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2019. március 29. ELŰZÖTT ÁLOM
Költészet-napi előzetes: Lukács Sándor Kossuth-díjas érdemes 
művész előadói estje a Kastély házasságkötő termében.
17.00 Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

EgésZ évbEn: „A sZigOnyTóL A gÖrbE cucÁig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása 
11.00-16.00-ig (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. február 23. v. vELEncEi KArnEvÁL
Remek, ingyenes programok minden korosztálynak egész nap 
a középkori piactérré átalakuló Velence Korzón, jelmezes télűző 
felvonulással, télbanya-égetéssel és esti bulival.
10.00-22.00-ig Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2019. február 23. vELEncE sE – PÁZMÁnd 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
14.30 Műfüves pálya, Martonvásár (Sporttelep u. 17.)

2019. február 24.  AvivA bETAnuLó TAnfOLyAM
Éva Aviva-torna
Telefon: 20 457 3630 E-mail: grvelence@gmail.com 
9.00 Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. február 27., március 1., 6., 8., 13., 15. ringATó
Velencei Ringató, zenés foglalkozás 
az óvodáskort megelőző korosztálynak,
kisgyermekek és szüleik számára, minden szerdán és pénteken
17.00 (szerda) 10.30 (péntek) Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. március 1. Adj cíMET A KéPnEK!
Ugyanazt látjuk, de mást gondolunk róla.
Kalmár Zsolt képi gondolkodó játékos ötórai teára invitálja 
az érdeklődőket.
Előzetes regisztráció: velencekultur@gmail.com
17.00 Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. március 2. ZAcc KLub
Fenntarthatósági beszélgetések egy jó kávé mellett
Mum goes Green
Telefon: 20 457 3630 E-mail: grvelence@gmail.com 
17.00 Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. március 4., 18., rEjTvényfEjTőK KLubjA
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb.
Minden páros hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00-18.00-ig Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. március 9. vArÁZsTELEfOn
A Meseerdő Bábszínház előadása gyermekeknek
10.00

női jógA ALAPTAnfOLyAM, 
MAjd ÖrÖMTÁnc dAncs AndrEÁvAL
15.00- kb. 18.30-ig
Telefon: 20 457 3630 

E-mail: grvelence@gmail.com 
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. március 9. vELEncE sE – csór 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
15.00 Műfüves pálya, Martonvásár (Sporttelep u. 17.)

2019. március 10. gyErEK-MEdiTÁció
Játékos gyerek-meditáció Rákosi Katalinnal
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
9.30 Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. március 15. ÜnnEPi MEgEMLéKEZés
Velence Város Önkormányzatának megemlékezése 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. 
Az ünnepi műsort a Dr. Entz Ferenc Szakgimnázium diákjai adják.
10.00-11.00
Hősök parkja (esős időjárás esetén a Zöldliget Általános Iskola 
központi épületének aulájában)

PrOgrAMELőZETEsEK

2019. március 31. Miss ALPOK AdriA – fEjér MEgyE sZéPE
Szépségverseny, az Ezerjó Szépe szervezőinek megyei és 
regionális versenye. A régió legszebb lányai először Velencén. 
A fődíj egy dubai és abu-dhabi utazás.
17.00-22.00-ig
Velence Resort & Spa (Béke u.)

2019. május 1. vELEncEi MAjÁLis
Mindenkit szeretettel vár Velence városa a hagyományokhoz 
híven, a Kastélyparkban megrendezendő majálisra! Kispályás foci, 
főzőverseny, szórakoztató műsorszámok, játszóház, ínyencségek 
sarka, kirakodóvásár.
10.00-15.00-ig
Kastélypark (Tópart u. 52.)

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:
A 90 éves Szolnoki Lajosnét köszöntötte
Koszti András polgármester (Írásunk a 29. oldalon)
Fotó: Igari Balázs

Velencei események
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Képviselői fogadóórák 
2019. március

dr. sirák András: 15.00 – 16.00
 2019. március 7. (csütörtök) 
dr. sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2019. március 7. (csütörtök) 
fésűs Attila: 8.00 – 10.00
 2019. március 1. (péntek) 
juhász gyula: 8.00 – 10.00
 2019. március 4. (hétfő) 
Martinovszky józsef: 10.00 – 12.00
 2019. március 4. (hétfő) 
szabó Attila: 8.00 – 10.00
 2019. március 8.  (péntek) 
szabó györgy: 14.00 – 15.00
 2019. március 19. (kedd) 
uj roland: 10.00 – 12.00
 2019. március 4. (hétfő) 

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

Kedves velenceiek!
Mozgalmas évkezdés, eseménydús hetek 
vannak mögöttünk, és bár annak örülhetünk, 
hogy a tartós, nagy fagyok idén eddig elke-
rültek minket, az kevésbé örömteli, hogy az 
enyhe időben tavunk nem fagyott be, így a 
korcsolyázás és az egyéb jeges sportok ked-
velői nem léphettek a felületére. Ennek okán a 
jelentős számú jeges célturizmus is elmaradt. 
Persze, ahogy éppen egy esztendővel ezelőtt, 
még várhatnak ránk kemény, téli napok, hetek 
az idén.
Ami pedig a konkrét történéseket illeti, újabb 
örömteli beruházás végére került pont tele-
pülésünkön: az elmúlt év végén befejeződött 
a főépület, a kollégium, a gépműhely és a tan-
műhely épületeinek energetikai korszerűsítése 
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázi-
umban. A KEHOP-program keretében, európai 
uniós pályázati forrás felhasználásával elké-
szült projekt záró rendezvényére január 10-én 
került sor az intézményben. A tavaly átadott 
emeletráépítéssel együtt gyakorlatilag alapos 
vérfrissítést kapott az iskola, amelynek udvarán 
reményeink szerint az idén már elkezdődhet a 
várt tornacsarnok, utánpótláskosárlabda-bázis 
építése is.
Új elektromos beléptető-rendszer került kiépí-
tésre január közepén a Bence-hegyi kilátónál. 
Ezáltal hamarosan már bankkártyás fizetésre is 
lesz lehetőség. Ezzel egy időben egy új informá-
ciós telefonszámot is üzembe állítottunk, ame-
lyen bizonytalan időjárási körülmények esetén 
lehet érdeklődni a kilátótorony nyitva tartásáról. 
Havas, jeges körülmények között a létesítmény 
lépcsői csúszósak, balesetveszélyesek, illetve 
lehet olyan viharos szél is, amikor a toronyba 
nem lehet biztonsággal feljutni nyitvatartási idő-
ben sem, ezért le kell zárni. Ennek okán vezettük 
be a +36 70 566 7399-es információs számot, 

amelyen napközben lehet érdeklődni az aktuális 
nyitva tartásról.
Február elsején folytattam a velencei újszülöt-
tek családlátogatását. Ezúttal Bartha Bernát 
és Tarkovács Benedek fogadott szülei, nagy-
szülei társaságában. Mindkét csöppség ese-
tében elmondható, hogy csupa szeretet, óvó 
gondoskodás veszi körül, így nem csoda, hogy 
rendkívüli nyugodtsággal szemlélték végig a 
polgármesteri látogatást, sőt, Benedek még 
azt is megengedte, hogy egy kicsit átvegyem 
édesanyjától, és dajkáljam. Háromgyermekes 
apaként ez természetesen nem okozott gondot, 
igaz, az én két felnőtt lányom és a serdülő fiam 
esetében erre már ritkán van szükség. Ősszel a 
Babák Rózsakertje ünnepségen majd folytatjuk 
az ismerkedést új kis barátaimmal. Addig is a 
babáknak és szüleiknek egyaránt jó egészséget 
és sok örömteli pillanatot kívánok!
Balettcsoport bontogatja szárnyait Velencén 
Kurai-Majer Barbara szakértő gondoskodása 
mellett. Február 4-én bemutatón láthattuk, 
milyen ügyesek a legkisebb növendékek. Bízom 
benne, hogy a Velencei Majálison a nagykö-
zönség is tapsolhat majd a Barbi Balettiskola 
növendékeinek. Remélem, hogy megveti lábát 
városunkban ez a művészi mozgásforma, és sok 
tehetség kerül majd ki a velencei csoportból!
Ugyancsak február 4-én egy európai uniós pályá-
zathoz kapcsolódó program önkormányzatunk 
által is támogatott ösztöndíjasaival találkoztam 
a Közösségi Házban. A projekt keretében külön-
böző egészséges életmódra ösztökélő progra-
mok kerülnek megrendezésre. A jelenlévő fiata-
lokat arra kértem, hogy minél nagyobb számban 
vegyenek részt a velencei eseményeken, a projekt 
keretén belül és azon felül is, a kiemelt programo-
kon. A legközelebbi ilyen rendezvény a Velencei 
Karnevál napján és központi helyszínén, a Velence 

Korzón lesz február 
23-án. Remélem, hogy 
ezen az Életmód Napon 
sokukkal újra találko-
zom majd, éppen úgy, 
mint a fő eseményen, 
a Karneválon, amelyre 
már januárban is invitál-
tam a kedves olvasókat, 
ám most is megteszem, 
lévén lapunk néhány 
nappal népszerű prog-
ramunk esedékessége 
előtt megjelenik. Talál-

kozzunk a Korzón, a Velen-
cei Karneválon!

Mint arról már korábban beszámoltam, határidő 
előtt elkészült az a másfél kilométeres kerék-
párút-összekötő szakasz, amely a főszezonban 
tehermentesíti a rendkívül forgalmas, gyalogo-
sokkal, strandolókkal teli Velence Korzón átha-
ladó gyalogos- illetve kerékpárutat. A projekttel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a pályá-
zatunkat teljes mellszélességgel támogató Tes-
sely Zoltán országgyűlési képviselő úrral, minisz-
terelnöki biztossal együtt tartottunk sajtótájé-
koztatót február 7-én. Itt is szeretném megkö-
szönni a képviselő úr és a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke, dr. Molnár Krisztián segítségét!
Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a szerve-
zők felkérésére február 7-én Velence városa lehe-
tett a Virágos Magyarország környezetszépítő 
verseny regionális projektzáró eseményének 
házigazdája. A Korzón megrendezett programon 
a verseny zsűritagjait, vezetőit, legeredménye-
sebb településeinek polgármestereit és egyéb 
képviselőit láthattuk vendégül. Általuk sok szín-
vonalas előadást hallhattunk, illetve magam is 
lehetőséget kaptam egy prezentációra, amely-
ben bemutathattam a virágosítási koncepciónk 
mellett városunk fontosabb beruházásait, pro-
jektjeit, terveit. Az eseményen örömmel adtam 
át a Velence virágos arculatának kialakításáért 
sokat dolgozó intézmények, kollektívák és sze-
mélyek számára egy elismerő oklevelet. Köszö-
nöm óvodásainknak, iskolásainknak, nyugdíjasa-
inknak és minden önkéntesnek a sok segítséget!                      

Koszti András
polgármester
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Az új kerékpárút-szakaszt bemutató 
sajtótájékoztatón Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrral



– Tisztelt Főorvos Asszony! Mintegy két éve 
ismerhették meg Önt olvasóink. A számos 
szembetegség közül egyetlen szembetegség-
gel, a szürke hályoggal kapcsolatban kérem, 
hogy néhány mondatban tájékoztassa olvasó-
inkat! Előtte egyetlen, úgymond személyes-
kedő kérdést engedjen meg! Egyik barátomon 
Várpalotán, ismerősömön Móron, több Velen-
ce-környéki betegen Százhalombattán végzett 
szürke hályog-szemműtétet, ugyanakkor a szé-
kesfehérvári kórház szemész főorvosa, Velencén 
is van állandó rendelése... Kizárva egy alteregó 
létezését, kérdezhessem: hogyan, miképpen 
létezhet ez, vagy Önnél nem 24 órából áll egy 
nap? A tér- és időbeli kötöttségek Önre nem 
vonatkoznak?
– Valóban, első hallásra soknak tűnik ez a 
munka... Ez csak azért sikerül, mert egyrészt 
nagyon szeretem a munkámat, másrészt jó szer-
vezéssel, asszisztenciával, családi háttérrel nem 
ördöngösség... Azért évente 3-4-szer eltűnök 
egy-egy hosszú hétvégére pihenni.
– És akkor most kérem szépen, hogy szóljon a 
szürke hályogról, alapfokon, általunk, laikusok 
által is érthetően!
– A szürke hályog a szemlencse gyakori megbe-
tegedése. Orvosi nevén katarakta, amely görög 
szóból származik, jelentése pedig fehér vízesés. 
Ezzel a betegség jellemzőjére is utalnak, ugyanis 
a szürke hályog fő jellemzője a szemlencsén 
kialakuló szürkés réteg miatti homályos látás. A 

www.velence.hu
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solymosy józsef

páciensek ilyenkor úgy érzik, mintha egy fehér 
vízfátyolon néznének keresztül.
Az előfordulás gyakoriságát lehet korosztályhoz 
vagy életmódhoz kötni? Tudomásom szerint 
általában idősebb emberek előtt „szürkül el” 
gyakrabban a világ.
– Elsősorban a 65 év felettieket érintő szem-
betegség a szürke hályog, ami kezeletlenül 
hagyva akár vaksághoz is vezethet. Összefüg-
gésbe hozható anyagcsere-betegségekkel, 
cukorbetegeknél, mellékpajzsmirigy-elégte-
lenségben szenvedő betegeknél gyakoribb, 
olyan betegeknél, akik hosszantartó szteroid 
kezelést kapnak, kemo- és sugárterápia után. 
Gyakoribb alkoholistáknál, pszichiátriai bete-
geknél, akik hosszú ideje szednek betegsé-
gükre gyógyszert.
– Mi, laikusok általában hallunk hagyományos, 
lézeres, újabban ultrahangos módszerekről. 
Ezek mit jelentenek? Ön melyik módszer segít-
ségével operál?
– A szürke hályogot a (modern) világ minden 
táján alapvetően hasonló módszerrel operálják. 
Nincs különbség a felhasznált anyagok minősé-

gében. Ebben a tekintetben ugyanolyan ellátást 
kap egy beteg szürkehályog-diagnózisa esetén 
akár New Yorkban is, mint mondjuk Százha-
lombattán... A műtétet helyi, cseppérzéstele-
nítésben végezzük, 1-3 mm-es sebet ejtünk a 
szaruhártyán, a lencse tokjának megtartásával, 
ultrahanggal elfolyósítjuk a beteg szemlencsét, 
kiszippantjuk. Helyére egy – előzetesen megha-
tározott dioptriájú – műlencsét ültetünk össze-
hajtva, ami behelyezés után kinyílik, és stabilan 
a helyén marad. A seb önmagától záródik, össze-
varrni sem kell. Ezért kell nagyon vigyázni a tisz-
taságra és a fizikai aktivitásra a műtétet követő 
hetekben. (A lézertechnika is bekerült a szür-
kehályog-betegség ellátásába, de ez egyelőre 
luxusnak számít a rendkívül drága berendezés 
miatt.)
– Mivel Főorvos Asszony az operációit szinte 
ambulánsan végzi, elképzelhető, hogy valami-
kor a velencei szakrendelőben is el tudja végezni 
a szürkehályog-műtétet?
– Mint említettem, a műtéti műszerezettség 
nemzetközi színvonalú, ennek megfelelően 
elég nagy beruházást igényel. Nem elképzel-
hetetlen, rajtam biztosan nem múlik... Ennek –  
véleményem szerint – csak anyagi akadálya van, 
mert igény lenne rá, mind a szakrendelő bete-
gei, dolgozói, mind pedig a vezetés részéről is. 
Az ilyesmi egy nagyobb koncepció része, hiszen 
a beavatkozást finanszírozza a társadalombiz-
tosító, és az ő tiszte eldönteni, milyen területi 
ellátási kötelezettséget kell vállalnia egy-egy 
intézménynek. 
– Tolmácsolva az Ön által végzett műtéten már 
átesett olvasóink háláját, köszönöm, hogy szá-
mos elfoglaltsága dacára rendelkezésünkre állt! 
Kívánom, hogy minél több eredményes műtétet 
végezhessen valamennyink örömére!

Gyógyítóink

dr. Láng judittal
a szürke hályogról



Gyógyítóink

vELEncEi sZAKOrvOsi rEndELőinTéZET - sZAKrEndELői bEOsZTÁs

Szakorvosi Rendelőintézet - Velence, Balatoni út 65. Tel.: 22/589 515

 sZAKrEndELés  HéTfő  KEdd  sZErdA  csÜTÖrTÖK  PénTEK 

Általános  dr. ZAKAr gÁbOr dr. néMETH ATTiLA  dr. sZAbó PéTEr dr. KALMÁr jóZsEf  
 belgyógyászat 13:00-16:00 8:00-12:00  08:00-09:00  08:00-12:00 
   (NEFROLÓGIA)   
   DR. SZABÓ PÉTER
   08:00-09:00          

Hepatológia    dr. gAjdÁn LÁsZLó
gasztroenterológia   16:00-20:00

 Endokrinológia,    dr. néMETH csiLLA
 anyagcsere és diabetológia   08:00-13:00
     (átmenetileg szünetel)          

 (Endokrinológia,    vÁndOr AniTA
anyagcsere   09:00-12:00
és diabetológia)   (átmenetileg szünetel)   
diabetológiai edukáció

Általános sebészet  dr. rEicH viKTOr   dr. rEicH viKTOr dr. bOTÁr AndrÁs 
   16:00-20:00   9:00-12:00 10:00-14:00

Általános sebészet dr. jAcHyMcZyK gyÖrgy
Proktológia 16:00-20:00

Általános sebészet  dr. KErKusKA LÁsZLó
gyermeksebészet    08:00-12:00

érsebészet dr. TurcsÁn EriK
   (időpont előzetes 
   egyeztetés szerint)

Kézsebészet     dr. iMrE LÁsZLó
    16:00-19:00

nőgyógyászat dr. gyurAnEcZ MiKLós dr. nAgy LÁsZLó dr. nAgy LÁsZLó     
     14:00-19.00 13:00-18:00 08:00-14:00

csecsemő- és gyermek-  dr. LÁsZLó ErZsébET  dr. MAyEr giZELLA
kardiológia  8:00-12:00  15:30-19:30

gyermek Tüdőgyógyászat dr. sZOKó MÁrTA
   15:30-19:30

fül- Orr- gégegyógyászat dr. HOrvÁTH ZOLTÁn
   15:00-19:00

szemészet     dr. LÁng judiT  dr. nyirATi AdriEnn
    10:00-16:00  11:00-14:30

bőrgyógyászat     ÁTMENETILEG SZÜNETEL  ÁTMENETILEG  SZÜNETEL

neurológia     dr LEncsés TAMÁs   dr. rónAi LÁsZLó
    08:00- 12:00   09:00-13:00

Ortopédia        dr. HOrvÁTH sZAbOLcs  dr. HOrvÁTH sZAbOLcs
                   08:00-14:00   14:00-20:00

urológia  dr. ArÁnyi gÁbOr   dr. rÁcZ LAjOs
   08:00-12:00        15:00-19:00

reumatológia        dr. végH dórA dr. végH dórA dr. végH dórA
     13.00-19:00 08:00-13:00 08.00-13:00

Pszihiátria  dr. vArgA LÁsZLó  dr. sErKi MÁrTA dr. PÁKOZdi PéTEr
     15:00-19:00 9:00-13:00
     (PÁRATLAN HÉT) (PÁROS HÉT)

Tüdőgyógyászat     dr LuPKOvics gErgELy    dr. LuPKOvics gErgELy           
    15:00-20:00    16:00-19:00

Kardiológia  dr. KOvÁcs ATTiLA dr. KirÁLy AnnA dr. KirÁLy AnnA
    12:00-20:00  08:00-13:00 08:00-13:00

gyógytorna  KÖrÖMi AniKó KÖrÖMi AniKó KÖrÖMi AniKó KÖrÖMi AniKó KÖrÖMi AniKó
   07:30-12:30  12:30-17:30 07:30-12:30 12:30-17:30 07:30-11:30

fizioterápia  vicZAiné bErKEi KATALin vicZAiné bErKEi KATALin vicZAiné bErKEi KATALin vicZAiné bErKEi KATALin vicZAiné bErKEi KATALin
   07:00-15:00  07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00

vérvétel 06:00-11:00  06:00-11:00  06:00-11:00  06:00-11:00

röntgendiagnosztika   8:00-18:00   08:00-18:00      

ultrahang  dr. TurA TíMEA  dr. bLAsKOviTs LÁsZLó dr. sZéKELy MiKLós dr TurA TíMEA
   08:00-17:00     9:00-13:00 08:00-9:00 08:00-14:00
      dr. KÖvy KATALin          
     16:00-20:00
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Helytörténet A-tól Z-ig

Farsangkor három napos táncmulatságot ren-
deztek, melynek leggyakrabban a kocsma volt 
a színtere. A legények sorra járták a lányos 
házakat, hívogatták a lányokat és a tánckölt-
ségre, a muzsikusok megfizetésére adomá-
nyokat gyűjtöttek. Farsangkor nemcsak a legé-
nyek és a lányok rendeztek táncmulatságokat, 
hanem a házasemberek, a különféle céhek, az 
ipartestületek, az asszonyok, sőt a gyerekek 
is. A házasemberek batyusbálja, kosarasbálja 
nevében jelzi, hogy a tánc mellett fontos sze-
repe van ilyenkor az evésnek és az ivásnak is. 
Sokfelé szokás volt, hogy az asszonyok külön 
mulatságot rendeztek farsangkor. A farsangi 
báloknak elsősorban a párválasztásban volt 
nagy szerepük. 
Az udvarlás, párválasztás, lakodalmak legfőbb 
ideje a hagyományos paraszti életben a farsang 
időszaka volt. Éppen ezért a farsang adott alkal-
mat arra is, hogy tréfásan vagy durván figyel-
meztessék azokat, akik még nem mentek férj-
hez. A vénlánycsúfolásnak különböző változatai 
voltak, pl. tuskóhúzás, kongózás, szűzgulyahaj-
tás, állakodalom. (Forrás: Sulinet)
Velencén régen is és ma is egyrészt a gyer-
mekek mulatsága, melyet az iskolákban és 
óvodákban beöltözéssel, műsorokkal, finom 
édességekkel és tánccal ünnepelnek. A legöt-
letesebb jelmezek és műsorok díjat, oklevelet 
kapnak. A felnőttek bálokat tartottak régen 
is, az Ófalusi Civilházban gyűlt össze a falu, 

cigányzenével kísért 
batyusbálok voltak 
ezek. A résztvevők 
otthonról hozták az 
inni és harapnivalót. 
Ennek a hagyomá-
nya él tovább a céges 
bálokban, melyeket 
gyakran jótékonysági 
cél is vezérel. Szép 
környezetben, igazi 
ünnepi külsőségekkel 
övezve kerülnek meg-
rendezésre.
A Velencei Karnevál 
is hagyománnyá vált 
mára városunkban. 

Maskarás felvonulókkal együtt közösen űzzük el 
a telet. Felvonul a város apraja-nagyja, ki jelmez-
ben, álarcban, ki csak nézőként kíséri a felvonu-
lást. Az esemény végén máglyatűzzel búcsúzik 
el a tél.

velencei Helytörténeti Egyesület

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
Adószámunk: 18502411-1-07
2481 Velence, Tópart u 52.
Tel: 22/472-453/ Könyvtár /
www.helytörtenet.eoldal.hu
e-mail: helytortenet@gmail.com

farsang
A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosz-
szabb ideig tartó időszak, amelyet évszázadok 
óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jel-
mezes felvonulások jellemeznek. Az egyház az 
ördögök ünnepének tartotta és tiltotta, de gyak-
ran a világi hatóságok se nézték jó szemmel a 
farsangi kicsapongásokat. A farsang vízkereszt-
től a - húsvétot megelőző negyven napos nagy-
böjt kezdetéig -, hamvazószerdáig tart. A farsang 
hosszú is lehet és rövid is, attól függően, hogy 
mikor van húsvétvasárnap. Ettől a naptól kell 
visszaszámítani negyven napot, s így állapítható 
meg a nagyböjt időszakának kezdete, hamvazó-
szerda.
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. A nagy 
evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló 
bőségre kívánták késztetni. A magyar farsangi 
szokások a középkorban honosodtak meg. A 
farsang német eredetű szó, mely magyar elne-
vezésként a 15. században tűnt fel. A farsang 
három utolsó napjához kapcsolódott a legtöbb 
szokás: farsangvasárnaphoz, farsang hétfőhöz és 
húshagyókeddhez. A farsang utolsó napját jelölő 
húshagyó elnevezés a böjt, a böjti étkezés kez-
detét jelenti.
A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek 
mágikus erőt tulajdonítottak. Általában a sok 
étel fogyasztásától a következő év bőségét 
remélték.

Közlemények:
Önkénteseket várunk, elsősorban diáko-
kat, akiknek szükségük van a kötelező 50 
óra ledolgozására! Konkrét feladatok: nyári 
szünet idejére, kiállítási termünk őrzése, 
leltározott anyagok  beazonosítása, /  hét-
végeken szombaton, előzetes egyeztetés  
alapján  /

Kedves Olvasóink! 
Egyesületünk eddigi elnöke, Galambos 
Györgyné Marika 10 évi munkája után 
megromlott egészségi állapota miatt 
lemondott elnöki tisztségéről. A tagság 
köszöni eddigi fáradságos munkáját, kívá-
nunk még további velünk töltött szép 
éveket, erőt, egészséget, hosszú boldog 
életet. Az új elnökség: Kiss Eszter Zsófia 
elnök, Sinkáné Mihály Zita elnök helyettes, 
Ludmann Ágota elnökségi tag.
Köszönetünket fejezzük ki Juhászné 
Tücsök Máriának és Juhász Józsefnek az 
Egyesületnek ajándékozott kiállítási táro-
lóiért! Köszönjük, hogy 2018-ban 23 876 
Ft támogatást kaptunk az 1 %-os felajánlá-
sokból. Továbbra is várjuk támogatásukat, 
hiszen nagy segítség az egyesület műkö-
déséhez.
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Új, korszerű ultrahangkészülékkel gazda-
godott a velencei szakorvosi rendelőin-
tézet, a velencei Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás tag-önkormányzatainak (velence, 
gárdony, Kápolnásnyék, nadap, Pákozd, 
Pázmánd, vereb, Zichyújfalu) segítségével 
– tájékoztatott a szakorvosi rendelőintézet 
ügyvezetője, dr. ferencz Péter. 
A rendelőintézetben, mely 2010 augusztusa óta 
szolgálja a Velencei-tó környéki és a martonvá-
sári betegek ellátását, a nyitás óta két Toshiba 
ultrahangkészülék működik. Ezek a képalkotó 
diagnosztika, a kardiológia, a szülészet-nőgyó-
gyászat, az urológia, az ortopédia, az ultrahan-
gos mammográfiás szűrés és az endokrinológia 
szakemberei által használva segítik a háziorvosi 
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Új ultrahangkészülékkel gazdagodott 
a szakrendelő

kar és a szakorvosok által beutalt páciensek ese-
tében a pontos diagnózis felállítását.
Az új készülék egy Samsung Medison HS50 
Color (Power) Pulzus Doppler, multidiszcipliná-
ris alkalmazásra készült ultrahang-diagnoszti-
kai készülék. Rendszerbe állításával nemcsak 
az ultrahang-diagnosztikai ellátás technikai 
színvonala emelkedik Velencén, hanem az 
ultrahang-vizsgálatok hozzáférési ideje is nő. 
Ezzel a Szakorvosi Rendelőintézet vezetésének 
reménye szerint a jövőben is tartható lesz az ult-
rahangvizsgálatok esetében szakmai szempont-
ból elvárt kéthetes előjegyzési idő.
Mivel az új készülék 3D-4D technikával is rendel-
kezik, a közeljövőben a tó környékének várandósai 
számára Velencén is elérhető lesz az úgynevezett 
„babavíziós” szolgáltatás a legkorszerűbb doku-
mentációs feltételrendszer biztosítása mellett.

-mátay-

Az új kerékpárútszakaszról tájékoztattak

vektor projekt

Mint ismert, a Széchenyi-program keretein belül 170 millió forintos kerék-
páros fejlesztésre kapott forrást Velence, melynek megvalósítása decem-
ber végével gyakorlatilag befejeződött. Még apróbb festési munkálatok 
maradtak, de az út használható. Február 7-én Tessely Zoltán, a térség 
országgyűlési képviselője és miniszterelnöki biztosa, valamint Koszti 
András, Velence polgármestere tartott sajtótájékoztatót a témában, hogy 
bemutassák az eredményeket. 
– Két fontos oka volt annak, hogy az új kerékpárútra szükség volt: egy-
részt a turizmus fejlesztése, másrészt a munkába járás segítése volt a cél 
– fogalmazott a polgármester, hozzátéve: olyan szakaszt váltott ki a most 
megvalósult út, amely nyáron gyakorlatilag használhatatlan volt. Éppen 
ezért tették ki már korábban is a turistaszezon kezdetén a behajtani tilos 
táblát az érintett kerékpárútszakaszra. – Ezt a táblát sajnos nem nagyon 
vették figyelembe a kerékpározók, ezért folyamatosan konfliktus alakult 
ki. Ezt a helyzetet tudjuk teljesen megszüntetni az új kerékpárúttal. Több-
ször végigjártam a területet, s látom, hogy az emberek már használják az új 
utat. A munkálatok decemberben befejeződtek, bár van némi hiányosság 
a felfestések tekintetében. Ezt tavasszal, amikor az időjárás is engedi, szin-
tén elvégezzük – tette hozzá Koszti András.
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Egy Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó 
program önkormányzatunk által is támoga-
tott ösztöndíjasaival találkozott február 4-én a 
Közösségi Házban Koszti András polgármester. 
A Vektor közösségi pont projektjének kereté-
ben különböző egészséges életmódra ösztö-
kélő programok kerülnek megrendezésre. A 
jelenlévő fiatalokat arra kérte a városvezető, 

hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a 
velencei eseményeken, a projekt keretén belül 
és azon felül is, a kiemelt programokon. A leg-
közelebbi ilyen rendezvény  - egy Életmód Nap 
- a Velencei Karnevál napján és központi helyszí-
nén, a Velence Korzón lesz február 23-án 10.00 
-és 13.00 óra között.

(Mátay balázs)
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Nekem Velence

Tisztelettel köszöntöm az igazgató urat, minde-
nekelőtt kérdezem, hogy az iskola hosszú címe 
mi mindenre utal, mit takar? Köztudott, hogy 
többféle képesítést is ad, ez milyen rendszer-
ben, hogyan valósul meg? Bár lapunk is állandó 
rovatban foglalkozik az intézménnyel, de nyil-
ván hiányzik egy rövid összefoglaló, a lényeget 
magában foglaló ismertetés.
Sokszor tapasztalom magam is, hogy kívülál-
lók számára idegenek és szokatlanok ezek a 
megfogalmazások, pedig nem olyan bonyolult 
a rendszer. Szakgimnáziumban az elsődleges 
cél az érettségi megszerzése, de mellette már 
az első évtől kezdve szakmát is tanul a diák. A 
képzés időtartama négy év, ami a sikeres érett-
ségi után megtoldható az egy- vagy kétéves 
technikusi évfolyammal. Az ötödik év végére 
így az érettségi vizsga mellett szakmai végzett-
séggel hagyhatja el a tanuló az iskolát, mint 
parkfenntartó vagy mezőgazdasági technikus. 
Szakközépiskolában háromévesek a képzé-
seink, amelyekben magasabb óraszámban 
szerepel a gyakorlati oktatás, és szakmai vizs-
gával zárulnak. Jelenleg gazda, kertész, dísz-
növénykertész, családi gazdálkodó, kistermelői 
élelmiszer-előállító, virágkötő, virágkereskedő, 
valamint halász, haltenyésztő szakmákat okta-
tunk az iskolában. A szakmai vizsgát szerzett 
tanulóknak is van lehetőségük tovább folytatni 
a tanulmányaikat: kétéves képzésen – nappali 
vagy esti munkarendben – érettségi vizsgát sze-
rezhetnek. Mindezeken túl egy 120 férőhelyes 
kollégium szolgálja ki a bentlakó diákjainkat, 

illetve meg kell említenem, hogy Seregélyesen 
van egy tagintézményünk, ahol főként mező-
gazdasági gépészek képzése folyik. 
Kérem, hogy az intézmény főbb „paramétereit” 
tudassa velünk, gondolok itt arra, hogy a tanulók 
száma az egyes szakokon, a pedagógusok száma 
összesen, tantermek, kabinetek száma stb.
A hivatalos statisztikai tanulói létszámunk az idei 
tanévben 232 fő volt, és emellett 67 alkalmazott 
dolgozott az iskolában: 38 pedagógus és 29 fő 
technikai dolgozó. A diákok között legnépsze-
rűbb szakma évek óta a gazda szak, a képzelet-
beli dobogó második és harmadik helyén a virág-
kötők és a kistermelők helyezkednek el. Ez azt 
jelenti, hogy egyidejűleg a három évfolyamon az 
adott szakmákban kb. 45-60 gyerek tanul. 
Az oktatási feltételeink – mennyiségben és 
minőségben egyaránt – jelentősen javultak a 
tavaly tavasszal átadott új emelettel, illetve az 
idén ősszel lezárult energetikai felújítással. Így 
az iskolaépületben tíz tanterem, két csoport-
bontásra alkalmas terem, egy csoportszoba és 
egy informatikai szaktanterem áll rendelkezésre, 
illetve egy második informatikaterem kialakítása 
jelenleg folyik. A kollégium épületében további 
nyolc tanterem, illetve három gépterem talál-
ható, amelyek egy részét – amennyiben szük-
séges – szintén igénybe tudunk venni oktatási 
célokra, és akkor még nem beszéltem a gya-
korlati oktatás helyszíneiről, a tanműhelyekről, 
szakmai tantermekről. Első hallásra kicsit talán 
soknak tűnik ez ekkora létszámhoz, de figye-
lembe kell venni, hogy nálunk az órák nagy része 
– a sokféle szakmának köszönhetően – csoport-
bontásban zajlik, és most mondhatjuk el, hogy 
kényelmesen elférünk az iskolában.
Kérem, igazgató úr, hogy életrajzszerűen szóljon 
önmagáról, gyermekkoráról, iskoláiról, egyetemi 
éveiről, nem utolsósorban családjáról!
Dunaújvárosban születtem, és gyermekkoromat 
is ebben a városban töltöttem. Rengeteg szép 
emléket őrzök ebből az időből: imádtam a nagy 
családi összejöveteleket, az ezekhez kapcsolódó 
lukulluszi lakomákat és estébe nyúló beszélgeté-
seket; a Duna-part felfedezését, a bandázást és a 

hihetetlen szabadságot, mert csak lámpaoltásra 
kellett hazamennünk; a hosszú délutánokat egy-
egy izgalmas könyv felett. Aztán kamaszként a 
város másik oldalába szerettem bele: nyüzsgő 
kulturális élet zajlott akkoriban Dunaújvárosban, 
és mi, gimnazisták szinte természetesen sodród-
tunk bele az olyan eseményekbe, amelyek élet-
reszóló  élményeket adtak: kiállítások, koncertek, 
színházi előadások, performanszok, minden hétre 
jutott valami, fantasztikus volt. Érettségi után 
Szegeden jártam egyetemre, magyar-történelem 
szakon végeztem, majd elvégeztem a hároméves 
doktori képzést is középkori történelemből, de a 
disszertációmat nem készítettem el. Időközben 
megházasodtam, született két gyermekem, és 
elkezdtem tanárként dolgozni Agárdon, ahol 
majdnem kerek évtizedet töltöttem el. Aztán 
egy szakmai és magánéleti váltás után 2013-ban 
kerültem újból vissza a pedagógusi pályára, ekkor 
„igazoltam” Velencére az Entzbe. Közismereti és 
szakmai tantárgyakat oktattam, majd igazgató-
helyettes, tavaly pedig igazgató lettem. Jelenleg 
Székesfehérváron élek második feleségemmel 
és két pici gyerekünkkel, onnan járok ki nap mint 
nap Velencére, ami egyáltalán nem megterhelő, 
inkább öröm számomra, mivel nagyon szeretem 
a Velencei-tavat és környékét. Napjaim nagy 
részét délelőtt az iskola, délután pedig a család 
tölti ki, másra nem igazán futja az időből, de ez 
nem is baj, élvezem mindkét feladatot. 
Engedelmével, mint tapasztalt pedagógustól 
kérném véleményét. Természetes dolog – mióta 
a világ világ – a generációk közötti, főleg érték-
rendi alapon létező különbség. Korunkban ezt 
főleg a felgyorsult élet, az ipari forradalom, a mil-
liónyi „kütyü”, az új zenei irányzatok és egyebek 
nagyon észrevehetően váltják ki. Következmény: 
„bezzeg a mi időnkben…”, „ez a semmirevaló fia-
talság…” Ez megszokott, már ükapáink idejében 
is megvolt. Viszont vannak igen durva vadhajtá-
sok! De mennyire! Kábítószerről nem is szólván 
– hiszen az ellene folytatott harc megszervezett 
– gondolok elvi, eszmei behatásra. Például a gen-
derizmus. Önök tanítják a fizika-kémiai-biológiai 
axiómákat, erre jön egy új irányzat, szembefor-
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Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium igazgatója
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dul, az ilyesmire érzékeny fiatalokat szembefor-
dítja, de legalábbis elfordítja a biológiai raciona-
litástól. Hogyan, mit tudnak önök ez ellen tenni?
Nem érzem ennyire súlyosnak a helyzetet, ter-
mészetes az, hogy a világ folyamatosan változik, 
és természetes az is, hogy ezekkel a változások-
kal – akár jónak tekintjük őket, akár rosszaknak 
– valamilyen szinten együtt kell élnünk. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy mindent elfogadunk, 
mert vannak olyan értékek, tudományos tények, 
amelyek szerintem nem kérdőjelezhetők meg. 
A pedagógus egyik feladata pontosan ez, hogy 
a folyton változó környezetben biztos pontokat, 
fogódzókat nyújt a diákjainak, terelgeti őket, 
segíti a szellemi-érzelmi fejlődésüket (sokszor a 
család helyett pótanyaként, pótapaként is). Úgy 
látom, hogy nálunk az iskolában a kollégáim 
nagyon jól meg tudják találni azt a vékony határ-
vonalat, amelyen ez működőképes. A tiltás, az 
elutasítás általában csak ellenkezést, „csakazér-
tis” lázadást vált ki, de az értelmes párbeszéd, 
megalapozott tájékoztatás és útmutatás, a segí-
tőkész és elfogadó, de következetes magatartás 
elfogadható a diákok számára is.  
Egyébiránt kicsit szerencsésebbek vagyunk ami-
att is, hogy az iskola jellegéből adódóan nálunk a 
szakmai oktatáson van a hangsúly, és ezek a kér-
dések vagy jelenségek kevésbé érzékelhetők. 

A klímaváltozás okán egyre több, 
újabb és újabb kórokozó fenyegeti 
élővilágunkat. Más éghajlathoz 
más növényflórát kell telepíteni. 
Az agráriumnak rengeteg kihívás-
nak kell eleget tennie. Meg tudunk 
felelni ennek, például hazánk 
eléggé felkészült? Leépítve az 
intézmény szintjére: az oktatási 
tervükben/rendjükben szerepel 
az ezzel kapcsolatos sok-sok ten-
nivaló?
Nagyon fontos téma ez, az ország, 
de az egész bolygó jövője múlhat 
azon, hogyan tudunk reagálni ezekre a kihívá-
sokra. Mi a magunk részéről mindent megte-
szünk, hogy a diákoknak korszerű tudást adjunk, 
felkészítsük őket a jövő kihívásaira – de sajnos 
nagyrészt csak elméletben. Nagyon sok pénzre 
lenne szükség ahhoz, hogy mindezt a gyakorlat-
ban is be tudjuk mutatni, mindig a legkorszerűbb, 
legújabb technológiát tudjuk felvonultatni; gon-
doljunk csak abba bele, mennyibe kerül akár csak 
egy jól felszerelt labor vagy egy modern számító-
gép vezérelte traktor. Szerencsére, azért vannak 
lehetőségek, hogy amennyire lehet, pótoljuk 
ezeket a hiányosságokat: partnerkapcsolataink 
révén el tudjuk vinni a diákokat olyan cégekhez, 

kutatóintézetekhez, ahol a legmodernebb eljárá-
sokkal találkozhatnak. 
A másik oldalról mint mezőgazdasági termelők 
mi is érintettek vagyunk az ügyben, hiszen – 
akár szántóföldi termesztésről, akár kertészet-
ről vagy a dísznövénykertészetről beszélünk 
–  nekünk is meg kell küzdenünk a változó és 
egyre szélsőségesebb időjárási körülményekkel, 
az újabb és újabb kórokozókkal, így hát kénytele-
nek vagyunk naprakészek lenni. 
Nagyon köszönöm az interjút, hiszem, hogy 
városunk nem méltatlanul büszke az intéz-
ményre.

(solymosy józsef )
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1. méret
oldal/mm

1/1 oldal
200x280 mm

1/2 oldal
180x120 mm

1/4 oldal
87,5x120 mm

1/8 oldal
57x87,5 mm

43.200,- 69.120,- 100.800,-

21.600,- 34.560,- 50.400,-

10.800,- 17.280,- 25.200,-

5.400,- 8.640,- 12.600,-

2.880,- 4.680,- 6.480,-

2. bels� oldal
bruttó Ft/hó

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/16 oldal
44x57 mm

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

Velencei Híradó 
hirdetési árak 2018. február 1-t�l

A tóparton zárták 
a virágos projektet
A velence Korzó dísztermében került sor február 7-én a virágos 
Magyarország környezetszépítő verseny regionális projektzáró ese-
ményére, amelyen a rangos megmérettetés 2018-as, 25 éves jubi-
leumi szezonját értékelték a verseny szervezőbizottságának veze-
tői, dr. csemez Attila elnök és spanyárné Halász szilvia alelnök, fő 
zsűritag, területi vezető, székesfehérvári főkertész vezetésével. A 
programra meghívást kaptak a régió díjazott településeinek polgár-
mesterei, képviselői, akik 10-15 perces prezentációkkal illusztrálták 
eredményes virágosító, illetve környezetszépítő tevékenységüket.
A házigazda jogán Velence polgármestere, Koszti András nyitotta meg a 
rendezvényt, megköszönve a szervezők felkérését a rangos esemény záró 
programjának befogadására. A városvezető kiemelte: Velence a Virágos 
Magyarország verseny kezdete óta részt vesz a megmérettetésen, és nem 
véletlenül ért el komoly sikereket. Benkő Istvánné vezetésével rendkívül 
rutinos, nagy szakértelemmel rendelkező csapat szervezi a virágosításokat 
(évente több is van) és egyéb környezetszépítő tevékenységeket. Ezeken 
az alkalmakon a város apraja-nagyja jelen van, óvodások, iskolások, szülők, 
nevelők, intézmények dolgozói s a rendkívül aktív helyi nyugdíjasok.
Koszti András ismertette Velence városának legfőbb futó vagy éppen a 
közelmúltban befejezett beruházásait, projektjeit, elért eredményeit és 
jövőbeli terveit is, majd kimerítő előadása után Spanyárné Halász Szilviá-
val közösen oklevéllel jutalmazta a virágosítás és környezetszépítés terén 
legaktívabb helyi intézmények, kollektívák, nyugdíjasklubok képviselőit és 
több magánszemélyt. Összesen 33 elismerő oklevelet nyújtottak át az arra 
érdemeseknek.
A Virágos Magyarország verseny szervezőbizottságának elnöke, dr. Csemez 
Attila a megmérettetés egyre növekvő jelentőségéről, népszerűségéről 
beszélt, kiemelve, hogy nemcsak számában nőtt az elmúlt esztendőben 
a résztvevő települések száma, a nevezők minőségben is egyre magasabb 
nívón teljesítenek, ami rendkívül örömteli, hiszen ezzel az egész ország 

arculata lesz üdébb, zöldebb és virágosabb. Ahogy fogalmazott: „A zöldfe-
lület állapota, arculata az adott település névjegykártyája”.
Ebben a tekintetben igen jól áll Fejér megye. Az elmúlt esztendőben közel 
tucatnyi település kapott kisebb-nagyobb elismeréseket, köztük Alsószen-
tiván, a Jubileumi-díjjal elismert Székesfehérvár, Etyek, Lajoskomárom (a 
nemzetközi versenyben is indulhatott) Rácalmás és a 2017-es Arany 
Rózsa-díjas Velence, a 2018-as turisztikai díjazott, az MTÜ különdíjasa.
Székesfehérvár főkertésze azon kevesek közé tartozik, akik kezdettől 
fogva figyelemmel kísérhették a verseny kibontakozását és fejlődését. 
„25 év alatt nagyon sokat változott a verseny. Az elmúlt negyedszázadban 
folyamatosan változtak a bírálati szempontok is, követve az Európai Virá-
gos Városok és Falvak versenyének hasonló szempontjait, s ezeket építjük 
be a magyar versenybe”  – mondta Spanyárné Halász Szilvia, aki a hazai 
mellett tagja a nemzetközi zsűrinek is.

(Mb)
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Entz-iklopédia

versenyek, versenyek, 
versenyek…

Január harmadik hetében került sor Székes-
fehérváron a Nemes Nagy Ágnes Kollégium-
ban a költőnő emlékére rendezett megyei Az 

egész hetet felölelő színes versenysorozatok 
közül két témában is indultak diákjaink. A Szép 
magyar beszéd versenyen a XX. századi magyar 
értekező prózából szabadon választott mű 
előadása mellett egy ismeretlen szöveg hang-
súlyos, kifejező felolvasása várt a diákokra. Ezt 
a korántsem könnyű feladatot Oravecz Fanni 
9. osztályos tanulónk kiválóan teljesítette, sze-
mélyes előadásmódját a rangos zsűri szóbeli 
dicsérettel jutalmazta. A Képzőművészeti ver-
senyen Nemes Nagy Ágnes Macska című versé-
nek illusztrációja jelentett kihívást. A két főből 
álló csapat feladata a vers hangulatának meg-
ragadása volt úgy, hogy az egyéni látásmód és 
a fantázia világa mindezt támogassa. Kémenes 
Bianka 9. és Juhász Petra 12. osztályos tanulók 
remek csapatmunkában oldották meg ezt a fel-
adatot, megérdemelten elnyerve ezzel a verse-
nyen az első helyezést.
A sport területén is vitézkedtek tanulóink: kol-
légiumunk diákjai idén is részt vettek a székes-
fehérvári József Attila Kollégium hagyományos 
megyei asztalitenisz-versenyén. A rendezvény 
népszerűségét mutatja, hogy 24 fiú és 8 lány 
mellett 8 vegyes páros mérte össze tudását. 
Iskolánkat a Gergely Nikoletta, Juhász Petra, 
Balogh Olivér, Pál Adrián összetételű csapat 
képviselte. A felszabadult, de koncentrált játék-
nak meglett az eredménye: Juhász Petra meg-

Hírek a dr. Entz ferenc
Mezőgazdasági 
szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
stossek balázs

nyerte a lányok küzdelmét, 
Balogh Olivér 3. lett a fiúknál, 
a Juhász Petra-Balogh Olivér 
páros a dobogó második fokára 
állhatott fel, de a csapat másik 
két tagja is remekül helyt állt! 

szűcsné boros Terézia 
és Wágnerné Orisek judit 

kollégiumi nevelők, 
Pálmai norbert nevelőtanár

sorsfordítás 1945-62 – 
Országos történelmi verseny
A hagyományos paraszti társadalmat a kommu-
nista diktatúra terrorral és tragikus következmé-
nyekkel számolta föl Magyarországon 1945 és 
1962 között. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
az Országgyűlés elnökének, dr. Kövér László-
nak a fővédnöksége alatt azzal a céllal szervezi 

meg a „Sorsfordítás 1945–1962” 
című tanulmányi versenyt, hogy 
a magyar nép történetének ezt 
a meghatározó folyamatát job-
ban megismertesse a diákokkal. 
A verseny célja, hogy a diákok 
meglássák: a kommunista dik-
tatúra hogyan akarta a magyar 
mezőgazdaságot átalakítani, 
kollektivizálni szovjet mintára – 

kisemmizve ezzel a gazdákat, a magyar paraszt-
ság, a paraszti társadalom osztályát. A vetélkedő 
három fordulóból áll: az első fordulóban a ver-
seny internetes felületén /http://www.sorsfor-
ditas45-62.hu/ kellett igen komoly kérdésekre 
válaszolnia a diákoknak. A második fordulóban 
2019. február 18-ig egy ún. projektmunkát kell a 
diákoknak elkészíteni, amelyben vagy egy téesz 
létrejöttének folyamatát mutatják be, vagy egy 
kisemmizett gazda sorsán keresztül jellemzik a 
kollektivizálás folyamatát. Lehetőség van még 
egy ún. faluportré elkészítésére is, amelyben a 
tanulók egy adott településen mutathatják be 
a téesz megszervezésének hatását az emberek 
életére – főleg az érzelmekre. A projektmunká-
nak prezentációnak vagy egy film formájában 
elkészített riportnak kell lennie, amelyet a ver-
seny internetes felületére szükséges feltölteni. 
Iskolánk kétfős csapatát Boróczki Károly és 
Könyves Szabolcs alkotja, akik sikeresen és igen 
szép eredménnyel jutottak be a középdöntőbe. 
Felkészítő tanáruk e sorok írója. A csapat jelen-
leg (február közepén) a projektmunkán dolgo-

zik, amely változatos feladat 
elé állítja őket, és amelynek 
során történeti-szakmai 
tudásukat éppúgy bővíthe-
tik, mint technikai ismerete-
iket. Nagy kihívás a verseny, 
hiszen az iskola mezőgaz-
dasági szakképzési profilja 
szoros kapcsolatot mutat a 
témával. A harmadik fordu-
lóra Budapesten kerül majd 
sor – az országos döntőben 
a bejutott csapatoknak be 
kell mutatniuk a projekt-
munkát és lexikális tudásuk-
ról is számot kell adniuk. 

Mitykó jános 
történelemtanár
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Biztonságunk érdekében  

A szeszélyes, szinte mindvégig balesetve-
szélyes, síkos útviszonyok ellenére január 
közepétől lapzártánkig nem történt az átla-
gosnál több olyan eset velencén, amikor be 
kellett avatkozniuk a rendőrség, a polgár-
őrség és a katasztrófavédelem (tűzoltóság) 
illetékeseinek. nézzük a részletes krónikát 
és felhívásokat.
Elhagyta az úttestet, és a fás, bokros terü-
letre hajtott egy személyautó január 27-én 
az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán 
Velence térségében. A baleset következtében 
a gépkocsiba egy ember beszorult, akit a 
székesfehérvári hivatásos, valamint a velencei 
önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével sza-
badítottak ki, és adtak át a mentőknek.
velence város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
az elmúlt hónapban 7 esetben kezdte meg a 
vonulást, ebből 4 tűzeset, 1 műszaki mentés, 
2 egyéb beavatkozás volt. Az egyesület 5 tagja 
sikeres vizsgát tett különböző kisgépek kezelé-
séből. Ebben az évben is részt veszünk a Velen-
cei Karneválon, ahol a gyermekek látogathatják 
majd a gépjárművet, február 23-án – tájékozta-
tott a VÖTE elnöke, Tóthné Pongrácz Beáta.
A velencei Polgárőrség 2019. január hónap-
ban körterületi járőrözést 8 alkalommal, ese-
tenként 2 fővel, 112 órában teljesített. Magán-
személy felkérésére  ingatlanuk, házuk őrzését 

végezték  1 alkalommal, 2 fővel 
hozzátartozó temetésének ideje 
alatt. Mindösszesen 114 órában 
végeztek önkéntes tevékeny-
séget. Polgárőreink áttekintet-
ték és összegezték 2018. évi 
tevékenységüket. Járőrözést 
190 alkalommal 1791 órában 
végeztek, ami magában foglalta 
a közbiztonsági járőrözést, isko-
lák és posták körüli felügyeletet. 
Rendezvényt 21 alkalommal biz-
tosítottak 902 órában. Sportesemény – labda-
rúgó- és kézilabda-mérkőzések, kerékpártúrák, 
egyéb versenyek – biztosítását 42 alkalommal 
végeztek 723 órában – tájékoztatott Fehér Ist-
ván, a Velencei Polgárőrség elnöke. 

nem mindegy, mivel tüzelünk!

Február elején három olyan kéménytűzhöz 
riasztották Fejér megye tűzoltóit, ahol a vasta-
gon lerakódott korom gyulladt be a füstelve-
zetőkben. A kéménytüzek egyik gyakori oka a 
helytelen fűtési szokásokra vezethető vissza. A 
háztartási hulladék tüzelőberendezésben tör-
ténő égetése rendkívül rontja a kémények álla-
potát. Ahol rendszeresen szeméttel fűtenek, ott 
előbb-utóbb meg fog gyulladni a füstelvezető-

ben lerakódott kátrány és korom. 
A kéményről pedig másodpercek 
alatt átterjed a tűz a ház tetejére. 
Az olyan kéményben, ahol akár 
csak két hétig szeméttel fűtenek, 
annyi korom és kátrány rakódik 
le, mint egy teljes fűtési sze-
zonban egy olyan kéményben, 
amelynél megfelelő tüzelőt hasz-
náltak. Ne fűtsenek háztartási 
hulladékkal, műanyag palackok-
kal, gumiszármazékkal, lakkozott 
és festett fával, színes, fényes rek-
lámújságokkal. A nedves tűzifa is 
elősegíti a kémények állapotának 

gyors romlását, hiszen az égéstermékkel 

távozó vízgőz kicsapódik a hideg kémény falaza-
tán, amely elősegíti a korom lerakódását, a kátrá-
nyos réteg kialakulását. 
A tűzesetek megelőzése érdekében azokban a 
háztartásokban, ahol fával fűtenek, ne legyen 
túl közel a tüzelő a kandallóhoz, cserépkályhá-
hoz vagy kazánhoz. A szilárd tüzelésű fűtőberen-
dezések esetén a kéményeket évente mindenki 
ellenőriztesse kéményseprő szakemberrel, 
vegyék igénybe az ingyenes lakossági kémény-
seprőipari szolgáltatást, amelyet Fejér megyé-
ben a Kémény Zrt. lát el. 

Megfelelő érzékelővel 
a „csendes gyilkos” ellen
A téli időszak egyik sajnálatos velejárója, hogy 
szinte mindennapossá válnak a szén-mo-
noxid-mérgezéssel kapcsolatos hírek. A 
szén-monoxid jelenlétét nem érzékeljük, mivel 
színtelen, szagtalan, a szervezetre gyakorolt 
hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradt-
ság) könnyen összetéveszthetőek egyéb beteg-
ségek tüneteivel. Az akár halálos kimenetelű 
esetek néhány egyszerű és könnyen betartható 
szabállyal megelőzhetők.
A szén-monoxid-mérgezés elsősorban valamely 
tüzelőberendezés nem megfelelő üzemelte-
tése miatt fordulhat elő. A másik veszélyforrást 
a gépjárművek zárt térben (garázs, mélygarázs, 
alagút) történő üzemeltetése jelenti; kerüljük 
az ilyen helyeken való huzamos tartózkodást, 
a járművet csak a feltétlenül szükséges ideig 
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Mentők 104

Tűzoltók 105

rendőrség 107

Általános segélyhívó 112

járassuk, és ha van ilyen, figyeljük a szén-mo-
noxid-érzékelő jelzését. A tragédiák többsége a 
tüzelőberendezések használata során történik, 
és miután ez a problémakör összetettebb, ezzel 
részletesebben foglalkozunk.

élettani hatásai
A sűrűsége közel áll a levegőéhez, ezért egyen-
letesen oszlik el a légtérben. Erősen mérgező! 
Mérgező hatása azzal magyarázható, hogy a vér 
hemoglobinjában található vasatomokkal stabil 
komplexet, szén-monoxid-hemoglobint képez, 
ezzel a szervezet oxigénfelvételét és oxigénellá-
tását akadályozza. A hemoglobin akkor is meg-
köti a szén-monoxidot, ha a levegő szén-mo-

noxid tartalma csekély, 250-
szer nagyobb affinitással 
kötődik a vér hemoglobinjá-
hoz, mint az oxigén. Belégzése 
során azonnali hatás a fejfájás, 
szédülés, émelygés, a látás- és 
hallásképesség csökkenése. 
A tünetek többsége könnyen 
félreértelmezhető, gyakran 
más kiváltó okot sejtenek a 
mérgezést elszenvedők.

Megelőzés
Célszerű minden gázfűtéssel 
rendelkező ingatlanba a cirkó 
vagy kazán közelébe szén-mo-

noxid érzékelőt telepíteni (veszélyes szén-mo-
noxid-koncentráció esetén erőteljes hangjelzést 
ad), ami adott esetben életet menthet.
A balesetek megelőzését úgy alapozhatjuk meg 
legjobban, hogy a tervezéssel, kivitelezéssel 
és az üzembe helyezéssel megfelelő szakem-
bert bízunk meg. Soha ne becsüljük alá ezeket 
a feladatokat, a tervező, a tervek szerint eljáró 
kivitelező és az üzembe helyezéshez szükséges 
szakemberek gondos munkája garancia lehet a 
műszaki követelményeknek megfelelő és biz-
tonságos rendszerek működésére.
A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetet-
len része az égéstermék-elvezető, a kémény. 
Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló 

tégla, vakolat, beköltöző 
madarak, darazsak stb. 
miatt), úgy a helyiség 
levegőjét használó, nyílt 
égésterű hőtermelő-be-
rendezésből az égéster-
mék egy része vagy egésze 
a helyiségbe áramlik visz-
sza. Ha ez bekövetkezik, 
a lakásban lévő levegő 
szén-monoxid-koncent-
rációja drasztikusan meg-
emelkedik.
Biztonságunk érdekében 
elengedhetetlen a kémé-
nyek rendszeres ellenőr-
zése. A saját érdekünk 
tehát, hogy ne akadályoz-
zuk a rendszeres kémény-
seprői ellenőrzést, felül-
vizsgálatot, szükség szerint 
a kémény tisztítását, és 
fogadjuk meg a szakember 
tanácsait.
Ajánlott a gázfogyasz-
tó-berendezéseket is 
felülvizsgáltatni minden 

A velence városgazdálkodási 
Kft. vállalja 

a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára  

az alábbi munkák elvégzését:

ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,

ü  Zöldhulladék-elszállítás  

4000 Ft/m3-től,

ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,

ü  Építőanyag-szállítás Velence területén 

5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresünk

Tel: +36 30 217 08 34 

E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

fűtési szezon megkezdése előtt, ami egyéb-
ként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez 
is hozzájárul. Új tüzelőberendezések kiválasz-
tása során célszerű a külső levegőt közvetlenül 
használó, a helyiségek légterétől függetlenül 
üzemeltethető, zárt égésterű berendezéseket 
előtérbe helyezni. Ilyenek és szakszerű égéster-
mék-elvezetők használata esetén gyakorlatilag 
kizárhatjuk a szén-monoxid megjelenését.

nyílászárók, 
oxigénellátás
A hőtermelő-berendezések üzemeltetéséhez 
nélkülözhetetlen az égéshez szükséges oxigén. 
Nyílt égésterű (a helyiség légterével összeköt-
tetésben lévő égésterű) tüzelőberendezések 
esetén az oxigén a helyiségek levegőjéből 
származik, ami az épületbe szellőzőrácsokon 
és a hagyományos ajtók és ablakok légrésein 
keresztül jut be. A fűtési költségek csökkentése 
miatt napjainkban igen népszerű a nyílászárók 
cseréje. Számolni kell azonban azzal, hogy légá-
teresztő képességük minimális, ezért jelentősen 
csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. 
Ha egyéb mód nincs a levegő pótlására, akkor a 
tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égés-
hez a helyiség oxigénjét, és a levegő-utánpótlás 
hiánya miatt a kémény – még ha jó állapotú 
–, akkor sem  képes az égésterméket elszállí-
tani. Egyre tökéletlenebb égés alakul ki, és a 
szén-monoxid halálos mennyiségben való meg-
jelenése csak idő kérdése.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gázüzemű 
vagy vegyes tüzelésű fűtési technikák esetén 
fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az új 
típusú nyílászárók megfelelő szellőzőnyílással 
legyenek ellátva. A szigetelés és a szellőzés hite-
les szakemberek által történő beszereltetése 
szükséges. Régebbi típusú nyílászárók esetén 
felülvizsgálatot, ellenőrzést érdemes elvégezni 
– figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Mátay balázs
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Rovatunkban Koszti András polgár-
mestert 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: 2019. január 23. napján tartotta soros ülését Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A megszokotthoz képest 
később, 16.00 órakor kezdődött az ülés, mi volt ennek az oka?
Koszti András: Korábban a lakosság részéről néhányan kifogásolták, hogy 
nem tudtak jelen lenni az üléseken, mert azok túl korán vannak. Megjegy-
zem, hogy az ország legtöbb településén reggel 8.00 órakor kezdődnek a 
testületi ülések. Mivel a képviselő, a polgármester és a hivatal dolgozói is a 
munkájukat végzik, ez természetes. Ennek ellenére később, 16.00 órakor 
kezdtük legutóbbi ülésünket, mert kíváncsi voltam, hogy így mennyien 
érkeznek a lakosság részéről. Mindenki láthatta, mindössze két fő helyi 
lakos volt jelen ülésünkön.  Azt gondolom, továbbra is fenn tudom tartani 
azt az álláspontomat, hogy a lakosság elégedett a képviselő-testület mun-
kájával, megbízik benne, és azért nem jönnek nagyobb létszámban, mert 
a döntések, amelyeket hozunk, a lakosság részéről elfogadottá váltak, és a 
bizalom megerősödött. Ezt e helyütt köszönöm mindenkinek!
velencei Híradó: Ami a konkrét napirendi pontokat illeti, elsőként egy 
helyi KFT névhasználati kérelméről döntöttek. 
Koszti András: Igen. Egy biztonsági, őrző-védő szolgáltatásokat végző cég 
– amely korábban már használta a város nevét – kérvényére Velence Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazással a Velence 
– Véd Korlátolt Felelősségű Társaság (2481 Velence, Béke utca 3.) részére 
engedélyezte, hogy elnevezésében használja a „Velence” szót.
velencei Híradó: A súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásának második fordulójára is sor került. 
Koszti András: Így igaz. Az első forduló bent volt a testület előtt. Meg-
kértük a lakosságot, hogy véleményezzen a témában, de nem érkezett 
hozzászólás. A felhatalmazó rendelkezések nem teremtik meg a lehe-
tőségét olyan tartalmú helyi önkormányzati rendelet megalkotásának, 
amely alapján a helyi közút használatáért útdíjat és a behajtási engedély 
kiadásáért díjat lehetne megállapítani, ezért ezen módosítani kellett, a 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya javasolta. Úgy kellett 
módosítanunk, hogy nem kérünk ezekért díjat, ezt csak a közútkezelő 
teheti meg, viszont engedélyhez köthetjük. Ezt a Velence Város Önkor-
mányzatának tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának 
védelme, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek, 

a környezet nyugalmának és a lakosság pihenéshez való jogának bizto-
sítása érdekében egyhangú szavazással meg is tettük. A rendelet tárgyi 
hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre, amelynek a 
megengedett nagyobb össztömege az öt tonnát meghaladja. Hozzáten-
ném, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők, a rendőrség, 
a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavé-
delem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben 
tartott, a katasztrófaelhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást végző, a 
műszaki és baleseti mentést ellátó, a kommunális feladatokat ellátó, az 
út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út-, vasút- vagy közműfenntar-
tást, -javítást vagy -tisztítást végző, a külön jogszabályban meghatározott 
postai és egyéb közszolgáltatást végző járműre, valamint Velence Város 
Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) a saját beruházásai-
hoz használt járműveire, továbbá az egyéb jogszabályban meghatározott 
össztömeget meghaladó járművekre, járműszerelvényekre.
velencei Híradó: A kormány téli rezsicsökkentésének végrehajtásához 
kapcsolódó megbízási szerződés megkötése is napirendre került. Ez egy 
olyan téma, amely sokakat érint. Miről kellett dönteniük?
Koszti András: Mint az köztudott, a kormány 2018. márciusában rendel-
kezett arról, hogy a korábban bejelentett 12.000,- Ft összegű, rendkívüli 
téli rezsicsökkentés nemcsak a gáz- és távfűtéssel rendelkező állampol-
gárok részére jár, hanem a fával és szénnel fűtő állampolgárok részére is. 
Ennek megvalósításához kötődően kellett kiválasztanunk azt a vállalko-
zást, amely a megfelelő minőségű és mennyiségű tüzelőanyagot bizto-
sítja a jogosultak számára. Velence esetében 66 háztartás igényelt tűzifát, 
1 háztartás igényelt szenet, a propán-bután palackos gázt igénylő háztar-
tások száma pedig 3 db volt. Képviselő-testületünk egyhangú szavazással 
úgy döntött, hogy a kormány téli rezsicsökkentésének végrehajtása érde-
kében vállalkozási szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító 
Heiden Ferenc helyi építő- és tüzelőanyag kiskereskedő vállalkozóval 66 
db háztartás tűzifával, valamint 1 db háztartás kötegelt német brikettel 
történő ellátására, összesen 804.000,- Ft értékben. 
velencei Híradó: A leendő velencei bölcsőde kialakításával kapcsolatban 
is hozott egy fontos döntést a képviselő-testület. Mi volt ez?
Koszti András: Valóban. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a kétcsoportos bölcsőde engedélyes tervének elkészítésére koráb-
ban ajánlati felhívást tett közzé. Erről kellett most döntenünk. Az áraján-
lat bekérése megtörtént. A tervező cég a feladat elvégzésére a tervezett 
2.800.000,- Ft + áfa (azaz bruttó: 3.556.000,- Ft) összegű ajánlat helyett, 
2.900.000.- Ft + áfa (azaz bruttó: 3.683.000,- Ft) összegű ajánlatot tett. Elő-
terjesztőként ezt a módosítást elfogadtam, és kértem, hogy a módosítás-
ról külön is szavazzunk. Javasoltam, hogy az önkormányzati beruházásban 
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megvalósítani tervezett kétcsoportos bölcsőde 
tervezésével 2.900.000,- Ft + áfa összegért a 
ceglédi székhelyű Horizont 4 Tervező és Szol-
gáltató Kft. kerüljön megbízásra. A módosításra 
vonatkozó javaslatomat, majd a módosított 

határozati javaslatot egyaránt egyhangú szava-
zással fogadta el képviselő-testületünk. Ennek 
megfelelően Velence Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kétcsoportos bölcsőde 
engedélyes tervének elkészítésével, az ajánlati 

felhívás alapján elkészített tartalmú árajánlat 
alapján a Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft.-t 
bízza meg 2.900.000,- Ft + áfa díj ellenében.

Mb

Évértékelő munkaértekezletet tartott február 13-án a Wenckheim-kas-
tély házasságkötő termében a Velencei-tavi Központi Háziorvosi Ügyeleti 
szolgálatot működtető Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Köz-
hasznú Nonprofit Kft. A tanácskozásra - a házigazda település, Velence első 
embere, Koszti András mellett - meghívást kaptak a térség polgármesterei, 
Dr. Varga Erika járási tisztifőorvos és munkatársa, Szakácsné Kerbel Tímea 
igazgatási szakügyintéző, Reszegi Imre a Fejér megyei Mentőszervezet 
vezető mentőtisztje, Budai Imre OMSz megyei irányítócsoport-vezető, a Tó 
környékén területi ellátási kötelezettség vállalása mellett dolgozó házior-
vosok, valamint az ügyeleti szolgálatban résztvevő külsős orvosok.
A munkaértekezlet elején dr. Novák István projektmenedzser tartott rövid 
ismertetőt a közelmúltban háziorvos kollégáknak kiírt praxispályázattal 
kapcsolatban, majd járási tisztifőorvosi tájékoztató hangzott el az ügye-
leti szolgálat elmúlt évi tevékenységéről. Reszegi Imre vezető mentőtiszt 
értékelte a háziorvosi ügyelet és a mentő diszpécserszolgálat együttmű-
ködését, majd több friss információt osztott meg a jelenlévőkkel a mentés 
és irányítás közeljövőben várható változásaival kapcsolatban. Dr. Ferencz 
Péter ügyvezető igazgató számszakilag és szakmai szempontból is érté-
kelte az elmúlt év munkáját. Megköszönte az önkormányzatoknak azt a 

folyamatos finanszírozási segítséget, mely stabilizálja a központi ügyeleti 
szolgálat működését és lehetővé teszi a biztonságos orvosi készenléti 
szolgálat folyamatos fenntartását is. A beszámolókat sok hozzászólást tar-
talmazó élénk szakmai vita zárta.     

-mb-

évet értékeltek az ügyeletet is ellátó háziorvosok
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Hit-Élet-Irodalom

Pápai szabó györgy
református lelkipásztor

fekete istván: Az ima

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte 
emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy 
pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet. – 
Mondd, kisfiam…  És én mondtam utána az imát. 
Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, 

az álom a szemem körül járt és én mondtam az 
imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel fele-
meltem lelkem az Istenhez. Később – a diákévek 
kamaszos rohanásában – az ima a templomot 
jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, 
lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt 
kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig 
megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő 
kezemet. Ekkor már nem könyvből imádkoztam 
és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A 
kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek 

újak, szépek voltak és csak az én örömömet, 
bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé. 
Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen 
megrendített az imára zendült kürtök rivalgása s 
a térdre hullt harctérre induló századok halálos 
csendje, ahol szinte érezni lehetett az elhagyott 
otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást, 

szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul 
szárnyalt a halál felé induló férfiak lelké-
ből. Ó, milyen kicsik és mégis mennyire 
férfiak voltak ezek a katonák, akik károm-
kodva ébredtek, káromkodva feküdtek 
és csak itt döbbentek rá, hogy az igazi 
kiállás hitben, vérben, fájdalomban, 
betegségben - és imádságban akár ezrek 
előtt a nyílt terek porában: az egyetlen 
és valódi férfiasság.  Aztán jött a zuhanás 
Trianon halálos völgyébe. Jött a megalá-
zás, a szégyen, az elesettség, szegény-
ség, járvány és jöttek az imák. Az egész 
nemzet megtanult imádkozni és nem 
szégyellték már a férfiak sem – egy-egy 
„szóra” – befordulni a templomba. Ezek a 
férfiak többnyire megjárták a harctereket 
és megtanulták, hogy egyetlen félelem 
örökös csak – nem halálfélelem, hanem 

az istenfélelem. És ahogy az imádság felé fordult 
a nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálra ítéltség 
posványából. 
Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt 
körülöttünk a győztesek páholya, és amilyen 
fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk 
mi, mert akkor éreztük már, hogy az alázatos-
ságnál nincsen nagyobb a világon. És elhall-
gatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert 
halkan szólni kezdtek a kassai harangok és meg-
hallhatták az egész világon, amikor a dómban a 
magyarok Te Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent 
pillanatokban mindig az ima volt velünk, mel-
lettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírások-

ban, csendben és viharokban: ima, ima. És most 
mégis mind több helyen hallom, olvasom, hogy 
valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karórá-
ját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez 
a szó, melyet magyar paraszttól sohasem hallott 
senki, és elkopott lassan, mint a kocsmaküszöb.  
Mindenki „imád” mindent. A lovát, a szeretőjét, a 
nyakkendőjét... megszentségtelenítve egy szót, 
az emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a 
kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés egyet-
len, utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, 
de semmi segítség, mentsvár, csak az ima. Ne 
imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd 
lelked aranyát, nyelved szépségét a rombolás 
disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert 
nem tudod, milyen idők jönnek és nincs az a 
vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imád-
ság és veled van az Isten.
Fekete István (Gölle, 1900. január 25. – Buda-
pest, 1970. június 23.) író, számos ifjúsági 
könyv és állattörténet írója. Barátjával, Csathó 
Kálmánnal együtt az „erdész-vadász irodalom” 
legismertebb művelője. Jókai mellett minden 
idők legolvasottabb magyar írója. 2002 decem-
beréig legalább 8 700 000 példányban adták ki 
műveit magyar nyelven. Külföldön tíz nyelven, 
12 országban, 45 kiadásban jelentek meg köny-
vei. Ezek közül is a legismertebbek: A koppányi 
aga testámentuma, Tüskevár (1957), Vuk (1965) 
stb. stb. 

charlie angyalai

Sokan ismerhetik vagy legalább is hallottak 
arról a német-amerikai akció-vígjátékról, amely 
többször is levetítésre került a különféle keres-
kedelmi tv csatornákon. Bár Charlie angyalai 
magánéletükkel nem annyira szolgálnak rá erre 
a címre, de, akik szeretik a hollywoodi filmeket 
arra a 90 percre félre tudják tenni eme kritikát. 
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Charlie-hoz hasonlóan, sőt, azon túlmenően én 
is büszkélkedhetek angyalokkal.  Egy plébánia 
élete nagyon összetett, és ezt még fokozni lehet 

címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, 
Velence, Szabolcsi út 3

Alkalmaink:
vasárnap: 09:30 Imaóra, 
Istentisztelet 
(közben: gyermekeknek Bibliaóra).
szerda: 18:30 Bibliaóra felnőtteknek
szombat: 18:00 VIFI 
(Velencei Ifjúsági találkozó)

E-mail címünk: 
hajnalpir.be@gmail.com 

azzal, ha több plébániai feladat hárul 
az emberre. Az a sok program és ese-
mény, amely mint zöldellő liget bebo-
rítja az egész plébániai életet, annak a 
sok segítőnek köszönhető, aki nagyon 
komolyan kiveszi részét a közösségi 
életből. Az elmúlt években plébáni-
ánk egyre családcentrikusabbá vált 
(nem szeretnék most kitérni, azokra a 
gazdag programokra, ami a szentsé-
gek kiszolgáltatásán túl az egész évet 
átszőve megtalálható a plébánián kor-
osztályoknak megfelelően).  Köszön-
hetjük ezt annak, hogy egyre több 
család kapcsolódik közösségünkhöz, 
de annak is, hogy az imént említett 
angyalok valóban léteznek. Jóma-
gam és a közösség is sokat köszönhet 
nekik, vannak, akik egy-egy előadást 
vagy programot szerveznek meg, 
vannak, akik egy korosztállyal foglal-

koznak, és vannak, akik ezekhez a hátteret biz-
tosítják (előkészületektől a takarításig). Tudom, 
hogy milyen nagy áldozattal jár mindez, hiszen, 

egy-egy program mögött általában nagyon sok 
előkészületi munka van. Sokszor több órás meg-
beszélés után vagyunk ott, hogy már jó sok időt 
befektettünk, abba a programba, és még semmi 
látható nem történt. De ez a házaink építésénél 
is éppen így volt: jó sok időt és pénzt fektet-
tünk bele, amíg az alapon túlmenően látszani 
kezdett valami.  A közösségi élet is egy ilyen 
házhoz hasonló: sok idő és energia befektetése 
után látszik valami. A mi plébániai közösségünk 
megtervezője maga az Úr volt, és a sok angyal 
segítségével formálódhatott azzá, amivé lett. 
Lelkipásztorként olyan jó hallani az ide beté-
rők (főleg nyaralók) pozitív hozzászólásait… és 
akkor mindig eszembe jutnak „az angyalok.” Mi 
tévő lennék én nélkülük?… Úgyhogy ez a pár sor 
most szóljon nekik:  Köszönöm mindenkinek, 
amit beletesz a plébániai életbe, köszönöm a 
sok színes életkockákat. Köszönöm nektek és 
mindazoknak, akik lehetővé teszik, hogy far-
sangtól-karácsonyig, adventtől-Krisztus Királyig 
segítségemre legyetek és egy élő, vidám, élettel 
teli plébániát alkossunk.

norbert atya

17

Horgony
Hányszor jártunk már úgy, hogy valamiről meg 
voltunk győződve, és később kiderült, hogy 
mégsem egészen úgy van? Mennyiszer keres-
tünk új célokat, amikért élhetünk? Vajon hány 
alkalommal kell még életünk alapjait újból 
leraknunk? „Adjatok egy fix pontot, és én kifor-
dítom sarkaiból a világot.” Arkhimédész nem 
tévedett, valóban ennyire nehéz a világban 
bármit is találni, ami fix lehet. Ha az életük biz-
tos pontjáról kérdezzük az embereket, sokan 
mondják az egzisztenciát, vagy a jól fizető vállal-
kozást. Kicsit lelkibb, ha valaki azt mondja: én a 
gyermekeimért/családomért élek, nekem ők a 
biztos pont. Ez utóbbi érdekes, mert ha a gyer-

mekemnek/családomnak amúgy is én vagyok 
a biztos pontja, nekem meg ők lesznek, akkor 
gyakorlatilag egymásra vagyunk utalva. Akkor 
van gond, amikor lelki gondozásokon ezt hallani: 
valami megváltozott, a házasság megromlott, a 
gyermekek engedetlenek... Ilyenkor értetlenül 
állunk, nézve a rendíthetetlen biztos pontunkat 
életünkben, ahogy ringatózva, egyre távolabb 
viszi a víz tőlünk. A világban valóban nem talá-
lunk olyat, ami igazán biztos lehet, csak keresgé-
lünk, mint a nagy gondolkodók, mígnem lassan 
eltelnek éveink.
Ne veszítsük el ezeket az éveket! Legyen az Úr 
Jézus már ma a mi reménységünk, a mi biztos 

pontunk. „Őáltala kaptuk hitben a sza-
bad utat ahhoz a kegyelemhez, amely-
ben vagyunk (lehetünk, ha elfogadjuk), 
és dicsekszünk azzal a reménységgel is, 
hogy részesülünk az Isten dicsőségében. 
De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem 
a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, 
hogy a megpróbáltatás munkálja ki az 
állhatatosságot, az állhatatosság a kipró-
báltságot, a kipróbáltság a reménységet; 
a reménység pedig nem szégyenít meg, 
mert szívünkbe áradt az Isten szeretete 
a nekünk adatott Szent Szellem által.” 
(Róma 5, 2-5)  Ő nélküle nem fogunk 
megállni a viharban, nem fogunk erősek 
lenni, legfeljebb egy ideig erősnek lát-
szunk mint egy felfújt testépítő, akit nem 
sokkal ezután már visz az ár. A Jézusban 

kapott reménység nem valami távoli jövőben 
lévő ígéretről szól. Isten ígéretei Jézusban már 
beteljesedtek, akit ha elfogadsz Megváltódnak, 
a tied is lehet. Van egy jó hírem: nem kell többet 
újrakezdened! Csak a bizonytalan helyett tedd a 
horgonyodat az igazi Kősziklába, Aki biztos, szi-
lárd, és nem változik. Bátorodj hát, és merj köze-
ledni Jézushoz!

vadon sándor
baptista lelkipásztor
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
serhókné varjas Edit

rendőr robi újra az ovisoknál

Az ovizsaru program – hasonló az iskolá-
soknak kidolgozott DADA-programhoz – a 
legkisebb korosztályt célozza meg, amelyet 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság dolgo-
zott ki. A program célja, hogy megismertesse 
az  ovisokat a bűn- és balesetmegelőzés tud-
nivalóira, természetesen az ő ismereteikre 
építve, játékos formában. Rendőr Robi és 
kedves bábfigura társai megtanítják a kicsik-
nek, milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk, 
hogy milyen fontos a közlekedési szabályok 
betartása.
Ezt az ismertetőt két „igazi rendőr” tartotta, akik 
ellátogattak az óvodánk nagycsoportosaihoz. A 
kissé megszeppent ovisaink az egyenként tör-
ténő bemutatkozás után nagy érdeklődéssel 
hallgatták a rendőr bácsi, rendőr néni beszámo-
lóját, amivel egy komoly beszélgetést indítottak 
el. A gyerekek, miután megtudhatták, miről 
lehet felismerni egy igazi rendőrt, mit csinál, 
miben segíthet az embereknek, gyerekeknek, 
a kérdések-válaszok mintha soha nem akartak 
volna elfogyni. De az erre szánt idő gyorsan elre-
pült, s a rendőrök Rendőr Robi és Rosszcsont 
Ricsi bábfiguráival búcsúztak el tőlünk. Ezek-
kel a kis szereplőkkel a jövőben még többször 
találkozhatnak a gyermekek, de már az óvónők 

közreműködésével, célzott irányí-
tásával. Természetesen játékosan, 
mese- és bábelőadás formájában.

cselkó béláné
Pillangó csoportos 

óvodapedagógus

„bújj, bújj medve,  
gyere ki a gyepre...”

Február negyedikén óvodánkban 
minden gyermek így hívogatta 
a medvét, amikor Mackó-napot 

tartottunk. Ezt megelőzően a farsangon már 
elbúcsúztattuk a telet hangos vigalommal. 
A medvék, ha nem a tavasz hívogatására, hát 

erre a vidám zenebonára 
biztosan felébredtek. Csak 
az a kérdés, hogy kint is 
maradnak-e? Az óvodás 
gyermekek igazán átérzik a 
macik kényszerű pihenését, 
annak mielőbbi véget éré-
sét, hiszen a gyerekek is a 
zöld fűnek, a természetben 
szaladgálásnak, játéknak 
jobban örülnek. Igaz, a tél 
is adott bőven alkalmat a 
mókára, hiszen sokszor volt 

hó, de a tavasz az mégiscsak tavasz!  
Minden csoportunkban a hét folyamán foglal-

koztunk a medvékkel, igyekeztünk tágítani a 
gyermekek ismereteit, hogy ne csak a plüss-
mackót ismerjék, és azt tudják, hogy a macik 
kedvenc eledele a méz, hanem ennél többet: 
Milyen medvefajták vannak? Hol élnek ezek? 
Mit esznek? Hogyan élnek? Mekkorák? Milyen 
a tappancsuk? stb. Sok érdekes képet, könyvet 
hoztak, sok-sok kérdést tettek fel a gyermekek.  
Mindenféle formában lefestettük, lerajzoltuk 
őket, és természetesen nem maradt el a maci-
barlang építése sem. Néhány csoportban mézet 
kóstolhattak, és játékból megsütötték a maci 
kedvenc mézes süteményét is. Dalokkal, ver-
sekkel, mesékkel, mondókákkal egészítettük ki 
az érdekes témát, melyek nagyon közel állnak a 
gyermekekhez. Sokszor meghallgattuk például 
Vackor, a piszén pisze kölyökmackó történetét.
A Mackó-napon először az óvó nénik kedves-
kedtek a gyermekeknek egy kis mesejátékkal 
Mackóébredés címmel. A gyermekek moso-
lyogva és sok tapssal fogadták ezt a meglepe-
tést. Ezután egy-két óra vidám játék következett: 
óriás puzzle, társasjáték, vadászat, fogócska, 
akadálypálya és sok-sok verseny. A csillogó sze-
meket nézve mindenki jól szórakozott. Meggyő-
ződésem, hogy a kis medvebocs esendősége 
(olykor ügyetlensége) és lelkivilága sokban 
hasonlít a gyermekekéhez. Még kicsik, sokat 
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kell tanulniuk, de mindent 
ki akarnak próbálni, izgágák, 
türelmetlenek olykor, de ez is 
szerethető, mint ahogy Mici-
mackó is a mesében (mert ter-
mészetesen ő is szóba került). 
A kis mackókat nem lehet nem 
szeretni! Gyermekkorában min-
denkinek volt ilyen kedvence, 
s most is kap macit minden 
gyermek. El is hozták az óvo-
dai kiállításra, pedig féltett kin-
csüket adták oda. Szerintem a 
gyermekek kérésére jövőre is 
megrendezzük a Mackó-napot!  
Addig is: 
„ Jön a tavasz, megy a tél, barna mackó üldögél, 
kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás...”  

 Müllerné csite éva
óvodapedagógus

„Heje-huja vígalom, 
habos fánk a jutalom”

A velencei Meseliget Óvodában értékként tisz-
teljük és ápoljuk a magyar néphagyományokat.       
Ennek az attitűdnek a szellemében szerveztük 
meg a mókás, télűző farsangi forgatagunkat.        
Az óvoda apraja-nagyja már hetekkel korábban 
elkezdte a készülődést a mulatságra. Előkerül-
tek a színpompás dekorációk, tréfás álarcok, 
lufik és lampionok, amelyek vidám hangulattal 
töltötték meg a csoportszobákat és a várakozás 
izgalmával a gyermekszíveket. Valamennyien 
örömmel meséltek, a titokban készülő szépsé-
ges vagy „félelmetes” jelmezeikről.  A ráhango-
lódás időszakában számos tréfás dalt, verset, 
bohókás mesét hallgattak a gyerekek, táncra 
perdültünk nap mint nap, és csodálatos álarco-
kat, farsangi szemüvegeket készítettünk.

Amikor végre elérkezett a várva-várt farsang 
ideje, minden kisgyermek az „elvarázsolt mas-
karájában” toppant be a csoportba. Volt itt min-
denféle pompás jelmez: tündérek sora, sellők, 
királyok és hercegnők, cicák-kutyák, pillangók, 
tűzoltók és rendőrök hada. Természetesen 
számtalan „különös harcos” is védelmezte az 
óvodát és a jókedvünket. A vidám hangulatot 
fokozta a táncház, ahol új tánclépésekkel és 
víg dallamokkal lettünk gazdagabbak.  Ezen a 
délelőttön a gyerekek jelmezbe öltözve játszot-
tak, szórakozhattak. A farsangi „dínom-dánom” 
azonban nemcsak táncos mulatsággal telt, 
hanem az óvó nénik szervezte, jó hangulatú, 
ügyességi versenyjátékokkal is. Akik elfáradtak, 
picit megpihenve, boldogan kóstolták meg a 
sok-sok különleges, finom süteményt, amikkel 
az ügyes kezű édesanyák kedveskedtek a cso-
portoknak. A jóízű falatozás mindenkinek új erőt 
adott, az ebédig tartó vigadozáshoz.    
A gyerekek örömteli nevetése és önfeledt játéka 
bizonyára elbúcsúztatja a zimankós téli időt, és 
kaput nyit a mosolygós, napsugaras tavasznak.

Kövesdiné benedek csilla
óvodapedagógus, 

Tulipán csoport

HiMnusZ
Szól a fáma: magyar ember az, aki a Himnusz 
felcsendülésekor könnyet morzsol ki a szeme 
sarkából. Kiegészíteném annyival, hogy 
kihúzza magát, mindennemű foglalatosságot 
felfüggeszt nemzeti imánk elhangzásáig.
Négy év híján 200 éve írta meg Kölcsey 
Ferenc a nemzeti fohászunkat. Mintegy évti-
zed múltán már Kölcsey sem élt, a csodás, 
a szöveggel harmonizáló dallamot Erkel 
Ferenc szerezte. Polgári forradalmunk évé-
ben, 1848 augusztusában hangzott fel a 
csodás mű a Mátyás-templomban, ekkor 
vált nemzeti imánkká. A költő hazaszeretete 
sugárzik a művéből, ehhez csatlakozik a fel-
emelő, magasan szárnyaló dallam.

 A PARAINESIS-ben írja Kölcsey az unokaöcs-
csének, Kölcsey Kálmánnak: „…mert tudd 
meg: e szóban – haza, foglaltatik az emberi 
szeretet és ohajtás tárgyainak egész öszve-
sége!” Érezzük magunkat mindahányan Köl-
csey Kálmánnak, amikor részünk lehet az 
élő hazaszeretet megzenésített művének 
hallgatásában!

Kelt a MAgyAr KuLTÚrA napján;
solymosy józsef
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
bálintné nagy-Kaszap ditta

Új térelválasztó függöny
Nagy örömünkre a Zöldliget iskola Liget iskola-
részének tornatermében elkészült a tornatermet 
két részre osztó függöny kivitelezése. A térelvá-
lasztó függöny két oldalra manuálisan széthúz-
ható kivitelű. Ezzel a fejlesztéssel az osztályok 
számának növekedése miatt kialakult terem-
hiányt sikeresen csökkenteni tudtuk. A jövőre 
tekintve is rendkívül fontos beruházás valósult 
meg, hiszen felmenő rendszerben a gimnázi-
umi osztályok is folyamatosan bővülnek, ami 
azt jelenti, hogy három év múlva további három 
osztállyal kell számolnunk. Jelenleg a Liget 
iskolarészben 98 db testnevelés órát tartunk 
egy héten. Eddig az iskolában két helyszínen volt 
lehetőségünk elhelyezést biztosítani, de az elké-
szült függönynek köszönhetően ez a szám már 
három használható méretű helyszínre bővült. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a 
Zöldliget Alapítványnak és a szülőknek, hogy 
anyagilag támogatták ezt a fontos beruházást.

Köszönettel: 
a testnevelők

sakkos sikerek a diákolimpián

Bodrogi Edinától kaptuk a híreket, melyek 
szerint 2019. február 2-án „zöldligetes fiaink” 
nagyszerűen szerepeltek a Móron megrende-

farsangi forgatag a 
Zöldben
Február 7-én izgatott gyermekek 
és szülők töltötték meg a Zöld 
iskolarész épületét. A gyerekek 
már hetek óta készültek a pro-
dukciójukra, láthattunk táncos 
lábú ho-ho-horgászokat, kis cápá-
kat, katicabogarakat, emojikat és 
focistákat ünnepelni. A csoportos 
táncok után minden kisgyermek 

az egyéni jelmezét öltötte magára, a kreativi-
tás itt sem szabott határt. A zsűrinek nagyon 
nehéz dolga volt, hogy kiválassza osztályonként 
a négy legötletesebb jelmezt. Közben egy kis 

zett egyéni sakk diákolimpián. 
4 éremmel tértek haza, és 3 
fiú továbbjutott az országos 
döntőre. A legcsillogóbb szemű 
kisfiú kétségtelenül Kerekes 
János Gábor volt, aki a 8 éves 

amatőr fiúk között 7 
évesként 7 partiból 
7-et megnyert. Ezzel a 
teljesítménnyel meg-
szerezte az aranyér-
met, és továbbjutott az 
országos bajnokságra. 
Testvére, Kerekes 
László Fülöp szintén 
aranyéremmel, a 8 
éves versenyzői kate-
góriában jutott tovább 

az országos bajnokságra. 
Bodrogi Bendegúz a 10 éves 
versenyzői kategóriában lett 
első helyezett, amivel szintén 
megszerezte a jogot az orszá-
gos bajnokságon való részvé-
telre. Dubis Szabolcs Bátor a 10 
éves versenyzői kategóriában 
bronzérmes lett. A többi fiú a 
10 éves amatőr csoportban indult, Balázs 
Domonkos 9., Fekete Zsombor Dániel 15., 
Centgráf Dániel Henrik 17. helyezést ért el.  
Gratulálunk a fiúknak!
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meglepetés is készült a vendégek számára, a 
pedagógusok minyonoknak öltözve roptak egy 
kis táncot. A tombolasorsolást izgatottan várták 
a gyerekek, a szülők segítségével rengeteg aján-
dékot tudtunk kiosztani. Ezúton is köszönjük 
mindenkinek a felajánlást! Valamint köszönjük 
a segítséget azoknak a szülőknek, akik a deko-
ráció elkészítésében és a tombolaszelvények 
árusításában részt vettek. Reméljük, jövőre egy 
hasonló fergeteges délutánt tölthetünk együtt a 
Zöld iskolában. A farsangi mulatságok folytatód-
tak a Liget épületben február 8-án és 15-én.

sziliné dombi Zsuzsanna

idén is báloztak a borrend tagjai

Sokéves hagyomány, hogy a báli szezonban 
egy hangulatos vacsora keretein belül értékelik 
az elmúlt esztendőt, és kezdik az új év érdemi 
részét a Szent Benedictus Borlovagrend tagjai, 
támogatói. Dr. Hajdu Frigyes nagymester veze-
tésével idén február 2-án a Walzer étteremben 
jöttek össze borlovagok és bordámák, alapító- és 
tiszteletbeli tagok. Dr. Hajdú Frigyes köszöntője 
kissé rendhagyóra sikeredett, a kötelező beszéd 
helyett pincefeliratokkal, borral kapcsolatos 
aranyköpésekkel, tréfás huncutságokkal rukkolt 
elő, megalapozva a jó hangulatot. A vacsorát 
követően jöhetett a táncos mulatság, a talpalá-
valót a Gabro Music Band szolgáltatta.
– Lovagrendünk régi és új tagjainak köszönhe-
tően évről évre fejlődünk. Létszámunk minden 21

évben növekszik, a tagok majd fele aktívan segíti 
a munkánkat. Az esztendő legjelesebb rendez-
vényein – Szent Orbán-nap, Liberália, Borász-bál 
– teszik a dolgukat a szervezésben, a lebonyolí-
tásban. Abban, hogy a tagság közösséggé váljon, 
minden hónap első csütörtök estéjén a velencei 
római katolikus plébánia közösségi helyiségé-
ben összegyűlünk hol tízen, hol húszan. A borá-
szok borokat, mások ennivaló falatkákat hoznak, 
és együtt beszélgetünk a világ és a magunk 
dolgairól. Februárban például Kürti Attila lovag-
társunk halászlével vendégeli meg a társaságot. 
A tagságot többségében borkedvelők és amatőr 
kézműves borászok jelentik. Negyvenheten 

vagyunk, közülük kiemelkedik négy profi borász, 
akik hivatásszerűen teszik dolgukat, ők hírne-
vünket növelik, míg a többiek a közösség fontos 
részei. Az évnyitó báljainkon általában hetvenen 
vagyunk, jönnek tagok, barátok, a szőlőhegyen 
szabadidejüket töltők – mondta a borlovagrend 
nagymestere, dr. Hajdu Frigyes.

Mátay balázs
(A fotót köszönjük 

a Noé-Hegyi Szent István 
Borlovagrendnek!)

Hauszmann Alajos Egységes 
Közművelődési 

Intézményközpont és 
Könyvtár

2019. március 29-én 17 órakor a
 Wenckheim-kastély házasságkötő-termében 

(Velence, Tópart u. 52.)

költészetnapi előzetes!
LUKÁCS SÁNDOR Kossuth-díjas, 

Kiváló Művész előadóestje
ELŰZÖTT ÁLOM címmel Fo

tó
: D

öm
öl

ky
 D

án
ie

l



www.velence.hu

Mozgásban

Mátay Balázs

Mátay balázs

A Barbarina Balettiskola alapítója, oktatója, 
Kurai-Majer Barbara igazán veretes karriert tud-
hat maga mögött, hiszen a kontinens számos 
híres társulatával szerepelt komoly produkci-
ókban, oktatóként pedig osztrák műkorcso-
lyabajnokot, nagykövetek és más diplomaták, 
valamint más híres emberek gyermekeit oktatta 
balettre, fejlesztette mozgáskoordinációjukat.
Mielőtt a kalandos szakmai pályarajzot vázol-
nánk, néhány mondat Barbara tanítványairól: 
óvodás, kisiskolás korú (5-7 év közötti) lánykák 
tüsténkednek igen nagy lelkesedéssel szüleik 
és meghívott vendégek – köztük Velence pol-
gármestere, Koszti András – előtt a Velencei 
Közösségi Házban működő csoport bemutató-
ján. Lesik oktatójuk minden mozdulatát, érződik 
rajtuk, nagyon élvezik, amit csinálnak, jó kezek-
ben vannak, ami persze nem csoda, hiszen 
Barbara gondos anya módjára terelgeti őket. 
– Pontosan emlékszem: 2017. szeptember 
1-jén álmodtam meg” az anya-lánya balettet. 
Kislányom, Kurai Barbara Fanni adta nekem ezt 
a gondolatot, miután mindig velem együtt tor-
názott és táncolt. (Máig így van ez). Elkezdtem 
kidolgozni az általam megálmodott koncepciót, 

módszertant, természetesen a klasszikus balett 
alapján és más táncműfajok, sportok alapján is 
(pl. műkorcsolya, ritmikus gimnasztika stb.), ami 
máig remekül működik. Ennek alapján tanítok 
jelenleg Székesfehérváron, Velencén és Diós-
don, 2018 februárja óta a Barbarina Balettiskola 
keretein belül – mondta Kurai-Majer Barbara.
A rendkívül lelkes és energikus táncművész-ok-
tató azt is elárulta, hogy szeretne minél több 
velencei és tókörnyéki kisgyermeket bevonni 
a munkába, amely nem csak anya-lánya balet-
tet, hanem külön a kicsiknek mini-balettet és a 
szülőnek anya-balettet jelent, miközben a már 
említett három város mellett újabb „Barbi-su-
lis” csoportokat tervez indítani Törökbálinton, 
illetve a fővárosban, Budapesten is.
itt következne a „barbara szakmai pályafu-
tása röviden” rész, ám a legnagyobb igyeke-
zet mellett sem megy ez néhány mondatban...
Kurai-Majer Barbara Székesfehérváron született, 
ám négyéves kislányként már (az akkoriban 
a nagy Szovjetunióhoz tartozó) Üzbegisztán 
fővárosában, Taskentben kezdett ismerkedni 
a balettel, 1987-ben. Két esztendővel később 
már az ukrajnai Harkovban (Harkiv) pallérozó-

dott profi balettisko-
lában. A kilencvenes 
évek közepén újabb 
költözés, ezúttal a 
nagy Moszkvába, ahol 
a műfaj hírességei fog-
lalkoztak vele, illetve 
szerepeltek oldalán 
neves színpadokon. 
19 évesen tért visz-
sza Magyarországra, 
Budapesten fejezte 
be tanulmányait a 
Táncművészeti Főis-
kolán.

2003-ban Markó Iván társulatában dolgozott, 
aminek egy komoly sérülés vetett véget. Ezt 
követően Fehérváron a Hang-Szín-Tér Művé-
szeti Szakközépiskolában oktatott, miközben 
már műkorcsolyázók koreográfiájával is foglal-
kozott. 2006-tól két esztendőt a Vörösmarty 
Színházban is eltöltött, a „Hair” és „Viktória” 
című darabokban táncolt, mellette a Budapest 
Balett-tel turnézott. 2011-ig újabb színpadi 
munkák, szerepek és műkoris koreográfiák mel-
lett saját projektjében vezetett tanfolyamokat 
Székesfehérváron és Budapesten.
2011 decemberétől Bécsben élt és tanított 
2014-ig. Nem is akárkiket! – A bécsi magyar nagy-
követségen tanítottam a nagykövet úr kislányait, 
párhuzamosan pedig az ENSZ-nagykövet és még 
több más ország nagyköveteinek gyermekeit. 
Erre nagyon büszke vagyok, és boldog, hogy 
mindez megadatott nekem! Formula-1 rajon-
góként pedig izgalmas „kaland” volt Niki Lauda 
ikergyermekeinek balettet tanítani. Egyébként 
nem ő volt az egyetlen, több más híres ember 
gyermekével is foglalkoztam – meséli büszkén 
Barbara, aki hozzátette: örömmel emlékezik visz-
sza arra az időszakra, amikor egy osztrák bajnok 
műkorcsolyázót segített szép sikerekhez, illetve 
különböző óvodákban, intézményekben, sporte-
gyesületeknél pallérozta a gyermekek balett-tu-
dását, mozgáskoordinációját.
Ekkora tapasztalattal, tudással felvértezve 
aligha kérdéses, hogy a velencei, fehérvári és 
környékbeli apróságok (már 3 éves kortól várja 
őket) a lehető legjobb kezekben vannak a Bar-
barina Balettiskolában.VELENCEI HÍRADÓ / 22

balett niki Laudától velencéig
balettiskolai csoport bontogatja szárnyait velencén. A hír önmagában is örömteli, hiszen 
elismerésre méltó a mai internetközpontú világban, ha valaki a mozgásra, táncművészetre 
ösztökéli a gyerekeket, ám, ha kicsit mögé nézünk az alapinformációnak, hogy ki és milyen 
háttérrel, szakmai múlttal oktatja a tóparti apróságokat, egészen izgalmassá válik a történet.
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 Velence sportja
szalontay 
Hongkongban remekelt

Az első tízben zárt a pályakerékpáros világku-
pa-sorozat záró, hongkongi állomásán január 
végén Szalontay Sándor. A VeloClass Velence 
versenyzője remek teljesítményt nyújtva, 9,923 
másodperces idővel teljesítette az ázsiai viadal 

200 méteres versenyének selejtezőjét, aminek 
köszönhetően a negyedik helyen, egyenes 
ágon került a legjobb 16 közé. Jól mutatja, hogy 
milyen szoros volt a mezőny, hogy közte és a 
legjobb időt elért Njisane Philipp között keve-
sebb, mint egy tizedmásodperc döntött.
Az egyenes kieséses szakaszban az a Theo Bos 
várt a magyar kerékpárosra, aki a szakág egyik 
legnagyobb nevének számít. A holland végül 
46 ezreddel bizonyult jobbnak, amely különb-
ség ezen a távon és ilyen erős ellenfél ellen 
elenyészőnek számít. Szalontay végül a legjobb 
időt elért, de nyolc közé nem került versenyző-
ként automatikusan az előkelő 9. helyen vég-
zett, amivel 250 pontot szerzett. A világkupa 
összetettjében ezzel együtt a 20. helyen zárt a 
VeloClass ásza, aki gőzerővel hangol már a feb-
ruár végén esedékes világbajnokságra.                                                                                                         

-mb-

beiktatták fa nándort

Mint arról már korábban hírt 
adtunk, az elmúlt év hajrájá-
ban – a szeptember közepén 
elhunyt négyszeres olimpiai 
bajnok párbajtőrvívó, Kulcsár 
Győző megüresedett helyére 
– a Halhatatlan Magyar Spor-
tolók Egyesületébe választot-
ták Fa Nándort. A tagok szava-
zása után a beiktatásra január 
végéig várni kellett. 
A hivatalos ceremónián az 
olimpiai bajnok vízilabdázó, 
Kárpáti György adta át a más-

fél évtizede Velencén élő, ötszörös földkerülő 
vitorlázónak az elit tagságot igazoló plakettet. 
Fa Nándor kajak-kenuval kezdte sportpályafu-

tását, majd már vitorlázóként a 
finn dingi hajóosztályban ver-
senyzett, de az 1984-es olimpiai 
bojkott miatt (nem utazhattak 
a magyar sportolók Los Ange-
lesbe) fel kellett adnia álmait, 
ezért ebben a hajóosztályban 
befejezte szereplését. Ő a 42. 
halhatatlan magyar sportoló, 
azonban mind közül az első, aki 
nem rendelkezik olimpiai-, világ- 
vagy Európa-bajnoki éremmel.
„Másoknál csak önmagunk 
legyőzésével lehetünk jobbak. 

Azt gondolom, Fa Nándort minden fiatal elé 
példaképnek lehet állítani” – hangzott el a spor-
temberről, aki pályafutása alatt három könyvet 
is írt, A Szent Jupát 700 napja, Magad, uram és 
Kalandjaim a Föld körül címmel.
Fa Nándor rövid beszédében kitért rá, hogy kicsit 
még szoknia kell ezt az 
elismerést, ugyanakkor 
óriási megtiszteltetés-
nek tartja, ugyanis olya-
noktól kapta, akik maguk 
is a csúcson voltak, és 
ismerik az oda vezető 
utat. – Az az ötven év, 
amelyet sportolóként 
megéltem, hihetetlen 
küzdelemmel és mun-
kával telt, de nem érzem 
áldozatnak, hiszen az a 
szépség, amit kaptam, 
nincs arányban ezzel – 

mondta. Fa Nándor ötször vitorlázta körbe a Föl-
det – háromszor egyedül –, tavaly február óta 
pedig a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli 
elnöki posztját tölti be. A Vendée Globe elne-
vezésű föld körüli viadalon 1993-ban az ötödik 
helyen végzett, ezzel ő volt a legjobb nem fran-
cia vitorlázó, ráadásul saját maga tervezett és 
épített hajóval. A nagy megmérettetést 2016-
17-ben is teljesítette, s a legjobb helyezést (8.) 
elért 60 év feletti versenyző is lett ezzel egyút-
tal a Vendée Globe történetében a már 66. élet-
évét taposó sportember. 

(Mb)

február végén folytatódik 
a bajnokság

A parádésra sikeredett őszi szezon után komoly 
aranyesélyekkel várhatja a tavaszi folytatást 
a Fejér megyei II. osztályú pontvadászatban a 
Flavus-Velence SE labdarúgó-csapata. A tabellát 
veretlenül, 9 pontos előnnyel vezető alakulat a 

sereghajtó, pont nélküli Pázmánd ellen kezd 
hazai környezetben, február 23-án 14.30-kor 
a Kastélyparkban. Erre szokták mondani, hogy 
„országos 1-es”. Valóban, ezen a meccsen már 
az is vaskos meglepetés lenne, ha a derék páz-
mándiak megúsznák 5-6 kapott gól alatt… A 2. 
fordulóban már jóval keményebb csatára szá-
míthatnak fiaink, az első számú üldöző, Bodajk 
vendégei lesznek március 2-án, szintén 14.30-
kor. A második tavaszi hazai derbire a szeszé-
lyes, de mindenkire veszélyes Csór ellen kerül 
sor március 9-én 15.00 órai kezdettel. Bízunk a 
jó kezdésben, az őszi sikersorozat folytatásában.

Mátay balázs



Vegyen Részt on is a Velencei 
Karnevál felvonulásán!

..

A rendezvény ingyenesen látogatható!
A programváltozás jogát fenntartjuk! 
velenceturizmus.hu
facebook.com/velenceitoo�cial 

PARTNEREINK

2019. FEBRUÁR 23. 10:00 – 22:00
KÖZÉPKORI PIACTÉR ÉS HAGYOMÁNYOS TÉLBOSZORKA ÉGETÉS A VELENCE KORZÓN

Az Úr 2019. évének második havában, annak huszonharmadik napján, napkeltétől napnyugtáig 
tartó farsangi mulatsággal örvendezzünk ismét a tavasz közeledtére!

Alkonyat után a parti homok lankás buckái között, a Velencei-tó pompás partján immár hagy-
ományosan, ünnepélyes keretek között égettessék el a Télboszorka, melynek teste a nap foly-
amán általunk legyen teleaggatva minden, az Úr 2018. évében elszenvedett búval és bánattal! 

10:00-18:00 Arcfestés, reneszánsz alkotó kuckó, középkori játékok
10:00 – 13:00 
Vektor Közösségi Pont – életmódváltó program 
Egész napos programok 
Középkori piactér, életképek
Kézműves kirakodóvásár
11:00 Táncház
13:50 Karneváli felvonulás gyülekező a Zöldliget Általános Is-
kolánál 
14:15 Jelmezes farsangi felvonulás a Zöldliget Általános Iskolától 
a Velence Korzóra gólyalábasokkal, síppal, dobbal 

 

 
 
15:20 Gólyalábasok a piactéren 
15:40 Szabad Színház életképek
16:00 VARIDANCE  
17:00 Táncház 
18:00 Szabad Színház életképek
18:30 SWING OVER – Utcashow tűzzsonglőr módra – FIREBIRDS 
19:15 Télboszorka égetés  
19:30 Télbúcsúztató DJ SMASH PARTY 

A nap folyamán, a piactéren, vendégeink személyesen is 
találkozhatnak Mátyás királlyal és Beatrix királynéval! 

 

Programok 



A rendezvény ingyenesen látogatható!
velenceturizmus.hu
facebook.com/velenceitoo�cial 

KARNEVÁLI hangulat

PARTNEREINK
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Velencén történt
Tóparti fővendég  
alkotott japánban

A méltán híres, magas nívójú japán nemzet-
közi természetművészeti eseményen, a Tsu-
kuba-Art-center Artist in residency prog-
ramján vett részt a közelmúltban a nem-
zetközi velencei-tavi symposion alapítója, 
művészeti vezetője, Péter Ágnes, aki nem 
tétlenkedett, egy ágakból font „áramló kört” 
alkotott polgármesteri asszisztenciával a 
Tsukuba-hegyen. A Munkácsy Mihály-díjas 
képzőművész, főiskolai docens volt a ren-

dezvény fővendége. Ágnes a hazatérése 
óta azon munkálkodik, hogy a vele együtt 
alkotó, rendkívül gondos házigazdának 
bizonyult japán művészeket vendégül tudja 
látni a nyár végén esedékes, általa gardíro-
zott velencei eseményen. Alább a velencei 
művész-tanár beszámolóját olvashatjuk.
Amikor megérkeztem a háromhetes természet-
művészeti programra, meghatott, hogy otthon 
érezhettem magam a távoli japán egyetemi 
városban. Az egyik velencei művésztelepi mun-
kám fogadott hatalmas méretben kinyomtatva, és 
felszerelve a galéria épületére, az idei programon 
résztvevők háttérképeként. 12 művészt hívtak 
meg, Európából olasz, bolgár, holland és engem, 
a magyar művészt, de volt résztvevő Indiából, 

Japánból, Tajvanból, Kínából és Indoné-
ziából.
A program tökéletesen úgy zajlott, 
ahogyan mi is szervezzük a sajátunkat 
Velencén. Az első napokban ismerkedés 
a tereppel, egy hegyoldalban laktunk és 
dolgoztunk, hatalmas, rendezett park 
állt a rendelkezésünkre. Mindenkinek 
meg kellett találnia azt a helyet, ahol 
majd az ott kiválasztott anyagokból fel-
építi az alkotását. A koncepciók változa-
tosak voltak, a megoldások érdekesek. A 

következő napon elvittek minket 
egy hatalmas bambuszerdőbe. 
Vágtuk a 10-15 méter hosszú, 10-15 cm 
vastag bambuszokat, nagyon izgalmas 
volt, sohasem jártam ilyen gyönyörűsé-
ges helyen.
Lassan bontakoztak ki az egyre izgalma-
sabb munkák. Minden este előadáson 
mutatkoztak be a kollégák, nagy volt a 
kíváncsiság bennem, hiszen csak az olasz 
és a bolgár lányokat ismertem. Két éve, 
amikor a GNAP, a Global Nomadic Art Pro-
jekt dél-koreai szervezésű nemzetközi 
természetművészeti csoport járt Magyar-
országon, Noszvajon dolgoztunk együtt.
Nekem nemcsak a saját munkámról kel-
lett prezentációt tartanom, de a mi Nem-
zetközi Velencei-tavi Symposionunk 
tevékenységét dokumentáló AR okos-
telefonos alkalmazásról (app) is. Ebben 
az applikációban nagyon sok munka 
kereshető meg a térkép menüpontban, 

a keletkezésének helyén, ott is, ahonnan már 
régen elmosta az időjárás, a víz vagy a szél. Az 
érzékeny installációkról nemcsak szép fotók, 
hanem videók is készültek. Számos alkotást az 

itt készített fotókból számítógéppel fejeznek 
be a művészek. Ezek az elektrográfiák sokszor 
nagyon nagy méretben kerülnek a galériák fala-
ira Magyarországon vagy éppen Japánban.
A záróünnepet kortárs hangszeres improvizá-
ció színesítette, majd körbejártuk a hegyet, s 
mindenki bemutatta a saját alkotását és kon-
cepcióját. Tsukuba város fiatal polgármestere 
kíváncsian figyelt mindenkire, s örültem, hogy 
bevonhattam egy pillanatra az alkotómun-
kámba. Egy faágat kapott és helyezett el az 
ágaim gyűrűjében.
A munkám egy 7 méter átmérőjű, fél méternél 
kicsit szélesebb, folyamatosan áramló kör volt, 
amit a környék erdejében található öreg ágakból 
raktam ki. Az áramlást kifejező különleges ágak 
az örökös körforgásra, az élet folyamatosságára 
utaltak. Egy olyan TÉR-IDŐ rendszert alakítot-
tam ki, ami összekapcsolta az egymástól távoli 
dolgokat, végül egy körré fonta össze még a 
körbe beálló művészeket is. Meglepetésemre ez 
a kör a hegy csúcsáról is kivehető volt, a hatal-
mas tér fókuszpontjaként.
A működésbeli azonosságok mellett vágya-
kozva tekintettem a galériájukra, a mindennel 
felszerelt művészeti központjukra, a saját bázi-
sukra, ami hatalmas előnyt jelent. Folyamatosak 
lehetnek a művészeti workshopok, fejlesztő és 
közösségteremtő programok, saját könyvtárral. 
Különösen megfogott az egymást segítő baráti 
légkör, a végtelen udvariasság, amiben a három 
hetet eltöltöttük. Minden alkotó olyan ösztöndí-
jat kapott, ami fedezte az anyagköltségeit és az 
utazás egy részét.
Csak úgy izzott a levegőben a kívánság, hogy 
nagyon szívesen jönnének Velencére! Írom a 
pályázatokat, talán sikerül…

(Péter Ágnes)VELENCEI HÍRADÓ / 26
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mesterműve – elbűvölő művészeti iskolájába 
repíti az olvasót, ahol két teljesen különböző 
nő, ötven év eltéréssel, minden elhivatottságát 
latba veti, hogy elérje a célját.

 

Kari Hotakainen: 
Az ismeretlen Kimi räikkönen

  Kimi Räikkönen, a Jégember a Forma-1 világá-
nak egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. 
A finn prózaíró, Kari Hotakainen könyve nem 
hagyományos sportolóéletrajz, hanem stílusá-
val is magával ragadó irodalmi mű. Egy világ-
hírű és mégis ismeretlen sportoló fantasztikus, 
humoros és megható portréja. 

 

barbara Park: 
furfangos fruzsi bé 

és a süteménynyeremény
   Mindjárt itt a karnevál! Fruzsi a legszerencsé-
sebb nyertes... Vagy mégsem? Mit tehet egy 
cserfes lányka, ha megnyeri a főnyereményt, 

Olvasni-Való.

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

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

HAusZMAnn ALAjOs 
EgységEs KÖZMŰvELődési 
inTéZMényKÖZPOnT és KÖnyvTÁr

Olvasni-Való 

 

Kosztolányi Dezső: Mindent bevallhatok 

  Kötetben eddig meg nem jelent tárcák, a nagyközönség előtt ismeretlen írások, irodalmi 
csemegének számító ritkaságok, régen publikált és már-már feledésbe merült különleges 
vallomások és interjúk – a Mindent bevallhatok című Kosztolányi Dezső-válogatás egyszerre 
kínálja a felfedezés és ráismerés örömét az újdonságokra vágyó, kíváncsi olvasónak. 

 

 

Fiona Davis: A mestermű 

   Magával ragadó regényében a szerző a New York-i Grand Central Terminál – mely sok 
millió ember számára egy koronaékszer, a tervezés mesterműve – elbűvölő művészeti 
iskolájába repíti az olvasót, ahol két teljesen különböző nő, ötven év eltéréssel, minden 
elhivatottságát latba veti, hogy elérje a célját. 
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stílusával is magával ragadó irodalmi mű. Egy világhírű és mégis ismeretlen sportoló 
fantasztikus, humoros és megható portréja.  

 

 

Barbara Park: Furfangos Fruzsi Bé és a süteménynyeremény 

   Mindjárt itt a karnevál! Fruzsi a legszerencsésebb nyertes... Vagy mégsem? Mit tehet egy 
cserfes lányka, ha megnyeri a főnyereményt, de az mégsem olyan csodás, mint várta? Mint 
mindig, Furfangos Fruzsi most is a legötletesebb megoldást választja. 
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Mindent bevallhatok

  Kötetben eddig meg nem jelent tárcák, a nagy-
közönség előtt ismeretlen írások, irodalmi cse-
megének számító ritkaságok, régen publikált 
és már-már feledésbe merült különleges vallo-
mások és interjúk – a Mindent bevallhatok című 
Kosztolányi Dezső-válogatás egyszerre kínálja a 
felfedezés és ráismerés örömét az újdonságokra 
vágyó, kíváncsi olvasónak.

fiona davis: 
A mestermű

   Magával ragadó regényében a szerző a New 
York-i Grand Central Terminál – mely sok millió 
ember számára egy koronaékszer, a tervezés 

de az mégsem olyan csodás, mint várta? Mint 
mindig, Furfangos Fruzsi most is a legötletesebb 
megoldást választja.

nyitvatartás:
Hétfő zárva
Kedd 10.00 – 17.00
szerda 13.00 – 17.00
csütörtök 10.00 – 17.00
Péntek 13.00 – 17.00
szombat  9.00 – 13.00
vasárnap zárva

Pedálos kisautó továbbgondolva

Életemben két dologra vágytam igazán. Gyer-
mekkoromban egy pedálos kisautóra, később 
pedig külön szobára. Aztán még később rádöb-
bentem, hogy ezek a dolgok „pusztán” igénye-
inkből fakadó lenyomatok. Megnyilvánulási 
formájukat tekintve számtalan létezhet belőlük. 
A lényeg az, amiből az irántuk érzett vágy fakad 
– konkrétan személyes értékeink, vagy éppen 
hiányosságaink. Ez a kategória tehát – akár pozi-
tív, akár negatív jellegű –magasabb rendű, mint 
az általa sugalltan beszerzett (megvásárolt) tár-
gyak. Így aztán esetemben a kisautó az utazás, 

az ismeretlen felfedezése iránti vágyat, a külön 
szoba pedig a saját belső világ gazdagításának 
jótékony kényszerét sejteti. Összegezve: nagy a 
jelentőségük – attól függetlenül, hogy konkré-
tan mi valósult meg belőlük, és mi nem.                 

Kalmár Zsolt

szívmelengető a hidegben
Németh Viktor budapesti zeneszer-
ző-előadóművész volt a kultúranapi ven-
dége a Hauszmann Alajos Egységes Köz-
művelődési Intézményközpont és Könyv-
tárnak. A zord, szeles idő ellenére megjelent 
szép számú publikumot sikerült is elvará-
zsolnia hangjával és gitárjátékával. A Trianon 
által elszakított magyar területeken alkotó, 
elsősorban kortárs költők műveiből össze-

állított program meghatározó életérzéseket 
varázsolt elő tudatalattinkból.  Németh Vik-
tor vallja, hogy a jó vers és a jó dal egy tőről 
fakad, így az írások megzenésítése az egyik 
legnemesebb feladatok egyike. Úgy gon-
dolom, ennek a kihívásnak maradéktalanul 
meg is felelt, hiszen mindnyájan, akik ott 
voltunk, hosszú távra töltekeztünk ebben az 
önfeledt órában.

Kalmár Zsolt
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Szépkorúak

velencei-tavi rózsa 
i. számú nyugdíjas Klub
A szeretteinkkel töltött ünnepek után a 
fagyokkal és havazással ránk köszöntött új 
esztendőben újult erővel nézünk szembe a 
ránk váró feladatokkal, és állítjuk össze színes 
programunkat, amelyben kirándulások, kultu-
rális műsorok és természetesen szórakoztató 
délutánok is szerepelnek. Újévi első találko-
zónkon a klubvezető rövid tájékoztatóban 
értékelte az elmúlt év eseményeit, kiemelve 

a tagok aktivitását a különböző rendezvénye-
ken, összejöveteleken. Következő találkozónk 
már a mulatság jegyében zajlott. Pótszilvesz-
teri rendezvényünkön vidám hangulatban, 
finom falatokkal, süteményekkel, hóban 
hűtött pezsgővel búcsúztattuk az óévet, Mol-
nár Pista táncra perdítő muzsikájával.
Méltóképpen megünnepeltük A magyar kultúra 
napját, emléket állítva Kölcsey Ferencnek és az 
általa írt Himnusznak. De nemcsak klubunkban 
emlékeztünk meg e jeles napról, néhányan részt 
vettünk a Kastélyban Németh Viktor „Üzenet 
másképp” című előadásán a Hauszmann Alajos 
EKIK szervezésében. Éppúgy, mint tavaly a Cseh 
Tamást idéző emlékműsorban, idén is nagyon 
szép megzenésített verseket hallhattunk a gitá-
ros, zeneszerző és dalszövegíró művészi előadá-
sában. A műsorban elhangzottak többek közt 

Ady Endre, Áprily Lajos és néhány erdélyi kortárs 
és nemrég elhunyt költő versei. Köszönjük az 
élményt.
Az EFI orvosi előadássorozat keretében dr. 
Ferencz Péter ügyvezető igazgató előadásából 
megtudhattuk, mi a hosszú élet titka? Érdekes és 
elgondolkodtató előadást láthattunk és hallhat-
tunk. Néhányan csatlakoztunk a már régebb óta 
a Városi Könyvtár szervezésében működő Rejt-

vényfejtők Klubjához, ahol kéthetente különféle 
kvízjátékokkal és szókirakó (scrabble) játékkal 
töltünk el két órát, és igen kellemes hangulat-
ban tornáztatjuk meg az elménket. A színházi 
bérletünk második előadásán is egy remekbe 
szabott vígjátékot láthattunk Szabó P. Szilvesz-
ter és Földes Eszter kimagasló előadásában. Miro 
Gavran  A baba című darabja a Karinthy Színház 
és a Budapesti Operett Színház közös műso-
rában nagy közönségsikert aratott. A rossz idő 
ellenére is nagyon vidám és tartalmas délutánt 
tölthettünk együtt klubtársainkkal.
A közelgő Palacsinta Világnapja alkalmából 
sok-sok finomságot fogyaszthattunk egyik 
klubdélutánunkon. A tagok kreativitása nem 
ismert határokat, a palacsintának mindenféle 
változata az asztalokra került, a sóstól az éde-
sig, a bundás almától a káposztás palacsintáig, 
ki-ki kedvére választhatott. Végezetül szeret-
ném megemlíteni a Virágos Magyarország kör-

nyezetszépítő verseny szervezőbizottsága által 
megtartott „Regionális évértékelő, projektzáró 
rendezvényt 2018-ról”, amelyet a Korzó díszter-
mében rendeztek, és amelyen klubunk tagjai is 
szép számmal megjelentek. Az előadás keretén 
belül megismerhettük az országos mozgalom 
történetét, valamint néhány (a mozgalomhoz 
nemrég csatlakozott és díjazott) település szű-
kebb környezetét vetített képeken, kisfilmeken 
és bemutató előadásokon keresztül. Sok szép, 
érdekes és követni való példát láthattunk, sok 
élményt gyűjtöttünk.
Mindezek után nagyon várjuk már a tavaszt, 
hogy mielőbb rendezni tudjuk a környezetün-
ket, kertjeinket. Nyugdíjas társainknak és a lap 
olvasóinak jó egészséget és vidám „télűző” far-
sangi ünnepségeket kívánunk.

Egresfalviné vidos Anna 
klubvezető 

                                                     

óvárosi nyugdíjas Klub
Az újesztendőt ki-ki családja körében töltötte. 
A várható és sajnos bekövetkezett influenzajár-
vány miatt csak január 11-re terveztük a hagyo-
mányos pótszilvesztert. Az időközben lehullott 
hó és a nehézkes közlekedés miatt a pótszil-
vesztert elhalasztottuk január 18-ra. Ekkor sem 
volt jobb az idő, így mindösszesen hatan jöttünk 
össze a klubnapra. Úgy döntöttünk, hogy január 
hónapban több összejövetelt nem tartunk. 
Január 26-án 17 órakor a Duna tévén Borbás 
Marcsi Velencéről készült főzős műsorát láthat-
tuk. Ebben bemutatták a horgászok, vadászok, 
szőlészek és borászok tevékenységét. A Dancsó 
pincét és tulajdonosát, a pincesort és környékét, 
valamint a kilátót és az onnan nyíló kilátást a 
tóra és környékére. Itt nyilatkozott Koszti And-
rás polgármesterünk is. A látogatás zárásaként 
a jó hangulatú vacsoráról is kaptunk ízelítőt. 
Február 7-én több klubtagunk részt vett a Virá-
gos Magyarország verseny regionális értékelő 
eseményén, amelyen a klubból öten is oklevelet 
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kaptunk Koszti polgármester úrtól. Köszönjük! 
December 18-án megoperálták klubunk veze-
tőjét, Kantár Ferencnét. Azóta rehabilitáción is 
részt vett Visegrádon. Reméljük, hogy a kertmű-
velési szezonra harcra készen áll majd az újabb 
„Legszebb Konyhakert” cím elnyeréséért. OLGA, 
igyekezz!!! Beteg klubtagjainknak is mielőbbi 
gyógyulást kívánok. 

Erl györgy 
klubtag

nosztalgia iii. számú 
nyugdíjas Klub

Januárban A magyar kultúra napja alkalmából 
irodalmi esten vettünk részt a Wenckheim-kas-
tély házasságkötő-termében, ahol Németh 
Viktor gitárművész-zeneszerző Ady Endre és 
Áprily Lajos művei mellett határon túli magyar 
kortárs költők megzenésített verseit adta elő, 
nagy átéléssel. Újabb felvilágosító és ismeretter-
jesztő előadást hallgattunk „A hosszú élet titka” 
címmel dr. Ferenczi Péter, a velencei Szakorvosi 
Rendelőintézet igazgatójának előadásában. 
Érdeklődéssel hallgattuk, hogy a beteg gyógyu-
lásának folyamatában mennyire fontos a hit és a 
pozitív hozzáállás.
Örömmel vettük a Szépművészeti Múzeum 
újbóli megnyitását. Érdeklődéssel néztük a 13. 
századtól az 1500-as évek végéig tartó, több 
mint két évszázados európai művészet kiemel-
kedő műveit, Raffaello, Leonardo da Vinci vagy 
El Greco stb. Megcsodáltuk a második világhá-
borúban súlyosan sérült, több évtizeden keresz-
tül elzárt román csarnokot, amely gyönyörűen 
felújítva, illetve restaurálva újra látogatható. 
Nagy újdonság volt az előtérben a hatalmas, 
több méter hosszú interaktív led-fal, ahol a 
képernyő érintésével a múzeum összes látni-

valóját megnézhettük, 
a kiválasztott mű rövid 
ismertetőjével együtt. 
Elfáradva a tárlat néze-
lődésében, a múzeum 
éttermében ebédeltünk, 
és utána indultunk haza.
A tavasz közeledtével 
egyre több különböző 
fesztiválról értesülhe-
tünk. Ezért elhatároztuk, 
mi is mini palacsinta-
fesztivált rendezünk. 
Közösen hortobágyi 
húsos palacsintát és 

sok-sok édes, kakaós, lekváros palacsintát 
készítettünk, mindenki örömére. Elhatároz-
tuk, hogy gyakrabban kényeztetjük magunkat 
hasonló ötletekkel. 
Február 7-én részt vettünk a Virágos Magyaror-
szág verseny projektzáró rendezvényén, ahol 
klubunk nyolc tagja is oklevél elismerésben 
részesült a város virágosításában való aktív 
részvételéért Koszti András polgármester úr 
jóvoltából. Több nyugdíjas társunk küszködik 
az influenzával, nekik és minden betegeskedő 
nyugdíjas társunknak mielőbbi gyógyulást, jó 
egészséget kívánunk.

Herczeg ferencné 
klubvezető

Február 11-én 90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte otthonában Szolnoki Lajosné 
Marika nénit Koszti András polgármester. A 
kedves idős hölgy, aki kiváló egészségi állapot-

nak örvend, az egyik unokájával fogadta a város 
vezetőjét. Mint kiderült, Marika néni öt éve él a 
Vihar utcai házban családtagjaival. 11 unokája 
és már 9 dédunokája van, nem panaszkodhat 
unalomra, amikor összejön az egész család. 

Szolnoki Lajosné aktív éveiben női szabóként 
dolgozott, néhány esztendeje, 86 éves korában 
távozott az élők sorából szeretett férje. Ami-
kor csak teheti, olvas, egyik unokája könyvtári 

tag, rendszerint viszi neki a könyveket. Marika 
néninek ezúton is kívánjuk, hogy még hosszú 
évekig legyen közösségünk tagja, és olvasson 
ki további sok száz hasznos könyvet!

-mb-

A 90 éves szolnoki Lajosnét köszöntötte Koszti András
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Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Tóthné Pongrácz Beáta 30/572-6954

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Klasszikus balett alapok 
kisiskolásoknak

16.15–17.00

Niki fitness
17.00–18.00

III. Sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Ovis balett
16.00–16.30

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00-19.00 órától

Tai chi
17.15–18.15

Gymstick  
18.00–19.00

Klasszikus balett alapok
16:30-17:15

Női torna  
18.45–19.45

Gymstick 
18.00–19.00

Női torna  
19.00–20.00

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4.Verebi Lászlóné 30/537 4865
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak  
16.30–17.30

Mini Aprócska Néptánc  
9.30–10.30

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Meteor dance 
15.00–18.00.

Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.30–19.40

Meteor dance  
17.00–18.00

Barbi RG.
17.00–19.00

Karate 
18.00–20.00

Regélő társastánc 
18.30–20.00

ÁGI fitness 
18.30–19.40

5. Terem
Barbi balettiskola 

16.45–17.45
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

9.00-10.00
Ringató

17.00–17.30
Ringató

10.00–10.30
Hatha Jóga

 elérhetőség:0620/5348110 
18.00–19.30

„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 
18.00–19.00

Klubszoba
Rejtvényfejtők klubja: 

páros héten, 
Velencei-tó környéki 

Alkotókör: páratlan héten
16.00–18.00

I. számú Nyugdíjas Klub 
télen: 14.00 órától

nyáron: 16.00 órától

Házasságot kötött:

2019. január 12-én
Ludmann józsef – Laib rózsa Mária

Kucsera Áron – nagy júlia
2019. január 19-én

Molnár András – Pisták ilona

gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

20 2014. november–december

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

személyi gondozás: olyan célzott segítés, 
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb 
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 
körülményekhez képest legjobb életminőség 
elérését.

szociális segítés: az ellátott mindennapi 
életvitelében, személyes környezete rendben 
tartásában mindennapi ügyeinek intézésében 
nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos 
vagy személyes kérelemre történik.

intézményi térítési díj:
személyi gondozás: 650 Ft/óra
szociális segítés: 650 Ft/óra

érdeklődni: 
Humán család-és 
gyermekjóléti szolgálat:
Velence Zárt u. 2.
Tel: 06-22-589-157
E-mail: human.velence@gmail.com

Palánki Katalin 
házi segítségnyújtás 

egységvezető

vegye igénybe a HÁZi sEgíTségnyÚjTÁsT!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítést is 

magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.

HIRDESSEn a VElEnCEI 

HÍRaDóban!

hirado@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: 
9.00–15.00
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
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-as 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
Sarf György vezető 30 /537-7147
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
minden páros héten szerdán 13.00-16.00 h-ig
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

Ácsmunkát, tetőfedést, 
bádogozást vállalok!

Valamint gipszkartonozást és
lambériázási munkákat.

Herák Tamás

8000 Székesfehérvár Kertész utca 3.
06-30/860-3320

herak.tamas@gmail.com

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTER
Koszti András

HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 
osztályvezető 589-412
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 
testületi referens 589-425
Varga Viktor 
személyi asszisztens 589-402
Kállai-Kiss Barbara 
titkársági ügyintéző 589-416
Mátay Balázs 
önkormányzati és 
kommunikációs referens 30-333-6171

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea 
aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezető 589-417
(anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki ügyintézés, 
lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta 
igazgatási ügyintéző 589-408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)  
Serényi Ildikó 
igazgatási ügyintéző 589-400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)

Ablonczi Ernő 
közterület-felügyelő  589-422, 30-588-6416 
Pécsi Viktor 
közterület-felügyelő  589-422, 30-255-7392
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann 
osztályvezető 589-414
Csikmérő Enricóné 
főkönyvi könyvelő 589-411
Egri Andorné 
főkönyvi könyvelő 589-411
Zsapka Judit 
pénzügyi ügyintéző 589-424
Csizik Gabriella 
pénzügyi ügyintéző 589-423
Sári Viktória 
pénzügyi ügyintéző 589-415
Kátai Éva 
pénzügyi ügyintéző 589-410
Nagy Mónika 
pénzügyi ügyintéző 589-410
Kovács Jánosné 
adóigazgatási ügyintéző 589-413
(építményadó, adókönyvelés, 
adó- és értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta 
adóigazgatási ügyintéző 589-409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, 
telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, 
gépjárműadó)
Bíró Gábor 
adóigazgatási ügyintéző 589-428
(adóbehajtás, végrehajtás, 
adók módjára behajtandó
köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS 
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly 
osztályvezető 589-407 

Szilassy Gabriella 
városüzemeltetési 
ügyintéző 589-405
(út- és közmű építési ügyek, 
tulajdonosi hozzájárulás, 
közútkezelői hozzájárulás, 
közterület-használat)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna 
városüzemeltetési ügyintéző 589-401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, 
beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)
Vida Tünde 
városüzemeltetési ügyintéző 589-406
(fakivágási, tűzgyújtási ügyek, 
beruházási ügyek,
építési szolgáltató pont, 
hulladékgazdálkodás)

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

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

Pénztár nyitva tartása:
hétfő 10.00 – 12.00
szerda   9.00 – 12.00
 13.00 – 15.00
péntek   9.00 – 12.00
Sürgős esetben, munkaidőben, ügyfélfogadási 
időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Velencei-tó 
Nyelviskola 

spanyol, orosz, 
német, angol nyelvek 

tanítása, online is.

www.velencenyelv.hu,
info@velencenyelv.hu.
06 30 3988515  vagy   
(06 22) 474570

(nyilv.tart.szám: 00159-2012)



www.velence.hu

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
 
  ANTENNA  szerelése, javítás (hivatalos ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u. 28. 

    -„UPC DIRECT”    Bárhol az országban elérhető tányéros tévé, 
    -„MinDig TV”   ingyenes és extra digitális földi televíziós szolgáltatás, 

 

 VILLANYSZERELÉS  és   mérőhelyi munkák  VILLANYÓRA HELYEK  
            -Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások, 

   -Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése, 
 

 RIASZTÓSZERELÉS  és, VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ  rendszerek..stb 
  
      Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63                 Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15 
 

    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 
                                            

 

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

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 



2019. február

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.

Sukorón eladó

300 m2-es
panorámás családi ház

Érdeklődni: 
Velence, Fazekas M. u. 3.



GEOFÉNY Kft.

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

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Tisztelt gazdálkodók!

Őstermelői igazolványok (kártyák) 
érvényesítésének időszaka zajlik, 

melynek határideje:

2019. március 20.  napja. 
Kérjen időpontot 

a gyorsabb ügyintézés érdekében.
Bodnárné Jávori Tímea, 

falugazdász
- 06-70-199-2773

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



s u p e r i o r

Termál- és élményfürdő, szaunapark

Velencei lakosoknak és 65 év felettieknek kedvezményes belépés!

s u p e r i o r

Masszázs kínálatunk

Termál- és élményfürdőnk, tóparti strandunk szolgáltatásai az engedélyezett kapacitás 
eléréséig külsős fürdővendégek számára is igénybe vehetők. A befogadható létszám 
elérésekor a fürdő bezár. Kérjük, tájékozódjanak indulás előtt telefonon, SPA recepciós 
kollégáinknál (+36 22 589 971 / +36 22 589 973). Köszönjük.
Nyitva tartás:  vasárnap - csütörtök  8.00 - 21.30
 péntek - szombat  8.00 - 22.30

Pihentető, frissítő, aroma, indiai ayurveda, gyógy- és svédmasszázsok széles választékával 
várjuk vendégeinket! 
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 22 589 971  |  06 22 589 973  |  spa@velencespa.com 
Nyitva tartás:  hétfő - szombat  9.00 - 19.30
 vasárnap   9.00 - 17.30

Velence Resort&Spa          superior

2481 Velence, Béke u.      06 22 589 971      06 22 589 973
spa@velencespa.com      www.velencespa.com s u p e r i o r
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A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottja, 

Kiss Balázs c. r. törzsőrmester  
minden hónap első és harmadik  

csütörtöki napján  
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT
tart a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

Tel: +36 70 199 5980


