unokám Sirák főorvos úr 
szakmai neveltje, háziorvosként dolgozik Duna-
újvárosban. Másik, még fiatal, általános iskolai 
tanuló.
VH.: Térjünk vissza a fősodorba! Annak jelentő-
ségét, fontosságát felesleges hangsúlyoznom, 
hogy mit jelent a példamutató parkosítás, virág-
gal szegélyezett utcák a turistaforgalom, az ide-

www.velence.hu
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Értünk dolgoznak

V
ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy 
József): Tisztelettel köszöntöm! 
Ha Gül Babát (valójában Kel 
Baba) megilleti a Rózsák Atyja 
elnevezés, akkor Rózsikát joggal 

tisztelhetjük a Velence dísznövényei anyjának. 
Így duplán gratulálhatunk a polgármester úrtól 
március 15.-én megérdemelten átvett Velencé-
ért Emlékéremhez.
Benkő Istvánné: Mit is mondhatnék? Termé-
szetesen nagy öröm, nagy megtiszteltetés, de, 
mint ahogy az átvételkor is elmondtam, a kitün-
tetés minden velencei lakost érint, aki részt vesz 
környezetünk szépítésében, városunk virágzóvá 
tételében. Mintegy 20 éve kezdtük el a mun-
kát, a virágok ültetését, dísznövényeink gon-
dozását. Ennek a – szépet és jót egyesítő tevé-
kenységnek – igen jelentős közösségteremtő 
jelentősége is van! Nagyszülők, unokák, eddig 
egymással szót sem váltó szomszédok együtt 
dolgoznak városunk szebbé, egészségesebbé 
tételéért.
VH.: Mint a motor működését egy gyújtószikra 
indítja be, ennek a városszépítési, élhető kör-
nyezetet teremtő mozgalomnak, akárhogy 
is nézzük; Rózsika volt az elindítója. Hogyan, 
mikor kezdődött Rózsikánál ez a „növényimá-
dat”, hogyan jutott el szakmailag is a jelenlegi 
– nevezhessem így – csúcsra? Kérem, szóljon 
magáról, életéről!
Benkő Istvánné: 5 éves koromban kerültem 
Velencére, azóta velencei, tehát „őslakos” 
vagyok. Virág-növényimádat? Nem emlékszem 

Benkő Istvánné

genforgalom szempontjából! Hogyan, milyen 
anyagi, milyen élőmunka befektetésével való-
sítható meg a gyönyörűséges virágos Velence?
Benkő Istvánné: Azt hiszem, helyesebb a kér-
désben az élőmunkát előre tenni. Tudja mit 
jelent az, amikor hajnal négykor megjelennek a 
teherautók a megbeszélt közterületeken, hoz-
zák a palánták ezreit, és a lakosok már ott várják, 
és magától megszerveződik a hatékony munka, 
amit áthat a természet szeretete, egyáltalán a 
szeretet érzése? Palántázunk, virágosítjuk lakó-
helyünket, szépítjük városunkat. Ez május hónap 
adománya.
VH.: Hogyan történik a mintegy 100 utcán 
a házak előtti virágültetés.? Ezt úgy tudom – 
hiszen magam is Velencén élek – a lakosok vég-
zik el.
Benkő Istvánné: Valóban 22000 palántát az 
önkormányzat biztosít a lakosság számára. Az 
utcabizalmi barátaink ezt házanként (egy házra 
10 palántát számítva) szétosztják, a háztulajdo-
nos, illetve lakó elülteti. Ha több palántát akar 
kiültetni, erre is van mód.
VH.: Kedves Rózsika, mondja, kap ön ezért vala-
milyen – mondjam – hivatalos köszönetet, elis-
merést is?
Benkő Istvánné: Nézze, annál nagyobb 
dicséret nincs, amikor, akár Velenceiek, akár 
máshonnan érkezők pozitívan értékelik, 
amit látnak, ez már egy rangot ad városunk-



2018. április

9

VH.: Nem szólt még főorvos úr a családjáról.
Dr. Nagy László: Szüleim sajnos már nem 
élnek, testvérem tanárnő. Az egyetem után 
nősültem, feleségem gyermekorvos volt, de 
egy súlyos, gyógyíthatatlan betegségben 2004-
ben elhunyt. Két felnőtt gyermekem van: fi am 
informatikus, lányom jogász, mindketten 2-2 
gyönyörű unokával leptek meg. Többévnyi 
egyedüllét után tíz éve újra házasodtam és Csilla 
feleségemmel a közösen épített családi házban 
lakunk Fehérvárcsurgón. Az ő felnőtt gyerekei 
révén is jött a családba eddig két unoka, úgy-
hogy hétvégéken, szünidőben gyerekek nyüzs-
gésétől hangos a ház és a kert. 
VH:  Miben látja főorvos úr a Velencei Rendelőin-
tézet jelentőségét, hogyan minősítené?
Dr. Nagy László: A közgazdasági egyetemen írt dip-
lomamunkám fő tézise is az volt, hogy a legrentábi-
lisabb ellátás a beteg közeli ellátás. A lehető legma-
gasabb színvonalú ellátást közel kell vinni a betegek 
életéhez, környezetéhez. Így nemcsak szorosabb 
a visszacsatolás, de közvetlenebb a kapcsolat is. A 
mai magyar egészségügy még mindig borzasztóan 
kórházcentrikus, égnek emelt tekintettel mindenki 
„a” kórháztól várja sorsa jobbra fordulását. Évtizedek 

óta vallom, hogy a betegek túlnyomó többsége a 
járóbeteg–ellátásban is defi nitív módon meggyó-
gyítható és a beteg számára is kisebb terhet jelent, 
ha nem kell kivonnunk megszokott környezetéből, 
hanem az aktív orvosi ellátáson kívüli időt ottho-
nában, családja körében töltheti. A kórházaknak is 
megvannak a maguk fontos feladatai a sürgősségi 
és a műtéti esetek ellátásában, de mára az orvostu-
domány már túlhaladt a hosszú bent fekvést igénylő 
kivizsgálások és más, sokszor paramedicinális indo-
kok körén. A kórház az én szememben egy jól fel-
szerelt, komoly technikával működő nagyüzem, 
ahol elvégzik az életmentő és/vagy műtéti beavat-
kozásokat, majd a beteg vagy otthonában, vagy 
betegsége speciális igényei esetén rehabilitációs/
ápolási intézményben gyógyul tovább.
E tekintetben  is rendkívüli jelentőségű a velen-
cei szakrendelő léte és működése. A legfon-
tosabb orvosi szakmák képviselve vannak - én 
személyesen az egynapos sebészeti lehetőséget 
hiányolom – és jó felszereltség mellett jó orvo-
sok dolgoznak egy olyan csapatban, ahol ember-
séget, szívélyességet és jó hangulatot látok. 
Ezt betegeink is érzik és többször kinyilvánítják, 
milyen szívesen jönnek hozzánk. Ez az elismerés 
pedig ösztönző a mindennapokban. Bevallom, 

családtagoknak nem egyszer ide kértem időpon-
tot egy-egy szakvizsgálatra, mert az itt tapasz-
talható pozitív hozzáállás és lelkiismeretesség 
messze kiemeli ezt a rendelőt a honi átlagból.
Saját hivatásomon belül kiemelendőnek tartom, 
hogy évről évre örvendetesen növekszik a szűrő-
vizsgálatra járók száma, ami jól jelzi az emberek 
egészségtudatosságának fejlődését. Ez esélyt 
ad arra, hogy ne csak kullogjunk a már meglevő 
betegség mögött, a lehető legjobb gyógyulásért 
harcolva, de sok esetben meg is előzzük súlyos, 
fenyegető kórok kialakulását.
VH.: Igen, az újabban ide költözöttek nem is 
tudják, hogy mit jelentett a rendelőintézet előtti 
időkben minden háziorvosi beutalóval Székes-
fehérvárra szaladgálni, ott hosszú órákat várni.  
Velencén nyaraló pestiek rajonganak az itteni 
ellátás miatt, Pesten – mint mondják – nem kap-
ják meg azt a szakszerű, betegközpontú ellátást, 
mint itt, Velencén. Olvasóink nevében is köszö-
nöm az interjút, főorvos úr válaszai egy alapos 
tanulmány értékes részei lehetnének, további 
munkájához is sok sikert, eredményt kívánok.

nak, Ezenkívül, büszkén közölhetem, hogy 
2000-ben a magyar, 2001-ben a nemzetközi 
nagydíjat nyertük meg a városok közötti virá-
gosítás versenyben. Itt kell megjegyeznem, 
hogy 2001-ben a Babák Rózsakertjéből szár-
mazó sárgarózsánk a nemzetközi rózsa-ka-
taszterbe bekerült, ott, mint Velence Rózsája 
szerepel.
VH.: Azám! Babák Rózsakertje. Csodálatos! 
Merem olvasóink nevében is kijelenteni, hogy 
maga az emelkedett elképzelés, a végrehajtás, 
ismételni kell szavam; csodálatos! Még egy kér-
désem lenne Rózsikához: az önkormányzattal, 
a polgármester úrral milyen a viszony, milyen a 
kapcsolat.
Benkő Istvánné: Nézze, mindenki tudja, hogy 
szókimondó vagyok. Bárki, bármit gondol, ki 
kell jelentenem, hogy a kapcsolat tökéletes! Az 
együttműködés kifogástalan! Magam is aggód-
tam a megválasztásakor, hogy az új polgármes-
ter talán sokallja, talán túlzásnak veszi a város 
zöld területeivel való foglalkozást. Nem! Nagyon 
kellemesen csalódtam, minden ez irányú ter-
vünket, tevékenységünket maximálisan támo-
gatja, ötleteivel segíti.
VH.: Nagyon köszönöm a kérdéseinkre adott 
értékes válaszait. Hiszem, hogy a lapunk megje-
lenése előtt már megtörtént választás eredmé-
nye is biztosítja azt, hogy szép virágágyasaink 
helyét ne kosz, szemét, más kultúrájú emberek 
eldobált rongyai lepjék el.

folytatás a 4. oldalról

Nemzetközi nevén kiáltom az Éljent és a 
Győzelmet. A magyar ember józan hite és 
észjárása, bölcsessége az egész világnak 
hozott győzelmet! A Hitből, Családszere-
tetből, Hazaszeretetből kovácsolt acélos 
pajzsról lepattogtak, a kartácstűzként 
reánk lövellt Soros-dollárok és Simics-
ka-forintok milliárdjai. A FÉNY legyőzte 
a sötétséget! Győzött a NÉPFELSÉG! Gyö-
nyörű szó, gyönyörű fogalom. Először 
talán Rousseau igyekezett valami ilyes-
mit „főhatalom” szóval megmagyarázni. 
Azóta sokan, sokféleképpen defi niálják. 
Elárulom az igazit! Szemünket lehunyva, 
kétszer, vagy többször mondjuk el a bűvös 
szót, és fogadjuk el azt, amit magunk, 
amit Ön, kedves olvasó megérez és gon-
dol a szó ismétlésekor. Ez az érzés jelenti 
a NÉPFELSÉGET, ezt érezzük a választási 
eredmények hallatán. 
Az öröm hangján szólok a kétharmad, de 
lehetetlen nem szólni arról az egyhar-
mad magyarról, aki nem családja, hazája 
megmaradása mellett voksolt. Szörnyű 
kimondani, de a valóság, hogy hazájuk 
ellen, családjuk ellen szavaztak. Ennyire 

el lehet tompítani emberek normális 
érzelmi és tudati működését? Erkölcsük-
ben, jellemükben ekkora kárt tud tenni az 
egy-kétezernyi fi zetett külföldi ügynök?! 
Hogyan? Kell, hogy az állami vezetésben, 
mint működő, és egyebekben jól működő 
rendszerben is valami hiba, valamilyen 
hiátus legyen. 
Igen, van! Ha valaki engedély nélkül 
dohányt, mi több, kábítószert árul, azt 
elfogják, leültetik. Ha a hazáját árulja? 
Semmi. Ejnye-hejnye, legfeljebb negatív 
színben kihozza a média (már amelyik), és 
az ügy lassan elhamvad (elhamvasztják?). 
Talán – megoldásként – ide tartozik az is, 
hogy a sumér birodalom uralkodója, Nabu-
konodozor a hamisan ítélkező bírót az 
elmaradt büntetés háromszorosára ítélte...
Miniszterelnökünk március 15-i beszéde 
reménnyel tölt el. A témára vonatkozó 
mondatában azt a reményt ültette el, hogy 
ezen túl máshogy lesz, a jog jobban meg-
közelíti, utoléri az igazságot! Remélem, 
hiszem, tudom, hogy így lesz, és akkor 
– Kossuth-tal szólva – Hazánkat a pokol 
kapui sem fogják megdönteni!

Solymosy József: 
HOZSÁNNA, VIKTÓRIA!!!  
(ELSŐ GONDOLATOM A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS UTÁN)
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2018. május 1. napjától 2018. szeptem-
ber 1. napjáig teljes üzemben működnek a fizetős parkolók Velence város 
területén. Immár mobil fizetésre is van lehetőség ezekben a parkolókban. 
A díjfizetéssel kapcsolatos tájékoztató matricák az automatákon kerültek 
elhelyezésre, jól látható módon. A fizetős parkolókat tábla jelzi.
A velencei állandó lakcímmel rendelkezőknek természetesen továbbra is 
ingyenes a parkolás minden helyi parkolóban. A jogosultság igazolásához 
szükséges parkolókártyákat a Velence Városgazdálkodási Kft. irodájában, 
a Halász u. 37. szám alatt, a Cseppházban lehet kiváltani. Minden egyéb, 
parkolással kapcsolatos ügyintézés is itt lehetséges.
Felhívom továbbá tisztelt figyelmüket arra, hogy a Tél utca, Ősz utca, Nyár 
utca, Tavasz utca, Szél utca, Vihar utca és Viola utca tekintetében 2018. 
május 1. napjától 2018. szeptember 1. napjáig „mindkét irányból behajtani 
tilos” közlekedési jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre. A Nyár utca tekinteté-
ben a jelzőtáblák a fenti időszak alatt, kizárólag a hétvégi és munkaszüneti 
napokon kerülnek kihelyezésre. A tilalmi jelzőtáblák elhelyezését a nyári 
időszakban megnövekedett idegenforgalmi látogatók sok esetben sza-
bálytalan, a közúti közlekedést megnehezítő, akadályozó parkolása indo-
kolja.
Az érintett ingatlanok tulajdonosai, használói részére Velence Város 
Önkormányzata sorszámmal ellátott „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY” kártyát biz-
tosít a fenti időtartam alatt. Az ingatlanok tulajdonosai, használói a tulaj-
donukban lévő személygépjármű(vek) száma alapján, azzal azonos számú 
engedély átvételére jogosultak.
A behajtási engedély átvételére a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési és Városfejlesztési Osztályán személyesen, lakcímkártya vagy 

Kedves Velenceiek, 
tisztelt nyaralótulajdonosok,
vendégeink!

lakóhely, tartózkodási hely bejelentésének hiányában a tartózkodást iga-
zoló okirat (közüzemi számla) bemutatása mellett van lehetőség.
A lakosság szíves együttműködését, türelmét és megértését ezúton 
köszönjük!

Koszti András
polgármester

2018. május 1. napjától 2018. szeptember 1. napjáig
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ség, hogy bebizonyítsd: nem ijedsz meg a saját 
árnyékodtól! Rakd meg jól a nehéz  zsákokkal a 
talicskádat és hajrá!
„Kertész leszek, fát nevelek” Ha most fát nem 
is, de palántát lehet! Miből lesz a fi nom zöld-
paprika? Most megláthatod, csak tölts földet a 
pohárba és ültesd bele a kis palántát. Ezt úgy 
hívják: tűzdelés. Vethetsz babot is, és egy palán-
tával együtt elviheted, otthon felneveled. 
Ki a virágot szereti... az legyen virágkötő! Kis 
virágkompozíció készítés. Ha tetszik a menyasz-
szony csokra, vagy a kirakatban díszelgő virág-
csoda, itt a helyed! Próbáld ki; aki azokat csinálta, 
ő is így kezdte. Készíts egy kis virágdíszt, tedd 
próbára a fantáziádat és ügyességedet! 
Mindent a kéznek... meg egy kicsit a szemnek 
is! Látsz-e a kezeddel? És a szemeddel? Felis-
mersz-e a kezeddel egy szem almát? És egy 
fogaskereket? Na, jó, mindent nem árulunk el, de 
hidd el: bekötött szemmel felismerni a letakart 
asztalon lévő tárgyakat – nem piskóta! 
Legyél te is mesterszakács... és amit főztél-sü-
töttél, megeheted! Kóstolni, vagy készíteni? 
Akár mindkettő, mert megkóstolhatod a jelen-
legi tanulóink által készített fi nom sajtokat és 
kipróbálhatod, hányszor fordul meg a levegőben 
a palacsintád. Jó-jó, ez utóbbit nem kell, de való-
ban süthetsz palacsintát, és ha elég bátor vagy, 
meg is eheted.

Sarudi Imre Pálné
igazgatóhelyettes

Entz-iklopédia

Sikeres pályázat
Iskolánk a seregélyesi tagintézményünkkel 
közösen nyert 41 millió forintos összfi nanszí-
rozású pályázati keretösszeget a szakképzési 
intézményrendszer átfogó fejlesztésére irányuló 
GINOP 6.2.3-17. számú, az Európai Unió által 
támogatott pályázaton.
A projekt elsődleges célja a tanulók lemorzso-
lódásának csökkentése, ám mindez érinti a 
pályaorientáció, a tehetséggondozás, a mentál-
higiénés nevelés, a közösségépítés, a tananyag-
fejlesztés, valamint a pedagógustovábbképzés 
területét is. A program jelenleg az előkészítő 
szakaszban jár, készül a helyzetfelmérés, a cse-
lekvési és ütemterv. A megvalósítás pedig a 
következő tanévben indul, a bejövő kilencedik 
osztályokat érinti majd, és 2020-ra fut ki. Addigra 
kell elérnünk, hogy a projektben részt vevő, kivá-
lasztott tanulócsoportok tanulmányi eredmé-
nye javuljon, az iskolát elhagyó diákok száma 
pedig jelentős mértékben csökkenjen a korábbi 
évek mutatóihoz képest.
A kitűzött célok eléréséhez azonban rengeteg 
vállalást kell tennünk, s ezeket nem kevés ráfor-
dított energiával meg is kell valósítanunk, sőt, 
dokumentálnunk. Igyekszünk csökkenteni a 
mulasztások mértékét, a hátrányos és halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanulóinkat pedig eljut-
tatni a szakmai vizsgáig, mindeközben erősíteni 
motivációjukat, fejleszteni szakmai szövegértési 
és matematikai kompetenciájukat. Mindezek-
kel összefüggő célunk, hogy növeljük a diákok 
KRESZ-vizsgára való felkészítésének eredmé-
nyességét. Terveink között szerepel szakmai 
háziversenyek, pályaorientációs napok (nyílt 
napok, diáknapok, Szakmák éjszakája), szakmai 
kirándulások és előadások szervezése. Tervezzük 
egy a két iskola közötti szakmai csereprogram 
megvalósítását, melynek során a tanulók meg-
ismerhetik egymás szakmáját, munkakörülmé-
nyeit, szakmai motivációját. Továbbá szeretnénk 
nagyobb hangsúlyt fektetni a tehetséggondo-
zásra, nem csak a szakmai elkötelezettség, de a 
művészeti és sporttevékenységek területén is. 
A projekt keretében a két telephely mintegy 
18 millió forint értékben új informatikai esz-
közöket is kap. Ám a kézzelfogható juttatással 
talán egyenértékű az a rengeteg tapasztalat, a 11

kialakított jó gyakorlatok sora is, amelyek remél-
hetőleg hosszú távon garantálják az eredmé-
nyességet. Mindehhez az iskolavezetés, a peda-
gógusok és külsős szakemberek összehangolt 
munkájára lesz szükség. Ennek menetéről, elért 
eredményeiről havonta osztályértekezletet tar-
tunk majd a célcsoportban tanító pedagógusok 
részvételével, félévente pedig a tantestületet is 
tájékoztatjuk terveink, kitűzött céljaink megva-
lósulásáról.

 Varsányiné Kozma Judit
tagintézményvezető-helyettes 

Szakmák éjszakája

Idén első alkalommal iskolánk is részt vesz a 
tavaly nagy sikert aratott Szakmák éjszakája 
programon. Legyél már most traktoros! Meg-
tekintheted, felmászhatsz rá, kérdezhetsz róla, 
készíthetsz magadról fényképet a kiállított 
gépekben. Láthatsz az egészen kicsi kerti trak-
tortól a több száz lóerős nagygépig sokféle 
erőgépet és hozzájuk kapcsolt munkagépet. 
Ismerkedés az állatokkal. Borjú, bárány, kecske-
gida, baromfi k. Tojásbegyűjtés. Ismerkedj meg 
testközelből a baromfi udvar és a gazdaság álla-
taival! Készíts selfi e-t a kisborjúval, báránnyal, 
vagy kecskegidával! Próbáld ki, eszik-e a kezed-
ből? Aztán ellenőrizd, tojtak-e a tyúkok ma.
Ügyesség, erő, kitartás. Játékos talicskatoló „ver-
seny”, ahol csak győzhetsz! Bizony nem lehet 
mindent nagy gépekkel megoldani, néha szük-
ség van a „zsíroskenyér-hajtásra” is. Itt a lehető-

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs
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Hurrá, itt a tavasz! Sőt, hirtelen igencsak 
nyáriasra váltott az időjárás. Igaz, lehet tél, 
hó, fagy, extrém hideg, avagy kánikula, a 
„kék lámpások” nem unatkoznak. Az elmúlt 
hetek sem az unalomról szóltak. Nézzük a 
március közepétől április közepéig tartó idő-
szak krónikáját, illetve az egyéb baleset- és 
bűnmegelőzési információkat.
Akadt dolguk bőségesen a húsvéti ünnepek alatt 
Velence önkéntes tűzoltóinak. A VÖTE egységét 
először április 1-jén éjjel a helyi Dévér utcába 
riasztották, ahol a viharos szélben egy kb. 8 
méteres fenyőfa az elektromos vezetékekre 
dőlt. A kárelhárítás érdekében a fát ki kellett 
vágnia a Pintér László vezette egységnek. Ezt 
követően az éjszaka folyamán – már április 2-án 
– Gárdonyban, a Tulipán utcában kellett segít-
séget nyújtaniuk a VÖTE tagjainak. Itt egy haszná-
laton kívüli épület gyulladt ki. Az egykori kávézó 
és falatozó körülbelül százötven négyzetmé-
teres téglaépületének egy része és egy hozzá 
toldott, faszerkezetes épület égett.
A lángokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
irányítása mellett a székesfehérvári, a pusztasza-
bolcsi és a dunaújvárosi hivatásos lánglovagok tár-
saságában öt vízsugárral fékezték meg. A tűzben a 
cserépfedésű, könnyűszerkezetes épületrész meg-
semmisült, a lapostetős, bitumenzsindely fedésű 

főépület fafödém szerkezete ötven négyzetméte-
ren égett. Az udvarban az épület közelében lévő 
gázóra és a műanyag gázvezeték megolvadt, és 
a szivárgó földgáz meggyulladt. A gáz elzárását 
a szolgáltató szakemberei végezték el, miután a 
velencei önkéntes tűzoltókkal kiásták a földből a 
gázvezetéket. Személyi sérülés nem történt.

Velencén, a Gerle utca és a Halász utca keresz-
teződésébe kértek rendőri segítséget 2018. 
április 4-én kora reggel egy személyi sérüléssel 
járó közúti közlekedési balesethez, ahol egy 
Skoda típusú személygépjármű haladása 
során elsodort egy kerékpárral közlekedő 
férfi t. Az ütközés következtében a kerékpáros 
megsérült. A baleset bekövetkezésének körül-
ményeit az illetékes Gárdonyi Rendőrkapitány-
ság vizsgálja.
A velencei polgárőrök 2018. március hónap-
ban összességében 238 órát fordítottak közbiz-
tonsági járőrözésre, események biztosítására. Az 
OPSZ  körlevélben kiadott kérését teljesítve 68 
órában járőröztek az iskolák és posták környeze-
tében. Sportrendezvények biztosítására 74 órát 
fordítottak, amely magába foglalta a kézilabda-
mérkőzések, labdarúgómérkőzések, tókörüli 
futás Velencét érintő szakaszának biztosítását, 

s részt vettek a március 
15-i ünnepség biztosítá-
sában is. A Bence-hegyi 
kilátó avatásán főként 
a parkolás rendjének 
irányításában, felügye-
letében, a közbiztonság 
fenntartásában vettek 
részt. Közbiztonsági 
járőrözésre 72 órát for-
dítottak. Napközben, a 
velencei külterületeken 
alkalomszerű járőrözés-
sel az illegális szemétle-
rakások felderítésében 

vesznek részt polgárőreink.- tájékoztatott Fehér 
István elnök.
Ebben az évben – június elején – 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. 

Biztonságos közlekedés 
az utakon

A nyárias idő beköszöntével a forgalom is ala-
posan megnövekszik Velencén és a tó környé-
kén, ezért az alábbiakban közöljük a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság biztonságos közlekedésre 
vonatkozó intelmeit, szabályismertetését.

I.
Általános követelmény a KRESZ alapján a köz-
lekedésben részt vevő valamennyi járműveze-
tővel szemben, így a kerékpárosokkal is, hogy a 
jármű biztonságos vezetésére képes állapotban 
legyenek.

II.
A kerékpárosok közlekedésének részletes felté-
teleit a KRESZ 54. §-a szabályozza, ezek közül a 
legfontosabbak:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy 
erre utaló jelzés esetében az autóbusz–forgalmi 
sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerék-
pározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út 
és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott 
területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton 
az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az 
úttest kerékpárközlekedésre alkalmatlan, 
továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint 
tilos, kerékpárral a gyalogosforgalom zavarása 
nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a 
járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a jár-
dán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) Lakott területen kívül a főútvonalról balra 
bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra 
bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia, és 
azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonat-
kozó szabályok szerint – kell az úttesten átha-
ladnia.
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(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöl-
tött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a 
kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. 
Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét 
betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem 
hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között abban az esetben szabad köz-
lekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
a) előre fehér, hátrafelé piros színű, folyamatos 
vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt 
helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvissza-
verő mellényt (ruházatot) visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött sze-
mélynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár 
utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kap-
csolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal von-
tatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra 

egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt 
a vezetésben akadályozó vagy a személy- és 
vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető 
tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a 
gyalogosforgalmat nem akadályozhatja és nem 
veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését 
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerék-
párutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak 
a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpá-
rúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a 
nem főútvonalként megjelölt út mellett annak 
vonalvezetését követve kerékpárutat vagy 
gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton 
kerékpárnyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha 
a közúti jelzésekből más nem következik – a 
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A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja 
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára 

az alábbi munkák elvégzését:

 Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
  Zöldhulladék-elszállítás 

4000 Ft/m3-től,
 Fakivágás 10 000 Ft-tól,
  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

kétkerekű kerékpárok az úttesten is közleked-
hetnek.

III.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ isme-
rete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a jár-
művek megfelelő felszerelése, műszaki állapota 
is. A kerékpárt fel kell szerelni:

a) könnyen kezelhető, megbíz-
ható kormányberendezéssel, 
amely semmilyen helyzetében 
nem akadályozza a kerékpár 
egyéb kezelőszerveinek működ-
tetését,
b) két, egymástól függetlenül 
működtethető, száraz és nedves 
időben egyaránt hatásos fékszer-
kezettel, amelyek közül az egyik 
az első, a másik a hátsó kerékre 
hat,
c) hangjelző berendezéssel, 
amely csak csengőhangot adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmium-

sárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 
150 méter távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta 
időben legalább 150 méter távolságról látható 
helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, 
szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög 
alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy 
átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga 
színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fény-
visszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák 
helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon 
fehér fényvisszaverő körgyűrűfelület is a kerék-
pántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 
88. sz. előírásának megfelelő gumiabroncsokon.
A d) és e) pontjában meghatározott világító 
berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó sze-
mélyen is. A világító berendezések által kibocsá-
tott fény villogó üzemmódú is lehet. 

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: Velence Város Képviselő-tes-
tülete 2018. március 19. napján tartotta soron 
kívüli testületi ülését a könyvtár házasságkötő 
termében. Az ülés a Bence-hegyi kilátóval kap-
csolatos ügyek tárgyalásával kezdődött. Melyek 
voltak azok a főbb területek, amelyekről sürgős-
séggel kellett dönteni?
Koszti András: Valóban, két napirendi pont is 
érintette ezt a témát. Egyrészt a kilátóhoz tar-
tozó földterület földhasználati jogát biztosítjuk 
ingyenesen az építmény fennálltáig a VADEX 
Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. szá-
mára, másrészt döntöttünk arról, hogy a komp-
lexumot 2023. december 31. napjáig a Velence 
Városgazdálkodási Kft. üzemelteti. Ez a szerző-
dés közös elégedettség esetén természetesen 
hosszabbítható.
VH.: Ezt követően egészségügyi kérdések kerül-
tek napirendre. Mit kell ezekről tudnunk?
Dr. Szvercsák Szilvia: Képviselő-testületünk 
döntött a Velencét és környékét eddig ellátó 
fogorvos asszony feladatellátási szerződésének 
megszüntetéséről, valamint ezzel párhuzamo-
san megteremtettük új fogorvosunk munkába 
állásának jogi hátterét. Munkájának megkez-
dése elől minden akadály elhárult.
VH.: Közeleg a nyár. A tó környékén május 1. 
napjáig kell lefolytatni a fürdőhelyhasználat 
engedélyezési eljárásokat. Mi történt ebben az 
ügyben?
Koszti András: Igen, hat engedélyeztetési 
eljárás indult el. Velence Város Önkormányzata 
a következő partszakaszokon lévő strandokat 
jelölte ki: Velence-fürdői szabadstrand, Velence 

Resort és Spa strand, Velence Korzó szabad-
strand, Tóbíró szabadstrand, Drótszamár kem-
ping és az Északi strand. Bízom benne, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan az idén sem lesz akadá-
lya ezen strandok üzemeltetésének.
VH.: LEADER pályázaton való részvételről is dön-
tés született.
Dr. Szvercsák Szilvia: Igen, Velence város 
mobil játszótéri eszköz beszerzésére adott be 
pályázatot nagyságrendileg 5 millió Ft összegű, 
vissza nem térítendő támogatást megcélozva, 
amelyben az önrészt és az előfi nanszírozást biz-
tosítjuk.
VH.: A testület Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló rendelete is módosult.
Koszti András: Valóban. A módosításra azért 
volt szükség, mert a gördülékenyebb munka-
végzés érdekében 4 főről 5 főre növeltük a Pénz-
ügyi és Városfejlesztési Bizottság létszámát. 
VH.: Az „Egyebek” napirendi pont mindig tarto-
gat érdekességeket, ezúttal volt közöttük olyan, 
ami kiemelésre érdemes?
Koszti András: Természetesen. Sokakat foglal-
koztat a partfal–rekonstrukció. Ez nyilván meg-
bonyolítja majd a kikötők üzemeltetőinek életét. 
Törekszünk arra, hogy mindig legyen olyan sza-
bad kapacitás, ahol a hajókat megfelelő körül-
mények között tárolhatják majd. A szakemberek 
azt javasolják – és mi is ezt az elképzelést támo-
gatjuk –, hogy az üzemeltetők ezen időszak alatt 
ne kérjenek pénzt a hajótulajdonosoktól, mint 
ahogy a kikötőtulajdonos sem kér bérleti díjat az 
üzemeltetőtől.
Ezenkívül kiemelném még azt a testületi dön-
tést, amely felhatalmaz arra, hogy hivatalos 
formában is vegyem fel a testvértelepülési kap-

csolatot a romániai Fehér megyében lévő Kükül-
lővárral. Mint arról már korábban is nyilatkoztam, 
az erdélyi település részéről érkezett megkere-
sés, hogy szeretnének velünk testvértelepülési 
kapcsolatot kialakítani. Az első találkozások és 
egyeztetések megtörténtek, kölcsönös a szim-
pátia, és mivel mindkét fél úgy ítéli meg, hogy 
számára előnyös lenne ennek a kapcsolatnak a 
szentesítése, kijelenthető, hogy Küküllővár és 
Velence jó „testvérek” lesznek.
VH.: Március 29. napján soros testületi ülés 
következett, változatlan helyszínnel. Lapzárta-
kor értük utol polgármester urat, akit arra kér-
tünk, röviden foglalja össze a fontosabb informá-
ciókat.
Koszti András: Elfogadtuk a Hauszmann Alajos 
Egységes Közművelődési Intézményközpont és 
Könyvtár beszámolóját, és arra kértük az intéz-
ményvezető asszonyt, hogy továbbra is hasonló 
színvonalon lássák el feladataikat. Döntöttünk 
az óvodai beiratkozások időpontjairól is, ezek 
szerint 2018. május 2. napján, szerdán 8,00 és 
16,00 óra között a Fő u. 79. szám alatt, 2018. 
május 3. napján 8,00 és 16,00 óra között pedig 
a Szent Erzsébet tér 1. szám alatt lehet beirat-
kozni. 
Idén is támogatjuk az EFOTT Fesztivál meg-
rendezését, amelyre – legnagyobb örömünkre 
– ismét városunkban kerül sor június köze-
pén. Ezenfelül elfogadtuk a Budapest-Balaton 
kerékpárút Velencét érintő településrendezési 
eszközök vonatkozásában kezdeményezett 
módosítási kérelmet. Végezetül pedig, mint 
tulajdonos hozzájárultunk az Inter Coll Alapít-
vány „Entz Tanösvény”-projektjének megvaló-
sításához.
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BÁLINT BORÁRIUM
Pázmánd, Szerelemvölgyi út 1026 hrsz.

TOVÁBBI RÉSZLETEK: WWW.BALINTBORARIUM.HU
 FOLYAMATOSAN ÚJ INFORMÁCIÓK: FACEBOOK.COM/BALINTBORARIUM 

AZ OTTHON ILLATÁT ÉS A NAGYI ÍZEIT
IDÉZO GASZTROKALANDOZÁSOK, 

HÉT HEKTÁR ALATTI KÉZMŰVES 
BOROK KÓSTOLÁSA, GYERKŐC PLACC...

PANORÁMA TERASZUNKON
KEMENCÉS EBÉD ÉS VACSORA

ASZTALFOGLALÁS JAVASOLT: 
+36 20 209 59 19

GASZTROmantika 
a Szerelemvölgyben

2018. MÁJUS 12-13.
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Árva Bethlen Kata
Mindazok, akik részt vettek Meister Éva erdélyi 
származású színművész csodálatos, megrázó 
előadásán április 7-én, a Kastély nagytermében, 
talán szeretnének többet is megtudni gróf Beth-
len Kata küzdelmes, sok nehézséggel teli, de 
mégis példamutató, önfeláldozó életéről. Kocsis 
István jeles erdélyi katolikus író monodrámája 
egyáltalán nem a kor felekezeti villongásairól 
szól, hanem sokkal inkább a hitről és magyar-
ságról, az emberi élet küzdelmeiben való helyt-
állásról, a hitvallásról. Ilyen értelemben erőt adó, 
szép alkalom volt a jeles színművész előadása 
Velencén, egy nappal a magyarság jelenére és 
jövőjére nézve oly sorsdöntő nap előtt. A telt-
házas rendezvényen még pótszékeket is kellett 
berakni, hogy elférjenek a résztvevők. Köszönet 
illeti a velencei TDM-szervezetet a tökéletes 
szervezésért, a nézőket a hallatlanul nagy figye-
lemért, amellyel az előadást végigkísérték, s 
persze leginkább Meister Éva színművészt, aki 
egyúttal a darab rendezője is. Mindenkit lenyű-
gözött megdöbbentően életszerű előadása, arc-
játéka, ahogy az egymással teljesen ellenkező 
hangulatú jelenetekből átváltott, s ahogy bele-
élte magát e valóban nehéz sorsú erdélyi főúri 
asszony, a magyar irodalom jeles önéletírója éle-
tébe, harcaiba, hitének kemény tusakodásaiba, 
Istennel való sokszori perlekedéseibe, amelyek 
végén azonban a főhős mindig meghajolt az Úr 
akarata előtt… „Legyen meg a te akaratod…!” Sze-
retett gyermekeit elragadják a járványok, akiket 
nem, azokat pedig a Habsburg-párti ellenségei 
veszik el tőle. Meghalnak korán jó férjei, akikkel 
szeretetben élt együtt. Templomot, iskolát épít, 
segíti a szegényeket, jót cselekszik mindenki-

vel, kitanulja és eredményesen gyakorolja az 
orvoslás tudományát. S mégis csupa bántásban, 
szeretetlenségben, támadásban volt része… Küz-
delmes élete önéletírásából ismerhető meg leg-
inkább, érdemes elolvasni… Jó volt ezen a napon 
együtt lenni a velenceiekkel ebben az imádsá-
gos színházi élményben, amely bátorítást adott 
a másnapra, keresztyén hitünk és magyarságunk 
megvallására. 
Ahogy korában emlegették sanyarú sorsa 
miatt, gróf Árva Bethlen Kata 1700. november 
25-én született Bonyhán. Édesapja, gr. Bethlen 
Sámuel, az enyedi kollégium világi kurátora, 
Bethlen János kancellár fia volt. Nagybátyja 
pedig gr. Bethlen Miklós, korának neves állam-
férfija, erdélyi kancellár és történetíró. Édesanyja 
Borsai Nagy Borbála 1717-ben, a református 
hitét komolyan gyakorló és megvalló leányát 
kedvenc mostohafiához, gróf Haller Lászlóhoz 
kényszerítette feleségül. Kata, mint állhatatos 
kálvinista, először ellenáll anyja akaratának, de 
aztán kényszerből elfogadja a jó megjelenésű és 
művelt, de katolikus főúri kérő házassági ajánla-
tát. Kellett ehhez anyja fenyegetőzése is, hogy 
kitagadja, ha nem adja be a derekát… De még a 
katolikus püspök ellenállását is le kellett győzni 
a frigy létrejöttéért. S lám, az Isten e vegyes 
házasságból is oly jót hoz ki, számos gyerme-
kük születik, ám szeretett férje nagyon fiatalon, 
1719-ben meghalt egy járványban. 
Három év múlva a mindössze 22 éves özvegy 
férjhez ment a református gróf Teleki Józsefhez, 
akivel annak ugyancsak korai haláláig, 1732-
ig éltek békés egyetértésben. Ezután nevezte 
magát Árva Bethlen Katának, mivel elvesztette 
idő előtt két férjét, a két házasságból származó 
hat gyermeke közül négy meghalt, kettőt, a 
katolikus hitben nevelt Pált és Borbálát pedig 

erőszakkal vette el tőle a hatalom. Egészségi 
állapota egész életében gyenge volt, az őt ért 
csapások hatására betegségei súlyosbodtak. 
Ezért, meg természetes kíváncsisága miatt is az 
erdélyi orvosoktól tanult, orvosi könyvekből is 
képezte magát, és régi házi receptek felhaszná-
lásával korának híres gyógyítója lett.
A családját elvesztő asszony egyik legfontosabb 
támasza erős református hitén kívül az olvasás, a 
művelődés és az írás volt. Korának talán legmű-
veltebb főúri asszonya volt. 
1744-ben kezdte el önéletírását, és élete végéig 
folytatta. A csonkán maradt kézirat csak halála 
után, 1762-ben jelent meg „Gróf Bethleni Beth-
len Kata életének maga által való rövid leírása” 
címmel. A műben hol bibliai pátosszal, hol köz-
napi egyszerűséggel szól élete eseményeiről, 



2018. április

17

a memoár és a napló keveredik egymással, de 
közbeiktatott dokumentumok és levelek is 
találhatók könyvében. Még életében megjelent 
imádságoskönyve „Védelmező erős pais…” cím-
mel, amelynek imádságaiban a protestáns pie-
tista hit- és életgyakorlat, ill. a református puri-
tán hit tisztasága tükröződik. Írásművészetének 
jelentős részét képezi a rokonságával, a Teleki 
és a Ráday grófi  családokkal folytatott kiterjedt 
levelezése. 
Az irodalom mellett a református hit védelme és 
a magyar nemzeti kultúra támogatása kötötte le 
minden energiáját. Olthévizi és nagyenyedi ott-
hona valóságos szellemi központja volt az akkori 

Erdélynek. Mecénásként bőkezűen támogatta 
udvari papjait, köztük a tudós Bod Pétert, aki 
1743 és 1749 között töltötte be ezt a posztot. 
Bod Pétert kisdiák korától iskoláztatta, külföldi 
tanulmányait is fi nanszírozta. Ő szerettette meg 
vele a régi magyar könyveket, így részben neki 
köszönhető Bod főművének, a Magyar Athenás-
nak, az első magyar irodalmi lexikonnak a meg-
születése. Több jelentős könyvet a maga költsé-
gén nyomtattatott ki, így Nádudvari Péter alap-
művét, a „Szentírás értelmére vezérlő lexikont…”, 
ill. Keresztúri Pál „Egyenes ösvény…” című mun-
káját. Kedves szokása volt, hogy barátainak, 
ismerőseinek, rokonainak vagy csak a magához 

hasonlóan magányos embereknek könyvet 
ajándékozott. Bőkezűen támogatta az erdélyi 
református kollégiumokat is, hol pénzzel, hol 
könyvekkel segítette őket. Akárcsak második 
férje, végrendeletében ő is a nagyenyedi kollé-
giumra hagyta igen gazdag, ritka gyűjteménnyel 
büszkélkedhető könyvtárát, amely 1849-ben, a 
harcokban, sajnos a tűz martalékává lett. 
Bethlen Kata 1759. július 29-én halt meg Foga-
rason, az ottani református templomban talál-
ható sírkövén Bod Péter emlékverse olvasható. 
Írói munkásságára a 20. század közepe táján 
Németh László esszéje, majd drámája irányította 
a fi gyelmet.

És én is őbennük
„Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: 
„Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, 
hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatal-
mat adtál neki minden halandó felett, hogy 
mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. 
Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az 
egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus 
Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön 
azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet 
rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts 
meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, 
amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt 
még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az 
embereknek, akiket nekem adtál a világból. A 
tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtar-
tották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit 
nekem adtál, tetőled van; mert azokat a beszé-
deket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők 
pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, 
hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél 
el engem. Én őértük könyörgök: nem a világért 
könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, 
mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, 
és ami a tied, az az enyém, és megdicsőíttetem 
őbennük. Többé nem vagyok a világban, de ők 
a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. 
Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, 
amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, 
mint mi! Amikor velük voltam, én megtartot-
tam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, 
és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el 
közülük, csak a kárhozat fi a, hogy beteljesedjék 
az Írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket 
elmondom a világban, hogy az én örömöm tel-
jes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a 
világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, 
mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem 
azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem 
hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világ-
ból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból 

való. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd 
igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én 
is elküldtem őket a világba: én őértük odaszen-
telem magamat, hogy ők is megszentelődjenek 
az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, 
hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek 
énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek 
úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én teben-
ned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhigy-
gye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a 
dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, 
hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 
én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen 
eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy 
te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, aho-
gyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy 
akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, 
ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, 
amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már 
a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ 
nem ismert meg téged, de én megismertelek, 
és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És 
megismertettem velük a te nevedet, és ezután 
is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel 
engem szerettél, bennük legyen, és én is őben-
nük.” (János 17,1-26)

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, 
Velence, Szabolcsi út 3.

Alkalmaink:
Vasárnap: 09:30 Imaóra, Istentisztelet 
(közben: gyermekeknek Bibliaóra)

Kedd: 16:30 Női Imaóra

Szerda: 18:30 Bibliaóra Felnőtteknek

Péntek: 18:00 Verebi Ifjúsági Misszió 
(Vereb, általános iskola - 
Végh János Tagiskola) 

Szombat: 18:00 VIFI 
(Velencei Ifjúsági találkozó)

Internetcímünk: 
http://www.baptista.hu/velence/
E-mail címünk: hajnalpir.be@gmail.com



VELENCEI HÍRADÓ / 18

www.velence.hu

Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Intézményünkben a gyermekek tevékeny köz-
reműködésével elevenítjük fel az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc korát – a legne-
mesebb érzéseket és eszményeket ébresztve s 
erősítve bennük: mint a hazaszeretet, az össze-
fogás, az együttműködés öröme, az együtt-
érzés, a bátorság, a tettrekészség és a segítő-

készség. Az ünnepi hangulatot hosszas készü-
lődéssel teremtjük meg! A gyermekek lelkét 
az ünnep hangulata nem tudja mélyen átjárni 
egyetlen nap alatt, hiszen annak mondanivaló-
ját, erkölcsi üzenetét sem lehet egyetlen nap 
alatt közvetíteni. Az óvoda és a csoportszoba 
dekorálásában, ünnepi díszbe öltöztetésében a 
gyerekek is aktívan részt vesznek.
Változatos tevékenységekkel tesszük örömte-
livé a várakozás időszakát, a gyermekek érdeklő-
dését, kíváncsiságát napról napra tovább fokoz-
zuk. Képeskönyveket nézegetünk, amelyekben 
várakat, csatajeleneteket, huszárokat, erődöket 
látnak. Bővülnek ismereteik, építményeik is 
különböző részletekkel egészülnek ki. Sokat 
beszélgetünk Petőfi  Sándorról, Kossuth Lajos-
ról, Gábor Áronról és a szabadságharc ismert 
hőseiről. A zenehallgatásban is előnyt élveznek 
a Kossuth–nóták, az ünnepet idéző zeneművek.

Március 
tizenötödike az 
óvodában

Az óvodások számára az ünnep legjellegzete-
sebb jelképei: a huszár, a zászló és a kokárda. 
Szerepjátékaikban is megjelenik a magyar 
huszár alakja, szívesen azonosulnak vele, mert 
igen vonzó számukra! A nemzeti ünnepet meg-
előző időszakban úgy fokozzuk a gyermekek 
hangulatát, érzelmi állapotát, hogy mozgásos 
játékainkban is katonáskodunk, vitézkedünk. 
A megemlékezés napján pedig összegyűlt az 
egész óvoda, és a két nagycsoport rövid kis 
verses-zenés műsorral tette a kicsik számára 
is átélhetővé ezt a szép nemzeti ünnepet! A 

nagycsoportosaink ezután még a városi meg-
emlékezésen is részt vettek, így ez az ünnep 
maradandó emlékké válhatott gyermekeink 
lelkében!

Staszny Péterné
óvodapedagógus, Piros alma csoport

„Szemléletformáló 
szándékú 
rajzverseny”
Pedagógiai programunkban hangsúlyos szere-
pet kap a környezet –és természetvédelem. A 
mindennapokban, a kiemelt környezetvédelmi 
ünnepeinken játékos helyzeteket teremtve 
érzékeltetjük, tudatosítjuk az élővilág, a termé-
szeti értékek védelmének fontosságát, s azt, 
hogy ezért ők is tehetnek valamit: pl. jobban 

takarékoskodnak a vízzel fogmosáskor, kézmo-
sáskor; a papírszemetet szelektíven gyűjtik a 
külön az erre rendszeresített tárolóba; a rajzlap 
mindkét oldalára rajzolnak. Védik a fákat, hiszen 
a fák termelik az oxigént, nyáron árnyékot 
adnak, elnyelik a szennyeződést. Nem szeme-
telnek az utcán, parkokban, tóparton.
Gyakran rajzban is kifejezik e témában gondo-
lataikat. Ezért úgy gondoltuk, hogy az év elején 
meghirdetett „Klímaváltozás Fejér megyében” 
című rajzpályázatra elküldjük ezeket az alko-
tásokat. Az eredmény: örömmel értesültünk, 
hogy második helyezést ért el három gyerme-
künk: Hajostek Villő, Szabó Soma és Ferenczi 
Sára Abigél. Filkor Léna és Szigethy Zsombor 
óvodásainknak is gratulált a zsűri az ötletes 
pályamunkájukért. Székesfehérváron a Megye-
háza Dísztermében megrendezett konferen-
cián kerültek átadásra az oklevelek és az érté-
kes ajándékok. Gratulálunk és büszkék vagyunk 
a gyerekeinkre! A Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke, Dr. Molnár Krisztián – a díjátadó ünnep-
ségen – hangsúlyozta, „mivel a klímaváltozás a 
jövőre hat, ezért különösen fontos a legkiseb-
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Húsvét a 
Meseligetben
A komor téli hónapok véget értek, új évszak 
köszöntött be, a tavasz. Hosszú téli álmából 
ébred a természet. Barátságosabbra fordul 
az időjárás. A tavasz beköszöntének ünnepé-
lyes kezdete a húsvét. Krisztus feltámadását, 
a megújuló természetet, a tavaszt egyaránt 
ünnepeljük. Beszélgetünk a húsvéti népszo-
kásokról, a vallási ünnepről. Mi pedagógusok, 
óvodapedagógusok sokat tehetünk azért, hogy 
a hagyományok, népszokások, a hagyományőr-
zés fennmaradjon. A példaadás a legerősebb 
nevelőerő. Nagyanyáink, nagyapáink által ránk 
maradt élettapasztalatát be kell mutatni, meg 
kell ismertetni gyermekeinkkel, hogy a jövőben 
ők is ezt tegyék gyermekeikkel.
Óvodánkban minden évben jó kedvvel, öröm-

bek megfelelő szemléletének kialakítása.” Mivel 
óvodánk elnyerte a a „Zöld Óvoda” címet, ezért 
a díj nagy elismerést jelent számunkra. 

Fujtás Józsefné
óvodavezetőhelyettes

„A víz a mi 
kincsünk is”
 
Az 1992. évi Rio de Janeiró-i környezetvédelmi 
konferencia kezdeményezésére az ENSZ már-
cius 22-ét a víz világnapjává nyilvánította. 
Célja, hogy óvjuk, védjük a földünk vízkészletét. 
Továbbá felhívja a fi gyelmet bolygónk vizének 
nélkülözhetetlen szerepére életünkben. Azóta 
rendezvényekkel, különböző programokkal 
emlékeztetik az embereket életünk legfonto-
sabb kincsére. Mivel Velence város a Velencei–tó 
partján terül el, így különös fi gyelmet fordítunk 
már az óvodában is a környezetvédelemre, a 
természet megóvására, mintát mutatva a jövő 
nemzedékének. Már az óvodásoknak is meg 
lehet tanulni, tapasztalni, milyen nagy szerepe 
van életünkben a víznek. 
A gyermekek a legtöbb ismeretüket a tapasz-
talat útján sajátítják el, ezért vizuális, gyakorlati 
élményekkel teli, játékos feladatokkal készül-
tünk erre a napra az ófalusi óvodánkban. Lehe-
tőséget biztosítottunk, hogy ezen a napon 
ovisaink a felnőtt családtagjaikkal együtt, a reg-
geli érkezéskor különböző feladatokat végez-
hessenek. Az óvoda udvaron, valamint az aulá-
ban 4 állomás várta az érdeklődőket.
Ovisainknak lehetőségük volt a csoportjukban is 
vízhez kapcsolódó mesét hallgatni, verset, éne-
ket tanulni, valamint egy tóparti séta alkalmá-

val is folytatni e jeles nap megemlékezését. Az 
ezt megelőző napokban pedig minden csoport 
ovisa készített valami kis alkotást, amelyből kiál-
lítást rendeztünk. Készültek hajtogatott, festett 
halacskák, valamint sok kis rajz is, ami az aula 
tükrét díszítette.

Cselkó Béláné 
Pillangó csoport óvodapedagógusa

Nyitnikék
2018. március 27-én a Meseliget Óvoda Pil-
langó és Katica csoportja kirándulni indult Diny-
nyésre, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
által szervezett „Nyitnikék” tavasznyitó napra. 
A csoportok regisztrálása után túravezetőnket 
követve elindultunk gyalogtúránk első állomása 
felé, ahol a Velencei-tónál is honos kétéltűek-
kel ismerkedhettek a gyerekek. A sok érdekes 
információ hallgatása közben a gyerekek meg 
is simogathatták a leve-
libékákat és szemügyre 
vehették az apró, töré-
keny gőtéket. Utunk 
ezután a madárgyűrűző 
állomásra vezetett, 
ahol megfi gyelhettük 
a madárgyűrűzés folya-
matát és megtudhattuk, 
miként történik a mada-
rak befogása, mi célt 
szolgál a jelölés. Lehető-
ség nyílt több madárfajta 
közelebbi megfi gyelé-
sére, összehasonlítására 
is. A vállalkozó kedvű óvodások  fontos feladatot 
kaptak: ők engedhették vissza a meggyűrűzött 
madárkákat a természetbe. Túránk utolsó állo-
másán játékos feladatban vehettünk részt. 

Vízben-vízparton élő állatokkal kapcsola-
tos tárgyakat kellett megkeresni a nádas 
és a fák által határolt jókora területen. Kis 
kincskeresőink rövid idő alatt sikerrel jártak, 
a fürkésző gyermekszemek előtt semmi 
nem maradt rejtve. A sikeresen teljesített 
„küldetés” után a  gyerekek közelebbről is 
megszemlélhették, hogy milyen a teknős 
páncélja, a vidra vastag bundája és többek 
között azt is megtudták, mi célt szolgál a 
halak kopoltyúja. Kirándulásunk  mozgásos 
játékkal zárult: a békákká „varázsolt” gyere-
keknek fürgén kellett menekülniük a gólyák 
elől, hogy ne váljanak prédává. Köszönjük a 
Dinnyési-Fertő Természetvédelmi Terület 
munkatársainak a tartalmas délelőttöt!

 Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus, Katica csoport

mel készülődünk a húsvétra, ez idén sem tör-
tént másképp (dekorálás húsvéti motívumok-
kal, fészekkészítés a nyuszinak, közös játék az 
udvaron, tojásfadíszítés, stb…). A készülődésbe 
a szülőket is bevontuk. Családi délután kereté-
ben varázsoltunk húsvéti hangulatot a csopor-
tokba. Készültek díszek, kis függelékek, húsvéti 
tárgyak. A szülőknek, gyerekeknek ezen a dél-
utánon különböző technikákkal készített hímes 
tojás ötleteinket kínáltuk megvalósításra. A bar-
kácsolást közös tánc, vidám éneklés követte az 
udvaron. Ezután majd elindult a „nyuszifutás” 
az óvoda melletti parkba. Ez idő alatt, a nyuszi-
fészkek megteltek ajándékokkal. Nagy volt az 
öröm, az ujjongás, mikor visszaérkezve az óvoda 
udvarra, a gyerekek megtalálták az „eldugott” 
kincseket.

Kovács Károlyné  és Vida Vivien 
óvodapedagógusok
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Történelmi vetélkedő

Idén immáron második alakalommal adott 
otthont intézményünk a Baptista Szeretet-
szolgálat által fenntartott iskolák diákjai szá-
mára rendezett történelmi vetélkedőnek. 

Ebben az évben tizennyolc csapat nevezett a 
versenyre ötödiktől nyolcadik osztályig szerte 
az országból.
A verseny két részből állt. Elsőként egy törté-
nelmi témájú rövid színpadi jelenetet adtak 
elő a versenyzők, melyben öt, előre megadott 
szónak, kifejezésnek kellett szerepelnie. A zsűri 
értékelte a produkció ötletességét, a kreativi-
tást, a jelzés értékű jelmezeket, az előadás gör-
dülékenységét, hitelességét, de figyeltek arra is, 
hogy a szereplők betartják-e az előre megadott 
időkeretet.
A második részben az ajánlott szakirodalom 
alapján készített játékos feladatokat, rejtvénye-
ket oldottak meg a csapatok. Amíg a szervezők 

házán túli településre. Nagy szeretettel fogad-
tak bennünket. 
Az igazgatónő kedves szavai után a Baptista 
Szeretetszolgálat elnöke, Szenczy Sándor szólt 
az egybegyűltekhez. Elmondta, nagyon örül 
annak, hogy ennyi gyerek tanul Istenről, Jézus 
Krisztusról. Kihangsúlyozta azonban, hogy az 
lenne a csodás dolog, ha sok gyerek és felnőtt 
nemcsak mint tananyagra tekintene, hanem 
barátjának, személyes megváltójának is elfo-
gadná az Úr Jézus Krisztust.
Ezután következett a versenyzés. Évfolyamon-
ként került sor az izgalmas, játékos feladatok 
megoldására. Majd egy finom ebédre volt hivata-
los minden vendég. Az eredményhirdetés előtt 
egy kis kézműveskedés várta még a versenyző-
ket. Ezután a helyi iskolások egy csodás darab-
bal kedveskedtek nekünk. Elérkezett a várva várt 
eredményhirdetés. A velencei csapatok kiválóan 
végeztek!
3. évf. Szivárvány: Kürtösi Botond, Szabó 
Botond, Nagy-Mátrai Zita, Vincze Szófia
Felkészítő: Nagy Edit
4. évf. Talentumok: Bencze Virág, Bóra Sára, 
Gőgös Kincső, Málics-Talabér Anna 1. hely
Hitben Járók: Szekeres Artúr, Rácz Roland, 
Tomasits Mihály, Varga Balázs 2. hely
Felkészítő: Papp Sándorné

a pontokat összesítették, a gyerekek, felkészítő 
tanáraik, meghívott vendégeink az éttermünk-
ben kialakított süti-, és szendvicsszigetből fala-
tozhattak. Ezután a diákok kézműves foglalko-
zásokon vehettek részt, internetes játékokkal 
játszhattak. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a zsűri 
tagjai és Czuppon István igazgató úr adták át a 
díjakat a vetélkedő csapatoknak. Zöldligetes 
diákjaink kimagasló teljesítményt nyújtottak, de 
a verseny fedhetetlensége okán intézményünk 
úgy döntött, hogy őket különdíjban részesítjük. 
Iskolánk csapatainak tagjai voltak: Pálla Richard, 
Ferenczi Bendegúz, Hajdu Luca, Szemes Flóra 
Borsika, Kiss Olivér, Molnár-Bodó Regő, Varga 
Bence, Koszti Olivér, Hérics Zsombor, Ihász 
Hanna, Zsibrita-Fecseke Ametiszt, Nagy Bálint.
Szívből gratulálunk!

Szigetközi Tímea

Országos bibliaismereti verseny
Immáron harmadik éve rendezik meg Kótajon a 
baptista iskolák közötti megmérettetést. Ez egy 
csapatverseny, ahol négy fő alkot egy csapatot.  
Az első két forduló feladatait levélben küldjük 
vissza. Akinek a legtöbb a pontszáma, azok a 
csapatok mehetnek el a döntőbe. Így alakult, 
hogy mi kilenc csapattal utaztunk el a Nyíregy-
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5. évf. Jézus tanítványai: Gőgös Csenge, Ötvös 
Lili, Bán Panna, Kárpáti Ármin 2. hely
Ráhel utódai: Muhel Bíbor, Dörömbözi Fanni, 
Hérics Rebeka, Vorák Kitti
Felkészítő: Szigetiné Csákvári Éva
6. évf. Apostolok: Bóra Ádám, Centgráf András, 
Gerlang Dániel, Nyíri Barna 1. hely
Felkészítő: Nagy Edit
7. évf. Csillámpónik: Besenyei Gréta, Mayer 
Katalin, Molnár Sára, Cieleszky Kata 1. hely
Felkészítő: Szigetközi Tímea
8. évf. Szent Sátor: Bacsa Johanna, Bóra Eszter, 
Kolozsvári Kata, Takács Tekla 2. hely
Bábel: Faragó Lilla, László Tamara, Pápai Barbara, 
Vadon Laura 1. hely
Felkészítő: Nagy Edit
Minden gyereknek jutott ajándék. A helyezet-
tek és a felkészítők még külön jutalomban is 
részesültek. Nagy öröm volt visszafelé a buszon. 
A késő esti órában fáradtan, de jóleső érzéssel 
érkeztek haza a velencei csapatok. Köszönjük a 
segítséget a kollégáknak, akik helyettesítettek 
bennünket ezen a napon, valamint köszönjük a 
szülők segítségét a felkészítésben. Végül, de nem 
utolsósorban nagy köszönet illeti a kótaji iskolát, 
amely mindig arra törekedett, hogy az ott töltött 
idő mindannyiunk számára nagy élmény legyen. 

Papp Sándorné Zsóka  
hitéleti-nev. ig. h.

Read and Play verseny

Iskolánkat hatodik évfolyamos tanulók képviselték 
a székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által szerve-
zett megyei angol nyelvű Read and Play verse-
nyen. Közülük egyéniben Bán Panna 6.a osztályos 
tanuló második helyezést, csapatban Kilbertus 
Bence Vilmos, Novák Benedek és Rácz Richárd 
Manó 6.a osztályos diákok első helyezést értek el. 
Büszkék vagyunk rájuk és köszönjük, hogy öregbí-
tették iskolánk hírnevét! 

Bognár Réka, 6.a osztályfőnök

Országos Angol Szavalóverseny
2018. április 6-án rendeztük meg iskolánkban, 
immár második alkalommal, az Országos Angol 
Szavalóversenyt, melyen 18 iskola, 44 felkészítő 
pedagógus és 106 tanuló vett részt. Ezek a szá-
mok azt mutatják, hogy még mindig sok diák 
van, aki szereti az irodalmat, a verseket, a szép 
szavakat, aki nem rest megtanulni sokszor igen 
hosszú költeményeket, és bátran kiáll társai, 
a közönség elé. Nagyon jó ilyen gyerekeknek 
versenyt szervezni. Egyre nagyobb érték, ha egy 
gyermek sok elfoglaltsága, iskolai feladatai, a 

modern kor kísértései mellett időt szentel arra, 
hogy értelmezzen, megtanuljon egy verset. 
A szavalóverseny 4 teremben zajlott. Mókás 
bemelegítő gyakorlatokkal, beszélgetéssel 
űztük el az izgalmat, feszültséget, majd követke-
zett a szavalás, illetve, egy közös „versfa” létre-
hozása. A nagyon színvonalas produkciók a ver-
senyzők alapos felkészültségéről tanúskodtak, 
kellemes órákat tölthettünk így együtt. 
A szendvicsszigetnél és sütiszigetnél elfogyasz-
tott ebéd után játékos vetélkedőn („Different 
countries – different cultures”) vettek részt a vers-
mondók, és bepillantást nyerhettek más országok 
kultúrájába, anyanyelvi tanáraink „otthoni éle-
tébe”. Így azt az időt is hasznosan tölthették, amíg 
a zsűri értékelt.  
A verseny célja elsősorban az volt, hogy jól 
érezzük magunkat, hogy megjutalmazhassunk 
mindenkit azért, hogy vállalkozott erre a szép 
feladatra. Mégis, hogy külön is értékelhessük 
azokat, akik kiemelkedően teljesítettek, erre 
a délutánra 8 anyanyelvi lektort hívtunk meg 
zsűrizni, és az ő munkájukat segítették 7. és 8. 
évfolyamos tanulóink. Minden teremben angol 
szakos kollégáink teremgazdaként gondoskod-
tak a verseny gördülékeny lebonyolításáról.  

1–2. évfolyamosok: 
Teremgazdák: Beregnyei Renáta, Kránitz Mónika
Zsűri: Miss Leah és Miss Joelle Amerikából, illetve 
két tanulónk Besenyi Gréta és Cieleszky Kata

3–4. évfolyamosok: 
Teremgazdák: Arányi Norbert, Kovács-Pődör 
Ilona, Scharle Anna

Zsűri: Miss Samantha és Miss Hana Amerikából, 
illetve három tanulónk Takács Tekla, Ható Hanna 
és Gál Örs

5–6. évfolyam:
Teremgazdák: Bognár Réka, Borz Attila
Zsűri: Miss Victoria Amerikából, Mr. Fernando 
Panamából és két tanulónk Révész Illés és Lics 
Tamás

7–8. évfolyam:
Teremgazdák: Borbélyné Somogyi Szilvia, Nagy 
Erzsébet
Zsűri: Miss Angela Kanadából, Miss Carmella 
Amerikából és három tanulónk Pápai Barbara, 
Bicskei Szabina és Bársony Szonja

Iskolánk helyezettjei: 
1. évfolyam: Virga Szonja Szindi 1. helyezett
2. évfolyam: Sisa Richárd 2. helyezett
3. évfolyam: Pándi Szabolcs Péter 1. helyezett
5. évfolyam: Bartos Bora 1. helyezett 
és Török André 3. helyezett
6. évfolyam: Kiss Olivér 1. helyezett
8. évfolyam: Bacsa Johanna 2. helyezett
Köszönjük tanárainknak a lelkes támogatást 
és a verseny magas színvonalú lebonyolítását, 
valamint a diák segítőknek a lelkes munkáját, 
tanulóinknak pedig köszönjük, hogy képviselték 
iskolánkat! Gratulálunk az eredményeikhez! 

Stillné Szabó Zoé, 
Tóthné Benkő Mónika
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Mozgásban

Mátay Balázs

Tour de Hongrie: 

Megvannak a csapatok!

Mátay Balázs

Mint ismert, idén augusztusban immár második alkalommal lesz 
a legnagyobb honi kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie egyik 
„fővárosa” Velence. Az előzetes várakozásoknak megfelelően tele-
pülésünk 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-hegysé-
get és a Vértest is érintve 170 km-es etap végén befusson Székesfe-
hérvárra.
A szervezők ez elmúlt időszakban sok érdekességet bejelentettek. Ezek 
közül az egyik legfontosabb, hogy húsz csapat részvételével számolnak a 
2018-as viadal során, s a várakozások szerint tizenkilenc magyar kerékpá-
ros lehet ott az augusztus 14-i siófoki rajtnál. A hatnapos országúti viadalon 
minden együttes hét versenyzőt indíthat – így az UCI 2.1-es kategóriájú 
viadal mezőnyének létszáma elérheti a 140 főt, ez csaknem negyvenszá-
zalékos növekedést jelent az előző évi viadalhoz képest.
Az illetékesek azt is bejelentették, hogy a – többek között a Tour de France 
versenyét is megrendező – Amaury Sport Organisation (A.S.O.) két kép-
viselője járt a közelmúltban Budapesten. Cédric Rampelberg, az A.S.O. 
médiajogok értékesítéséért felelős menedzsere, valamint Guillaume 
Kleszcz, az A.S.O. média koordinációs és produkciós igazgatója a magyar 
fővárosban találkozott többek között Révész Máriusz kerékpározásért és 
aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztossal, dr. Princzinger Péterrel, 
a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökével, Székely Dáviddal, az M4 Sport 
csatornaigazgatójával és Eisenkrammer Károllyal, a Tour de Hongrie szer-
vezőbizottságának elnökével.
„Az az egyik feladatunk, hogy a Tour de Hongrie nemzetközi média meg-
jelenését megerősítsük – mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie 
szervezőbizottságának elnöke. – A versenyünk ebben az évben már maga-
sabb, UCI 2.1-es kategóriába lép, állami segítséggel van megfelelő forrá-
sunk arra, hogy kiemelkedő nemzetközi médiahátteret bizosítsunk az ese-

ménynek. Ehhez kerestünk partnert, és aligha találhattunk volna jobbat, 
mint a kerékpársport legfontosabb szereplőjét, a Tour de France szervezőit, 
az A.S.O-t. Van még néhány nyitott kérdés előttünk, de annyit máris kijelent-
hetünk, hogy partnerség kezdődik a francia céggel. S ha már kapcsolatba 
kerülünk a világ egyik legkomolyabb sport- és médiavállalkozásával, sze-
retnénk ezt a lehetőséget a teljes hazai kerékpársport számára biztosítani.”  
Arról, hogy az A.S.O. milyen területeken tud a Tour de Hongrie megismer-
tetésében közreműködni, Cédric Rampelberg lenyűgöző bemutatót tar-
tott. Cége évente 25 millió szurkolót csábít az utak mellé, versenyeit több 
mint ötmilliárd tv-nézőhöz jutattja el, az UCI World Tour-sorozat televíziós 
közvetítéseinek pedig 65 százalékát birtokolja, a gépezet beindításával a 
nemzetközi, nemzeti és regionális televíziós csatornák, hírügynökségek, 
internetes portálok százaihoz juthat majd el a hír a magyar viadalról. A 
tervek szerint az A.S.O. kapcsolatain keresztül kap lehetőséget a Tour de 
Hongrie az Eurosporton való megjelenésre, s nemcsak az európai piacon, 
Ázsiában is minden nap láthatnak majd 45 perces összefoglalót a nézők 
Magyarországról.

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)

Ismét lecsapott a velencei „KGB”
Újra remek sikert aratott a velencei illetőségű Katka Gergő Barbecue (KGB) 
csapata. Az egyre eredményesebb egység (Turanitz Gergely, Turanitz Kata-
lin, Lencsés Zoltán, Loncsár Endre) a felső-ausztriai Welsben megnyerte a 
2. Meat Smoke and Beer BBQ Competition nemzetközi viadalt. A „Sógorok” 
európai hatókörű, nyílt versenysorozatán 17 csapat indult, a házigazda 
osztrákokon és a mieinken (még egy magyar csapat volt ott, közepes siker-
rel) kívül Hollandiából, Németországból, Svájcból és Szlovákiából érkeztek 
a legszuperebb barbecue sütő-füstölő egységek.
A KGB az összesített első hellyel megnyerte a Grand Champion címet és 
a vele járó trófeát, három kategóriában pedig további 1-1 első, második 
és harmadik helyezést ért el, ráadásul ezzel a valaha volt legeredménye-
sebb magyar csapatként már a 6. helyen áll a 2018-as európai ranglistán! 
A nyerő csapat legközelebb, május végén az Egyesült Királyságba utazik, a 
Bajnokok Ligája meghívásos BBQ-versenyére, a Brew ‚n’ Q-ra.
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 Velence sportja

Velence legifjabb díszpolgára, Lakatos Zsanett 
világ- és Európa-bajnok kenus másfél éve klubot 
és edzőt váltott, Győrből Újpestre vette az irányt, 
s Almási Nándor irányításával folytatta igencsak 
eredményes karrierjét (ma már Martinkó Gábor az 
edzője). Hazai és nemzetközi megmérettetéseken 
hozta továbbra is az érmeket derekasan a mindig 
mosolygós, 23 éves tóparti hölgy, ám összes-
ségben nem a 2017-es bizonyult eddigi karrierje 
legeredményesebb évének. Az utánpótlásból is 
berobbant egy igencsak eredményes honi rivális, 
ráadásul a nemzetközi élmezőny is sűrűbb lett. 
Zsanettet azonban nem abból a fából faragták, 
hogy – bár sokan lennének így is a helyében –
megelégedjen a tavalyi eredményeivel, gőzerővel 
készül a hamarosan kezdődő új versenyszezonra.
– Jól érzem magam, szerencsére nem voltam 
sem beteg, sem sérült a felkészülés során, így 
az zökkenőmentesnek bizonyult. Márciusban 
elutaztunk Dél-Afrikába edzőtáborozni, kint 
voltunk 4 hetet. Tökéletes környezetben, ideá-
lis körülmények között készülhettünk, éppen 
akkor, amikor itthon a legzordabb időjárás volt, 
miközben mi nyári körülmények közepette 
végezhettük a napi munkánkat, úgyhogy mond-
hatom, igen szerencsések voltunk. A kemény 
meló mellett hétvégente lehetőségünk adódott 
kirándulni is kicsit, így jutottunk el szafarizni 
és oroszlánsimogatóba, ami nagy élmény volt. 
Összeségében jól sikerült a tábor, de örülök, 
hogy most már itthon vagyunk. Nagyon vártam, 
hogy Velencén töltsem a húsvétot, illetve, hogy 
feljussak az új kilátóba is, ami nagyon tetszett. - 
sorolta a közelmúlt történéseit nagy lelkesedés-
sel Lakatos Zsanett. 
A sokszoros Eb és vb-győztes kenus hozzátette, 

hogy most már izgatottan várja a versenyeket, 
amelyekre úgy érzi, jól felkészült. Hogy ez mire lesz 
elég, ő sem tudja, mindenesetre bizakodó. Az első 
versenye május közepén esedékes, egy rangsoroló, 
ami válogat a szegedi világkupára, majd júniusban 
lesz az első éles válogató a nagyobb viadalokra. A 
fő cél Lakatos Zsanett számára az Eb és vb-szerep-
lés kivívása. Mi nagyon szurkolunk, hajrá, Zsanett!

Tavasszal 
megtáltosodott a 
Flavus-Velence SE
A rémálomszerű őszi szereplés után alapos válto-
záson ment keresztül a Velence SE megyei II. osz-
tályú labdarúgó csapata. A tavaly még első osztá-
lyú alakulat a gyenge rajtot követően számos 

Lakatos Zsanett 
újra csillogna

problémával küzdött, sok balszerencsés vereséget 
is szenvedett, ám jelentős előrelépéssel kecseg-
tetett, amikor – Koszti András polgármester köz-
vetítésével – egy tőkeerős cégcsoportot irányító, 
helyi kötődésű cégvezető jelent meg a színen, aki 
komoly összeggel támogatta erre a szezonra a 
jobb sorsra érdemes klubot és szakosztályt. Szőke 
Józsefnek köszönhetően tudott a télen komoly 
mértékben erősíteni a ma már Flavus-Velence 
néven szereplő alakulat, aminek az eredménye az 
első 5 tavaszi forduló után igencsak érezhető.
Menus Tamás együttese négy győzelemmel 
és egy döntetlennel startolt, ami a listavezető 
Kisláng után a legjobb mérleg. Csapatunk ezen 
az 5 meccsen több (13) pontot gyűjtött, mint 
ősszel 15 mérkőzésen! Ez jelzi, hogy kiesési 
gondjai már biztosan nem lesznek, ugyanakkor 
az élen állók nagyon messze vannak, így dobo-
gós helyezésre, kiváltképp feljutásra az idén 
még nem pályázhat. Az irány mindenesetre 
eddig több, mint jó.
Az eredmények az első 5 tavaszi körben: 
Velence–Seregélyes 4-1 (gól: Sowunmi (2), 
Tamon, Szigeti). Velence–Besnyő-Iváncsa II. 2-0 
(gól: Baloni, Kamocsa). Aba–Velence 2-2 (Gól: 
Sowunmi, Baloni). Velence–Sárbogárd II. 8-1 
(gól: Tamon (4), Sowunmi, Tolnai, Kovács M., 
Tóth N. Ráckeresztúr–Velence 1-3 (gól: Tamon, 
Sowunmi, Gulyás). A hatodik körben a sereghajtó 
Rácalmás nem jelent meg a bajnoki mérkőzésre, 
melyet éppen lapzártánk idején játszottak volna. 
Az okokat nem tudjuk, de szinte biztos, hogy a 3 
pontot a mi fi aink kapják meg, akik ezzel összes-
ségében a 10. helyről várhatják a folytatást.

 -mátay-
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fáknál sűrűn előfordul, hogy találok benne 
töltényt, szöget és drótot. Itt most egyik-
ből sem volt hiány. Ezeket a nehézsége-
ket leszámítva, számomra egy nagyon 
kedves és sokatmondó faragás jött létre. 
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ismét 
Velence városának faraghattam, köszö-
nöm az ismételt bizalmat polgármester 
úrnak! Remélem munkába, illetve isko-
lába menet-jövet, vagy sporteseményre 
érkezve sok embernek csal mosolyt az 
arcára Nagyapó mesefája. – mondta Varga 
Norbert.
A pécsi származású, pázmándi láncfűrészes 
mester újra remekelt, nem csoda, hogy alig van 
hely a naptárjában, szinte minden hétre van 
felkérése a legkülönfélébb alkotások létrehozá-
sára. Faragott már sárkányt, dinoszauruszt, min-
denféle ember- és állatfigurát, angyalt, asztalt, 
széket, motort, traktort és egyéb járműveket, 
továbbá a mozivászon rettegett halálosztó Pre-
dátorát és az erő sötét urát, Darth Vadert 
is, lézerkarddal együtt.

-mátay-

Lovakkal a rászorulókért
A ló és a gyermek közötti kapcsolat erő-
sítését és a jótékonyságot is kiválóan 
szolgálta a pátkai Royal Rose Lovarda 
és alapítványa hagyományteremtő, első 
lovas napja, melyre április 14-én, szom-
baton került sor Székesfehérváron. A 
Lövölde úti McDonald’s étterem parko-
lójában lebonyolított eseményt Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő, valamint a székesfehér-
vári önkormányzat sportért és egészségügyért 
felelő tanácsnoka, Östör Annamária társaságá-
ban Velence polgármestere, Koszti András nyi-
totta meg, hogy aztán késő délutánig lovaglási 
lehetőséggel, lufifújó- és patkódobáló verseny-
nyel (felnőttek részére is!), továbbá arcfestéssel 
kedveskedjenek kicsiknek és nagyoknak.
A rendezvényen velencei, bicskei, pátkai és 
fehérvári rászoruló családokat, illetve ezen csa-
ládok gyermekeit támogatták minden program-
mal, lufival, ajándékokkal és a főszponzor gyor-
sétkezde jóvoltából ingyen ebéddel.
A szervezők - Pásztor József, a pátkai lovarda 
tulajdonosa és felesége - kezdésként Velence 
első emberével, Koszti Andrással vették fel a 
kapcsolatot néhány hónapja, rajta keresztül, az 
ő ajánlására jutottak el a helyi nagycsaládosokat 
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Velencén történt
„Haldoklóból” Nagyapó mesefája
Nem túlzás azt állítani, hogy a Velence Korzó 
strandjának sarkában álló, tavaly áprilisban művé-
szi szobrokká faragott, pusztulásra ítélt fák lökték 
be igazán Varga Norbert pázmándi láncfűrészes 
fafaragó karrierjét. Akkor szinte minden környék-
beli média foglalkozott az ügyes kezű fiatalem-
berrel, aki azóta számtalan megbízást kapott és 
teljesített professzionális minőségben itthon és 
határainkon túl is. Varga Norbert egy év után visz-
szatért Velencére, ahol Koszti András polgármester 
kérésére a Wenckheim-kastély szomszédságában 
varázsolt egy, a helyi önkéntes tűzoltók által „elő-
vágott”, korhadozó fából egy padon ülő kisfiút, 
akinek nagypapája olvas éppen mesét. A „Nagyapó 
mesefája” névre keresztelt, április közepén befe-
jezett faremekről az alkotó osztotta meg velünk 
gondolatait.
– Ez a faragás Koszti András polgármester úr 
kezdeményezésére indult, vele együtt, közösen 
találtuk ki a most elkészült végeredményt. Egy 
olvasó ember volt az első ötlet, utána, a tovább-
gondolkodás „hozta” mellé a gyermeket, akinek 
nagypapája mesél egy könyvből. - vázolta a 
lényeget Varga Norbert, aki hozzátette; nagyon 
nehéz dolga volt, ugyanis a megmunkálandó fa 
rendkívül rossz állapota jelentős kihívás elé állí-
totta. 
- Nagyon nehéz feladatot adott nekem ez a fa, 
mivel a külső részén is látszott, hogy nagyon beteg, 
ami a későbbiekben ki is derült, így nyugodtan állít-
hatom, hogy ez volt eddigi faragásaim legbete-
gebb fája. A már kifaragott alakoknál is lehet látni, 
hogy mennyire korhadt volt belül, nehezítette az 
is a faragást, hogy az ilyen öreg, háborút is megélt 

és rászoruló családokat segítő alapítványhoz. 
A polgármesternek nem volt nehéz döntenie, 
mivel maga is évek óta támogatja, segíti az ala-
pítvány tevékenységét.
– Régóta figyelemmel követem Fekete Zsu-
zsanna és társai munkáját, amit szívvel-lélekkel, 
önzetlenül végeznek az arra rászorulók érdeké-
ben, ennek megfelelően támogatom az általuk 
működtetett Velencei Nagycsaládosokért és 

Rászoruló Családokért Alapítvány tevékeny-
ségét. Az állatokat is kedvelem, így örömmel 
fogadtam a pátkai lovarda tulajdonosa, Pásztor 
József és felesége, valamint a lovarda mellett 
működő, rászoruló gyermekeket támogató ala-
pítvány vezetője, Turu Zoltán invitálását az első 
jótékonysági lovasnapjukra, melynek elsődleges 
támogatottja 5 velencei rászoruló család, illetve 
azok gyermekei voltak. Örömmel láttam ma a sok 
mosolygós gyermekarcot, ami igazolja a program 
létjogosultságát. Bízom benne, hogy lesz folyta-
tása az eseménynek, így további nehéz körül-
mények között élő családoknak, gyermekeknek 
szerezhetünk emlékezetes élményt. Köszönöm 
a meghívást, s hogy Velence lehetett az első a 
támogatottak sorában! – foglalta össze az ese-
ménnyel kapcsolatos gondolatait Koszti András.
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Leiner Laura: Ég veled
Újvári Hanna, miután átveszi a tizenegyedikes 
bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést 
kap az igazgatótól: részt vehet egy iskolai ver-
senyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai 
feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna 
környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen 
a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium 
négyfős csapata elindul az Iskolák Országos Ver-
senyén. A trilógia első kötete, amelyet most is, 
mint előző regényeiben a szereplők iránt érzett 

Tom Hanks: 
Különleges karakterek

Első kötete jelenik meg az Oscar-díjas amerikai 
színész-producernek, Tom Hanksnek. Közismert, 
hogy a színész rajong a régi, mechanikus írógé-
pekért: ez az a tárgy, amely összefűzi a kötetben 
szereplő tizenhét elbeszélést. Mindegyik tör-
ténetben valamilyen módon megjelenik egy: 
némelyikben fontos szerep jut az írógépnek, 
más írásokban egyetlen utalás erejéig kerül elő 
a ma már divatjamúlt régiségnek ható masina. 
Olvasmányos, szórakoztató, elgondolkodtató 
elbeszélések, melyekben önkéntelenül is több-
ször a főszereplő helyére képzeljük az elbe-
szélőt, korunk egyik legszerethetőbb amerikai 
színészét. 

Kazuo Ishiguro: 
Noktürnök

Ishiguro első novelláskötete ugyanazzal a rend-
kívüli pontossággal és fi nomsággal építkezik, 
mint amit a Nobel-díjas szerző regényeiben már 
megszokhattunk. Ő maga úgy jellemezte köny-
vét, mint egy öt felvonásból álló zeneművet. És 
valóban, bár különálló történeteket olvashatunk, 
a kötet úgy ragad magával, akár egy lelkünknek 
kedves dallam: érzelmek, humor, szívfájdalom 
és érzelmek rétegződnek egymásra tökéletes 
harmóniában.

Olvasni-Való
.

Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:
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         Szerda:              13.00–17.00
         Csütörtök:       10.00–17.00
         Szombat:          10.00–15.00
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EGYSÉGES KÖZMŰVELŐDÉSI 
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                                            A fényemberektől a sokszívűkig 
Április 6-án, pénteken a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és 
Könyvtár vendége volt Szurovecz Kitti író, újságíró, tévés személyiség. Az egykori tanítvány 
szinte semmit nem változott azóta, mióta középiskolásként szüntelenül kérdéseivel, ötleteivel 
záporozta a tantestületet. Mindent tudni akart, oknyomozott, utánament, felderített, és 
megszervezett. Azóta is ez a szüntelen kíváncsiság hajtja és olyan témákat feszeget, mint az 
angyali lények létezése, vagy éppenséggel a poliamoria-jelenség. (Magyarul: 
többszerelműség, kettőnél több személy közötti intim kapcsolat egyidejű fenntartása, 
valamennyi résztvevő tudtával és beleegyezésével. Nem tévesztendő össze sem a 
poliszexualitással, sem a többnejűséggel!)                                                                                       
Mostanság a gyermekprostitúció gyökereit, működését és drámai világát tanulmányozza, de 
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mély empátiával, a kamaszlélek alapos ismere-
tében sző érdekes, olvasmányos történetté a 
szerző.

Sinkáné Mihály Zita intézményvezető

Április 6-án, pénteken a Hausz-
mann Alajos Egységes Közmű-
velődési Intézményközpont és 
Könyvtár vendége volt Szuro-
vecz Kitti író, újságíró, tévés 
személyiség. Az egykori tanít-
vány szinte semmit nem válto-
zott azóta, mióta középiskolás-
ként szüntelenül kérdéseivel, 
ötleteivel záporozta a tantes-
tületet. Mindent tudni akart, 
oknyomozott, utánament, 
felderített, és megszervezett. 
Azóta is ez a szüntelen kíván-
csiság hajtja és olyan témá-
kat feszeget, mint az angyali 
lények létezése, vagy éppen-
séggel a poliamoria-jelenség. 
(Magyarul: többszerelműség, 
kettőnél több személy közötti 
intim kapcsolat egyidejű fenntartása, valameny-
nyi résztvevő tudtával és beleegyezésével. Nem 
tévesztendő össze sem a poliszexualitással, sem 
a többnejűséggel!)
Mostanság a gyermekprostitúció gyökereit, 
működését és drámai világát tanulmányozza, 
de mindenkit biztosított arról, hogy amíg nincs 

kész a könyv legalább felével, amíg nem látja az 
alagút végét, addig többet harapófogóval sem 
tudunk belőle kiszedni. A lelkes könyvismer-
tetőt bőséges kérdéssorozat, majd dedikálás 
követte. Izgatottan várjuk a folytatást! 

Kalmár Zsolt

A fényemberektől a sokszívűkig
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
A szűnni nem akaró márciusi télben vettünk 
részt a Hősök Parkjában megrendezett koszo-
rúzási ünnepségen, melyen az 1848-as for-
radalom és szabadságharc kitörésének 170. 
évfordulóját ünnepeltük. A Zöldliget általá-
nos iskola diákjai ismételten tartalmas, szép 
műsort adtak elő. Koszti András polgármester 
úr ünnepi beszédét  nagy taps fogadta. A Velen-
céért Emlékérem kitüntetést idén Benkőné 
Rózsika kapta, akinek ezúton is sok szeretettel 
gratulálunk.
Fittyet hányva a szakadó esőre, esernyőkkel 
felszerelkezve látogattunk el a Mezőgazdasági 

Múzeumban megrendezett Orchidea kiállításra, 
ahol a gyönyörű környezetben elhelyezett 
virágkompozíciók kápráztattak el bennünket. A 
látvány leírhatatlan, az ott készített fényképek 
csodaszépek – ez kárpótolt minket a mostoha 
időjárási körülmények miatt. A Vajdahunyad 
várából átsétáltunk a Szépművészeti Múze-

umba, ahol több mint 70 év után megnyitották a 
nagyközönség számára a felújított Román csar-
nokot és megállapíthattuk, hogy a restaurátorok 
kiváló munkát végeztek.
Közben a klubban is folytatódnak a kellemesen 
eltöltött délutánjaink, egy hatalmas tortával felkö-
szöntöttük Gyula bácsit 93. születésnapján, aki a 
meghatódottságtól alig tudott megszólalni, majd 
kalapversenyt rendeztünk, ahol minden induló 
jutalomban részesült. Húsvéti locsolódélutánunk 
is vidám hangulatban telt, a lányok nem maradtak 
szárazon, az aláfestő zenéről ismételten Turánszky 
Gyuszi gondoskodott.

Idén is részt vettünk a Velencei-tavi sétahajózás 
évadnyitóján, melyet a Víz világnapja alkalmából 
rendeznek és a Nadap hajóval 1 órás „sétautat” 
tettünk meg az úszó nádszigetek között. Sajnos 
az időjárás itt sem kedvezett (március 24-én +1 
fok volt és metsző szél).
A kastélyban az alábbi kulturális programokat 
néztük meg:
Arany János–est, ahol Lázár Csaba színész-ren-

dező a költő 5 balladáját tolmácsolta kitűnő 
előadásban. A Laczó Zoltán gitárjátékával kísért 
időutazás Nagy Lajos király korából kalauzolta a 
nézőket a XIX. sz. végéig.
Író–olvasó találkozón  láthattuk és hallgathat-
tuk Szurovecz Kitti írónő és újságíró ismertető 
előadását könyveiről és életének néhány eddigi 
állomásáról. Könyveiben különleges témákkal 
foglalkozik, előadása érdekfeszítő és mégis 
könnyed volt.
Árva Bethlen Kata – Kocsis István monodrámája, 
amelyet Pápai Szabó György úr bevezetője után 
az Ex Libri Díjas Meister Éva lebilincselő előa-
dásában élvezhettünk és tekinthettünk meg. 
Köszönjük az élményt! Reméljük, most már 
végre igazából beköszönt a tavasz, jó egészsé-
get kívánok minden kedves olvasónak.

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

Óvárosi 
Nyugdíjas Klub
A tavasz első hónapjában gazdag klubéletet 
éltünk. Március 9-én ünnepeltük a nemzetközi 
nőnapot. Férfi tagjaink köszöntő szavaik mellett 
virággal  ajándékoztak meg bennünket, sok-
féle sütemény tálalásával emeltük az ünneplés 
színvonalát. Március 15-én mi is részt vettünk 
a városi ünnepségen Czirbik Jánosné és Urfi 
Jenőné rótták le tiszteletüket a Hősök Parkjában 
a koszorúzáson. Szívből gratulálunk a Velencé-
ért Emlékérem kitüntetettjének, Benkő István-
nénak.
A húsvéti hagyományos „Locsolóklub” napot 
április 6-án tartottuk. A fiúk meglocsolták a 
lányokat, hogy el ne hervadjanak, cserébe mi 
tojással köszöntük meg a locsolást. Tavasszal 
mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen 
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub
Ismét beköszöntött a tavasz, boldogan szépít-
hetjük házunk táját. Március 15. alkalmából 
koszorúztunk a Hősök Parkjában, ahol felavattuk 
Antal József néhai miniszterelnökünk mellszob-
rát. Velence város, a rendszerváltozás utáni első 
köztéri szobra azért is tölt el büszkeséggel, 
mert egy igazi remekmű került ki a velencei 
lakos Richter Ferenc szobrászművész keze alól. 
Ugyancsak nagy öröm számunkra, hogy klubtár-
sunk Benkő Istvánné Rózsika a Velencéért Emlé-
kérem, melyet méltán megérdemelt kitüntetés-
ben részesült. Őszintén gratulálunk.
Kihasználtuk a kedvező lehetőséget (ingyenes 
belépő) és megnéztük a Szépművészeti Múzeum 
most felújított Román Csarnokát, amely a II. 
világháború óta romos állapotban el volt zárva a 
nagyközönség elől. Szavakkal nehéz leírni azt a 
látványt, ami belépéskor fogad, mintha egy hatal-
mas katedrálisban lennénk. 70 restaurátor dolgo-
zott a felújítás során, 1500 liter konzerváló anya-
got, 5,5 kiló aranylemezt használtak fel. Érdekes-

ség, hogy a felújítás során egy több mint 120 éves 
időkapszulát is találtak, benne a csarnokot díszítő 
művészek neveivel. A teljesen felújított intéz-
mény októberben, egy nagyszabású Leonardo–
kiállítással nyit újra. Az Arany János–emlékév 
keretében színvonalas előadás keretében Arany 
balladáit hallgattuk, szakavatott művész előa-
dásában. Nagyon élveztük, gyakrabban kellene 
ehhez hasonló irodalmi esteket rendezni.
Végre átadásra került Velence legújabb büsz-
kesége, a Bence–hegyi kilátó, amit már nagyon 
régen vártunk. A keresztények legnagyobb 
ünnepe a húsvét. Mi sonkával, tojással ünne-
peltünk, férfi  klubtársaink lelkesen locsoltak, 
szerencsére parfümmel és nem hideg vízzel. Túl 
vagyunk a választásokon, ezúton gratulálunk 
Tessely Zoltán képviselő úrnak. Minden kedves 
olvasónknak jó egészséget, betegeskedő társa-
inknak mielőbbi felépülést kívánunk.

Herczeg Ferencné 
klubvezető

A Szent Benedictus Borlovagrend 1993 tavaszán 
alakult Velencén 13 taggal, akkor még borrend-
ként. A Borlovagrendnek jelenleg 44 rendes, 
valamint számos ún. különleges jogállású tagja 

boldogok: újjászületnek, és a bogarak, azok is 
mindig újra zsonganak, a madárdal is mindig 
ugyanaz, újjáteremti őket a tavasz.” Nyugdí-
jas társaim nevében is kívánok mindenkinek 
jó egészséget és szép tavaszi napokat!

Kantár Ferencné 
klubvezető

25 éves a Szent Benedictus Borlovagrend

van. A legnagyobb ünnep a Szent Orbán-nap, 
2018-ban is ekkor ünnepli a Borlovagrend a 25 
éves jubileumot.
A Szent Orbán-napi Hegyünnep időpontja 

2018. május 26., szombat délután. A szőlőhe-
gyi Pince sorról indul a színpompás felvonulás 
az ország valamennyi részéből érkező társ-
borlovagrendek tagjainak  zászlós és díszruhás 
részvételével, rézfúvós zenekar és mazsorettek 
felvezetésével. A menet a Szent Orbán térre 
érkezik, ezt követi a Borlovagrend színpadi 
programja: új borlovagok avatása a III. Szent 
Benedictus Borverseny eredményhirdetése, 
boráldás, a Szent–Orbán szobor „megjelölése”, 
ha Szent–Orbán jó termést hozott, akkor fi nom 
borral, ha nem, akkor sáros vízzel locsolják meg 
a szobor talapzatát.
A Szent Benedictus Borlovagrend szeretet-
tel várja az érdeklődőket a Szent Orbán-napi 
Hegyünnep közös megünneplésére!

Dr. Hajdu Frigyes
elnök-nagymester



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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Női torna  
17.00–18.30

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna-gyógytorna
17.45–18.45

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Torna-gyógytorna  
18.45–19.45

Gymstick  
18.30–19.30

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 17-én

Csepke Béla – Gyarmati Anikó

Bánhidi Viktor Attila – dr. Tóth Viktória

2018. március 24-én

Finta Imre – Horváth Anna

2018. március 29-én

Bokor Norbert – Nagy Ildikó

Gratulálunk!

Egri Andorné, Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szoci-
ális segítést vagy – a szociális wsegítést 
is magába foglaló – személyi gondo-
zást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segí-
tés, mely az igénybe vevő rendszeres 
hosszabb idejű támogatása, fejlesztése, 
amely elősegíti a körülményekhez 
képest legjobb életminőség elérését.
Szociális segítés: az ellátott minden-
napi életvitelében, személyes környe-
zete 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



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  589-424 
pénzügyi ügyintéző 
Csizik Gabriella  589-423 
pénzügyi ügyintéző  
Sári Viktória 589-415
pénzügyi ügyintéző
Kállai-Kiss Barbara 589-410
pénzügyi ügyintéző
Nagy Mónika 589-410
pénzügyi asszisztens
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)
Ru�-Pánczél Zsuzsanna  589-401 
városüzemeltetési ügyintéző
Vida Tünde 589-406 
városüzemeltetési ügyintéző

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

ÜGYINTÉZŐK ÜGYFÉLFOGADÁSA:
hétfő   8.00–12.00
szerda   8.00–16.00
péntek   8.00–12.00

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

A Velencei Polgármesteri Hivatal  
elérhetőségei:
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

Kertgondozást, 
gyümölcsfa, 

szőlő metszést, 
permetezést vállalok.

Molnár József
06-30-682-4431

Takarítást vállalok!
Házak, nyaralók, 

akár gondnokságát is!
Szíjártó Ottilia tel: 06-30-9-589-555

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

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com
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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

Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét, 
WC-tartályok, mosogatók, csaptelep-szifonok,

radiátorok és radiátorszelepek
CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

A gabona és vetőmag nagykereskedelemre specializálódott 
Axereal Hungary Kft. munkatársat keres az alábbi munkakörbe
GABONATÁROLÓ TELEPHELYI MUNKATÁRS

Fő feladatok:
• a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése (ki-betárolás)
• a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése
•  alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen történő 

elvégzése
•  a gabonatároló karbantartási és tisztántartási feladatainak 

ellátása
• a telephely környezetének rendben tartása
Elvárások:
• alapfokú számítógépes ismeretek (Word, Excel)
• jogosítvány
•  magasban történő munkavégzésre, valamint zárt térben 

történő  munkavégzésre való alkalmasság
• rugalmas időbeosztásban történő munkavégzésre való készség
•  tájékoztatásul: az állás betöltéséhez cégünk allergia vizsgálatot 

végez (por, gabona)
Előnyt jelent:
• érettségi bizonyítvány
•  targoncavezetői jogosítvány, manitu kezelői engedély, 

szárítókezelői engedély
Amit kínálunk:
• stabil, megbízható vállalati háttér
• alapbér és cafetéria
Munkavégzés helye: Kápolnásnyék és Agárd telephely váltásban

Jelentkezés módja: Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette 
érdeklődését önéletrajzát a telep.axereal@gmail.com e-mail 

címre kérjük eljuttatni

2018. március

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

Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét, 
WC-tartályok, mosogatók, csaptelep-szifonok,

radiátorok és radiátorszelepek
CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

Gárdony, Szabadság u. 10.
  (       áruház mellett)

Tel.:  06 20 9 583 019
          22 781 800 

davidzoltan@gardony.hu 
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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

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
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Velence Resort & Spa superior

H-2481 Velence, Béke u. | Telefon:  +36 22 589 900 | Fax: +36 22 589 901    
e-mail: reservation@velencespa.com | www.velencespa.com | www.facebook.com/velencespa
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A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottjai, 

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

minden hónap első és harmadik 
csütörtöki napján 

15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található 

rendőri objektumban.

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


