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Velencei
Események
2017. május 2-ig. Kiállítás
Márton Rozália velencei fafaragó és keramikus művész
kiállítása.
Megtekinthető hétköznap 14.00–17.00 óráig,
szombaton 10.00–14.00 óráig
Wenckheim-kastély  (Tópart u. 52.)
2017. április 28., május 6. és május 19.
Barangolás a zene birodalmában
Zenés beszélgetés és vetélkedő a magyar opera és
operett kincsestárából, Tiboldi Mária Jászai-díjas színész
és primadonna, a Budapesti Operettszínház örökös tagja,
valamint Schubert Ferenc, a  Magyar Rádió nyugalmazott
vezető szerkesztője közreműködésével.                                                  
18.00
Wenckheim-kastély  (Tópart u. 52.)
Jegyár: elővételben a Velence Korzón található Tourinform
irodában 690 Ft, a helyszínen 790 Ft.
2017. május 1. Velencei Majális
Mindenkit szeretettel vár Velence Városa a
hagyományokhoz híven, a Kastélyparkban
megrendezendő Majálisra! Kispályás foci, főzőverseny,
szórakoztató műsorszámok, játszóház, ínyencségek sarka,
kirakodóvásár.
10.00–15.00-ig
Kastélypark (Tópart u. 52.)
2017. május 6. Babák Rózsakertje
Minden évben hagyományosan megrendezésre
kerülő ünnepség, melyet az elmúlt évben született
kisgyermekek, „babák” köszöntésére egy-egy tő rózsát
ültetnek el közösen a Babák Rózsaparkjában. Egyéb
programok: Rózsa-díj átadása, Csernik Szende lábbábos
mesemondó mesél, népi játékok, arcfestés, kézműves
kirakodóvásár.
10.00–14.00-ig
Babák Rózsaparkja (Zárt u.)
2017. május 6. Velence SE–Sárosd
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
17.00
Sportpálya  (Kastélypark – Tópart u. 52.)
2017. május 8. „Unalmas hétfők, érdekes emberek”
Az ötszörös földkerülő vitorlázó, FA NÁNDOR
élménybeszámolóval egybekötött közönségtalálkozója.
18.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2017. május 12.
„Történelmi témák – történelmi közegben”
Vendég: Benkő László író, a Magyar Írószövetség és a
Történelmi Írók Egyesületének tagja.                                                          
17.00
Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési
Intézményközpont és Könyvtár olvasóterme
(Wenckheim-kastély, Tópart u. 52.)
2017. május 17–19. Utcavirágosítás
Velence virágos arculatának szépítése, utcák, közterületek
közösségi virágosítása.
10.00–20.00 óráig
Velence város egész területe.
2017. május 19–21. Tour de Velencei-tó
Kerékpáros hétvégi fesztivál minden korosztálynak.
Túrák, versenyek aszfalton és terepen, kerékpáros játékok
kicsiknek és nagyoknak.
08.00–18.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
2017. május 20. Nagyvirágosítás
Velence virágos arculatának szépítése, parkok virágosítása.
8.00–11.00 óráig
Velence Város egész területe.
2017. május 20. Velence SE–Ercsi
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
17.00
Sportpálya  (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: „Nyuszi ül a fűben...” – gyerekek húsvéti öröme a
tóparton. Fotó: Igari Balázs
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Kedves Velenceiek!

Fotó: Stehlik Norbert

A kemény tél, a kiváltképp zord január után február
végén a Velencei Karnevál meghozta számunkra az
enyhülést. Rendkívül sikeres rendezvényünk legfőbb célja, a télűzés olyan jól sikerült, hogy a magunk
mögött hagyott március már a tavasz igazán szép
arcát is megmutatta, sok napsütéssel és nemritkán
20 fok feletti hőmérséklettel. A jó időből április elejére is jutott, igaz, ez a hónap eddig nem hazudtolta
meg a ráaggatott „bolondos” jelzőt, tökéletesen
megfelelt annak igen változatos időjárásával. A tavasz
legfontosabb állami ünnepén, március 15. napján nagy örömmel töltött el, hogy sokan eljöttek a
Hősök Parkjába, így méltóképpen emlékezhettünk az
1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire, a
márciusi ifjakra, akik cselekedeteikkel, bátorságukkal
tanúbizonyságát adták hazaszeretetüknek, a szabadság iránti elkötelezettségüknek. A ’48-as forradalom
történelmünk komoly és méltóságteljes pillanata,
amelyre a megfelelő méltósággal tudtunk emlékezni, köszönet érte minden megjelentnek!
Mint ahogy nagy köszönettel tartozom mindazoknak, akik eljöttek március 22. napján a Korzóra az
immár hagyományos évértékelőre, amelyet ezúttal
is közmeghallgatással kötöttünk egybe. Már a 2014.
évi választási kampányom során kiemeltem, hogy
számomra nagyon fontos a lakosság hiteles tájékoztatása, a nyílt párbeszéden alapuló városvezetői
kommunikáció. Ezt az elmúlt 2 és fél év tapasztalatai tovább erősítették bennem, így nem volt kérdés
számomra, hogy újra egy olyan rendezvény keretében találkozzam Velence polgáraival, amelynek ők
maguk a főszereplői, ahol mindenki elmondhatja a
véleményét és megfogalmazhatja javaslatait szere-

tett városunk fejlődése érdekében. Azt, hogy erre a
párbeszéden alapuló rendezvényre komoly igény
mutatkozik, jól mutatja, hogy a Korzó díszterme
zsúfolásig megtelt. Rengeteg kérdést kaptunk, mint
ahogy nagyon sok javaslat és kérés is megfogalmazódott felém, valamint képviselő-testületünk felé.
Ezeket a jórészt építő jellegű javaslatokat és kéréseket képviselőtársaim nevében is köszönöm, igyekezni fogunk, hogy minél többet tudjunk hasznosítani közülük munkánk során. Az, hogy Velence fejlődik és egyre népszerűbb a turisták körében is, mi
sem mutatja jobban, mint az, hogy az évértékelőnek
volt olyan résztvevője, aki átszállással együtt 3 órát
vonatozott azért, hogy velünk lehessen és elmondhassa véleményét, ő miként látja településünk fejlődését. Neki is köszönöm azt, hogy – miként már
korábban több más eseményünkön – velünk volt, és
hogy egy másik régióban található nagyváros lakosaként is igen pozitív véleményt formált rólunk.
Felemelő élményben volt részem március 23-án,
amikor meghívásomat elfogadva, temérdek hazai
és külföldi programja közepette meglátogatott a
magyar sportélet egyik legkiemelkedőbb alakja,
városunk lakója, Fa Nándor, aki februárban ért célba
a világ legnehezebb, leghíresebb egyéni, kikötés
nélküli földkerülő vitorlásversenyén, a Vendée Globe-on. Ez a remek sportoló 63 évesen képes volt
arra, amire ebben a korban rajta kívül eddig egyetlen
ember a világon! Azzal pedig, hogy összességében
ötödik alkalommal kerülte meg a földet, egy olyan
szűk elit „klub” tagja lett, amelyet néhány tucatnyian alkotnak a földkerekségen. Személyes találkozásunk meggyőzött arról, hogy Nándor elszántsága,

Képviselői fogadóórák

2017. május

Dr. Sirák András: 15.00–16.00
2017. május 4. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00
2017. május 4. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00–10.00
2017. május 5. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00–10.00
2017. május 8. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00–12.00
2017. május 8. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00–10.00
2017. május 12. (péntek)
Szabó György: 14.00–15.00
2017. május 23. (kedd)
Uj Roland: 10.00–12.00
2017. május 8. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.
elhivatottsága és rengeteg lemondással járó céltudatossága emberi kvalitásainak köszönhető. Egy
vérbeli profi, aki tudja, hogy mit, miért és hogyan
tesz. Köszönöm, hogy eljött hozzám, és tömérdek
elfoglaltsága ellenére is első szóra vállalta, hogy egy
közönségtalálkozó keretében megosztja élményeit
városunk lakóival. Erre az eseményre május 8. napján, a Velence Korzó dísztermében kerül sor 18.00
órakor. Várunk mindenkit sok szeretettel!
A visszatekintések után most nézzünk valamelyest
előre, annál is inkább, mert a közeljövőben egyre
sűrűsödnek majd kiemelt eseményeink. Március
végén kezdődött és május 19. napjáig tart péntek
esténként a Jászai Mari-díjas színésznő és primadonna, Tiboldi Mária, valamint a Magyar Rádió nyugalmazott vezető szerkesztője, Schubert Ferenc
komolyzenei barangolása, vetélkedővel tarkított
sorozata. Május elsején kerül megrendezésre a
Kastélyparkban a remek programokkal tarkított
Majális, míg május 6. napján a nagy hagyományokkal rendelkező Babák Rózsakertje. Utóbbi rendezvényünkön az elmúlt egy évben született velencei gyermekek és szüleik ültetnek egy tő rózsát a
Babák Rózsaparkjában a kicsik tiszteletére, és több
más műsorelem mellett itt kerül átadásra a Velence
Rózsája díj is, amit minden évben olyan személyek
kaphatnak, akik kiemelkedően sokat tesznek Velence
kulturált környezetéért, virágos arculatáért, közterületeinek szépítéséért. Mindezekből mindannyian
kivehetjük a magunk részét a május 17. és 20. napja
között esedékes utcavirágosítás és nagyvirágosítás
során. Találkozzunk rendezvényeink mellett ezen
a négy napon közterületeinken, parkjainkban is, és
szépítsük tovább Velence virágos arculatát!
Koszti András 3
polgármester
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Gyógyítóink

Fotó: Stehlik Norbert

Dr. Végh Dóra
reumatológus szakorvos

V

elencei Híradó: Tisztelettel köszöntöm Főorvos Asszonyt, kérem, hogy
néhány, olvasóinkat érdeklő kérdésünkre válaszoljon!
Dr. Végh Dóra: Üdvözlöm! Szívesen válaszolok.
VH.: Népi szólás szerint; az idős kor kórja a reuma.
Mennyiben, illetve mennyire ért egyet Főorvos
Asszony a fenti, népi bölcsességnek számító
mondással?
Dr. Végh Dóra: Sajnos ez a népi bölcselet már
nem igaz! Manapság egyre fiatalabbak, sőt fiatalok kerülnek szakrendelésünkre, gerinc, kis- és
nagyízületi problémáik miatt. Ennek hátterében
sokszor a kemény fizikai munka áll, de a mai világ
mozgásszegény életmódja sem tesz jót mozgásszervrendszerünknek.
VH.: Adódik a kérdés: mit tehet, mit kell tennie a
fiatalabb generációnak, hogy idős korára kevésbé
legyen kitéve a reuma bántalmainak?
Dr. Végh Dóra: Ezzel kapcsolatban csak azt
tudom mondani, hogy igaz, amit a „régiek” mondtak: a mérték a lényeg! Figyeljünk oda a súlyunkra,
étkezésünkre, a rendszeres testmozgásra, illetve a
megfelelő pihenésre. Megelőzésképpen, étrendkiegészítőkkel megfelelő ásványianyag- és vitaminbevitelt, porcregenációt, csonterősítést érhetünk el. Természetesen ezek használatát háziorvos, illetve szakorvos Kollégáimmal történő
konzultáció után javaslom elkezdeni.
VH.: Sokan esküsznek a különféle csontkovácsokra, csodába illő gyógyulásokra, hasonlókra.
Más oldalról elhangzik, hogy a csontkovácsi
beavatkozás akár tragikummal is végződhet. Doktornőnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban?
Dr. Végh Dóra: Ennél a kérdésnél fontos eldönteni, hogy ki, mit ért a „csontkovács” szó alatt.
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Solymosy József

Amennyiben manuálterápiás végzettséggel rendelkező szakembert neveznek csontkovácsnak,
aki lehet orvos és gyógytornász, akkor az a véleményem, hogy az általuk végzett beavatkozásnak helye van a terápiás palettán. Ahhoz, hogy
ilyen végzettséget valaki megszerezzen, komoly
képzésen és vizsgán kell helytállnia! Más esetben
valóban előfordulhatnak olyan „kezelések”, amelyek egészségkárosodást okozhatnak.
VH.: Ugyancsak kérem, hogy tegye helyre azt a
szóhasználatot, amikor sokan a reumát és a köszvényt azonosítják!
Dr. Végh Dóra: A kettő nem ugyanaz! A „reuma”
egy gyűjtőfogalom, amibe gyakorlatilag beletartozik minden olyan betegség, ami mozgásszervi
tüneteket okozhat. A köszvény pedig egy húgysavkristály okozta gyulladásos kórkép, tulajdonképpen kissé leegyszerűsítve egy anyagcsere-betegség akut fellángolása.
VH.: A szakszerű fizioterápia, a gyógyfürdő és a
gyógytorna kedvező hatását mindenki érzi, aki
rászorult, ezt tapasztalta. Mi a helyzet a neten

tucatszámra kínált „ketyerékkel”, ide sorolom a
hangzatos magneoterápiás készülékeket is?
Dr. Végh Dóra: Mágneskezelést mi is használunk
a napi rutinunkban. Azt gondolom, hogy az interneten kapható készülékek hatásfoka biztos elmarad a bevizsgált, ellenőrzött terméktől. Mielőtt
bárki is ilyet vásárolna, javaslom, hogy konzultáljon szakemberrel, mert bizonyos állapotokban,
betegségekben nem ajánlott ezek használata.
VH.: Kedves Doktornő, aki már járt a szakrendelésén, onnan – nem akarok nagy szavakat használni
– de lelkileg is feltöltődve távozik. Túlzás nélkül,
Önből sugárzik az empátia, az együttérzés. Érződik, és ezt nem nyomja el a meglévő szakmai biztonság sem. Ezek után, ugye nem kérdéses, hogy
az olvasóinkat érdekelné Dr. Végh Dóra, az Ember
is! Kérem, hogy szóljon magáról, civil életéről,
Családjáról, élete folyásáról, szakmai karrierjéről,
viszonyáról a velencei betegekkel, Velencéhez
kötődéséről!
Dr. Végh Dóra: Köszönöm kedves szavait!
Magamról annyit tudok mondani, hogy a Szakrendelő megnyitása óta rendelek Velencén. Előtte
Csákváron és Székesfehérváron a Reumatológiai osztályon, majd Érden, Móron, és az Agárdi
Gyógyfürdőben dolgoztam. Szeretem és örömmel végzem a feladatomat, ehhez a Szakrendelő
minden támogatását megkapom. Meg kell említenem, hogy a mi munkánk csapatmunka, Rita
asszisztensnőm szakmai és emberi segítsége nélkül nem boldogulnék! Két, majdnem felnőtt fiammal Gárdonyban élek, a rendszeres sport napjaim
része. Futok, kerékpározom, illetve TRX-ezem.
Református presbiterként igyekszem gyülekezetemet és lelki egészségemet is rendben tartani.
VH.: Szakmai és presbiteri munkájához is, Isten
áldásával, sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy
értékes válaszaival lapunk színvonalát emelte.
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK
I. sz. Családorvosi Rendelő
Rendel:  Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
hétfő:   8.00–12.00  Rendelés
kedd:   8.00–10.00 Terhesgondozás
10.00–12.00 Rendelés
szerda: 8.00–12.00 Rendelés
csütörtök: 13.00–17.00 Rendelés
péntek: 8.00–12.00 Rendelés

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

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

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

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

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

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

Gyermekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Oszvald Éva
Rendelés helye: Velence, Balatoni út 65.
Rendelő telefonszáma: 22/472-156
Rendelési idő:
hétfő 13.00–16.00
kedd 12.00–14.00
szerda 13.00–16.00
csütörtök 10.00–12.00
péntek 9.00–12.00

I. sz. Védőnői körzet
Torma Csabáné
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 20/967-3302
A körzetbe Velence Ófalú és Bence-hegy településrészek
tartoznak.
Terhestanácsadás: csütörtök: 10.00–11.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás
egészséges gyerekeknek: csütörtök: 8.00–9.00

II. sz. Védőnői körzet
Papp Judit
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 20/425-5154
A körzethez tartozik Velence Újtelep és Velencefürdő
településrésze.
Terhestanácsadás
hétfő: 08.00–10.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás egészséges gyermekeknek
hétfő: 10.00–11.00

Gyógyszertárak
Velence Gyógyszertár
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 22/589-524
Nyitva: hétfő–péntek: 8.00–20.00
szombat: 8.00–14.00
Vörösmarty Gyógyszertár Ófalu
Velence, Halász u. Tel.: 22/471-596
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00
Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence, Iskola u. Tel.: 22/472-074
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00
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Húsvéti szokások Velencén
Több idős velencei ember meséiből hallottam,
hogy állt egy fakereszt a Sukoróra vezető út
mellett, az egyik szőlő végében. Nincs fellelhető
nyoma, hogy ki és mikor állította. Nagyon régen…
A falusiak „vörös keresztnek” hívták, mert vöröses
színű festékkel volt gondosan lefestve, húsvét
előtt körülötte kitakarítva. A katolikus hívek, főleg
a nőegyleti tagok, ide jártak ki minden húsvétkor,
nagycsütörtökön. A templomtól indult a menet,
sötétedéskor, énekelve. Egész éjjel virrasztottak,
imádkoztak, énekeltek. Hajnalban a Halastófolyás
forrásában mosdott meg minden lány és asszony,
mert úgy tartották, hogy „aki nagypéntek hajnalban megmosakszik ebben a forrásban, az egész
évben szép lesz”. Így már érthető, hogy miért volt
igen kedvelt velencei szokás, a nagycsütörtöki
virrasztás. Nem csak vallási szokás volt, hanem
alkalom a párválasztásra. A legények a sötétben
közelebbről is szemügyre vehették a lányokat.
Néha meg is riasztották az ájtatoskodókat, akik
egy gyertya fényénél nem tudták, hogy ki zörög a
bokor mögött, vaddisznó vagy őz, esetleg a legények? Hajnalban aztán a jéghideg vízben megmosták az arcukat. Lám-lám, már akkor is minden
lány és asszony szép akart lenni…
A fakeresztet bizony kikezdte az idő, és tönkre
ment. 1941-ben pótolták kőkereszttel. Agárdról
került ide, a temetőben feküdt sokáig a földön.
A velencei hívek kérésére Nádasdy gróf engedte
át, amikor elkészült az Agárdi Obeliszk. Ma is
ott áll a kőkereszt, két tuja között megbújva, az
Ország út 47. sz. ingatlan kertjében. Vajon megmosdott-e valaki a Halastófolyás vizében?
(Galambos Györgyné)

Kézi vetés, aratás
A 18–19. században kizárólag a nemesített búza
és rozs számított kenyérgabonának. Egykor
elsősorban az önellátást, a megélhetést jelentette, ezért senki nem nélkülözhette. A faekét
a 19. század első felében váltotta fel a félvas,
illetve 1840-től a vaseke. A nehéz faekét sokszor
4 vagy 6 ökör húzta, a vasekét 2 ökör, vagy 2 ló.
„Fogasboronával” elboronálták, és a 19. századtól „felülvetéssel” vetették el, nyakba akasztott
vetőabroszból, vagy felkötött kötényből. Bal
kézzel fogták az abroszt, jobb kézzel belemarkoltak, és ha jobbra léptek, jobbra, ha balra léptek, balra szórta a magot. Nagyon sok hiedelem,
szokás kísérte a vetést, hiszen a következő évi
megélhetésük függött tőle. Pl: sok helyen a
karácsonyi abroszból vetettek, „mert akkor
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Elfeledett mesterségek, szokások
bőven terem és nem bántják a kártevők”. Vagy:
vetés előtt egy búzaszemet tettek a nyelvük alá.
A szótlan vetésnek az volt a célja, hogy a madarak és a kártevők ne tegyenek kárt benne. Mákot
vetni is csak csendben lehetett, sőt, „hogy nagy
legyen a mák feje, ezáltal sok mák teremjen,
és ne legyen férges”. A vetések megáldásának
szertartása is hozzátartozott a paraszti munkák
sorához. A katolikus egyház Szent Márk napján,
április 25-én tartotta a körmenetet a határban.
Ünneplőben, zászlókkal vonult a menet, visszafelé az volt a szokás, hogy zöld búzábóln koszorúkat kötöttek, amelyekből a templomba visszaérve, az asszonyok az imakönyvükben préseltek
le egy-egy szálat, a férfiak a kalapjukhoz tűzték,
„hogy megoltalmazza őket a betegségektől”.
Általában június 29-én Péter-Pálkor kezdődhetett
a betakarítás, amely a 19. század végéig kézzel
történt, kaszával. Előtte az asszonyok munkája
volt, és sarlóval vágták a maroknyi gabonaszálat.
Amikor a lassú sarlós aratást felváltotta a kaszás
aratás, összefogtak a rokonok, vagy utcabeliek
és aratóbandákat alkottak. 24–60 fő között volt
egy-egy banda létszáma. Mind fiatal, erős férfiak
voltak, rangot jelentett bekerülni a bandába.
Élen haladt az első kaszás, aki mindenben az
első volt. Ő kötötte a szerződést a tiszttartóval,
ő állapodott meg a fizetségben és a javakban.
Ő válogatta ki a kaszásokat, akik mind aláírták a
szerződést. A férfiak rendre vágták a gabonát, az
asszonyok kétmaroknyi, azaz két kaszavágásnyi
gabonaszálat tettek a szalmából csavart kéveVelencei
aratóbanda
1939–40

kötélre, és a mögöttük haladó kévekötő azonnal
bekötötte. Mindenkinek meg volt a pontos fel
adata, a helyét nem hagyhatta el a nap végéig. A
kévéket egymásra rakták, minden tizedik lett az
aratóké. Meghatározott munkarend szerint dolgoztak, pl, ha 12 kaszás vágta a gabonát, akkor
12 lány szedte a markot, és 6 kaszás kötözte.
Naponta váltottak, hajnaltól este 6-ig dolgoztak, legtöbbször napi 14-16 órát, minimum négy
héten át. Többnyire a házaknál volt a szemnyerés
színhelye. Régebben cséphadaróval, majd cséplőgéppel végezték ezt a nehéz és fáradságos
munkát. Ha kiment a gazda a földre, megnézni,
hogyan áll a munka, az asszonyok szalmakötéllel
összekötözték a lábát, „hogy jövőre is jó termés
legyen” és csak akkor engedték el, ha bort adott,
vagy élelmet, esetleg pénzt ígért.
A befejezés előtt egy kevéske gabonát lábon
hagytak, és azt csak másnap kaszálták le. Az
ügyes kezű asszonyok ebből fonták az aratókoszorút, amelyet a legvégén a gazda házához vittek, énekelve, és a mestergerendára akasztották.
A gazda megvendégelte őket. Ezután következett
az uradalmakban az aratóbál, amely másnap reggelig tartott. Az aratás általában 4 hétig tartott, a
„banda” tizedért aratott, ami azt jelentette, hogy
egy kaszás 10-13 mázsa gabonát keresett. Ebből
2-3 mázsa járt a fogadott marokszedőnek, ha
családtag volt a marokszedő, akkor semmi. A ház
padlását jó előre gondosan letapasztották sárral,
ide került a kicsépelt gabona a velencei határból.
(Velencei Helytörténeti Egyesület)

2017. április
Nagyhét:
Virágvasárnaptól Húsvétig

Feláldoztatik érettünk
Isten Báránya…

Húsvét a keresztyén világ legnagyobb ünnepe, Jézus
feltámadásának napja és emlékünnepe. A zsidóknál a
hét utolsó napja a szombat (sabbat) volt, de Jézus a hét
első munkanapján, „vásárnap” – azaz vasárnap támadt
fel. A keresztyén ember számára ezért vasárnap a
templomba járás napja, a nyugodalom napja.
A zsidó vallásban Pészah-kor az egyiptomi rabságból
való szabadulást ünneplik. A keresztyének pedig a
Nagypénteken keresztre feszített Jézus Krisztus dicsőséges feltámadását. Eredetileg a két ünnep időben
egybeesett, majd 325-ben a niceai zsinat a keresztyén
Húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.)
követő első holdtölte utáni vasárnapra tette. Mivel
ez az időpont évről-évre változó, a Húsvét ún. mozgó
ünnep. Az ünnepet megelőző 40 nap a Nagyböjt időszaka, Jézus 40 napos pusztai böjtjének emlékére,a
felkészülés, a lelki és testi megtisztulás, az önvizsgálat, az imádság ideje.

Nagypénteken halt kereszthalált Jézus Urunk, Istennek Szent Fia. A keresztyének körében a bűnbánat, a
mély gyász és a szigorú böjt napja ez. A templomokban az oltárokat letakarják, ill. a reformátusoknál az
Úrasztalát fekete terítővel takarják le, s a harangok
némák. Ez a nap a gyász, a fájdalom, a sírás napja a
hívő ember számára, s szinte vele együtt halunk meg,
átélve a halálos kínszenvedésének rettenetét… A passiójátékok is erről szólnak. Rómában minden évben a
pápa szolgálatával elevenítik fel a Keresztút (Via Crucis) stációit. Amikor meghal, a jeruzsálemi templom
oltárát díszítő kárpit megreped, a föld megnyílik. A sírt
őrző katonák rémülten menekülnek. Ugyanis a sziklasírhoz, ahová temették, őröket állítottak a főpapok,
hogy el ne lopják a testet. Hisz a jövendölés szerint, a
halál utáni harmadik napon feltámad halottaiból…

„Jézus meghalt bűneinkért…”
A Húsvétvasárnapot megelőző vasárnap Virágvasárnap, a Nagyhét első napja. Jézus ekkor vonul be Jeruzsálembe vemhes szamárnak hátán, jelezvén, hogy Ő
szolgálni jött és nem uralkodni. Az emberek virágokat
hintettek lába elé, ruháikat eléje terítették, pálmaágakat lengettek, így dicsőítették Őt. Bevonulásával
egy régi próféciát tölt be. A főpapok féltették tőle
hatalmukat, rossz szemmel nézték Jézus tanításait,
úgy döntöttek, hogy elfogják, s az áruláshoz megnyerték Júdást. Az utolsó vacsorát Jézus tanítványai
körében költötte el. Kenyeret nyújtott tanítványainak, és ezt mondta: „Vegyétek, ez az én testem!”, és
bort, mondván: „Igyátok, mert ez az én vérem!”  Ott
már nyilvánvalóvá tette, hogy Júdás elárulja Őt! S azt
Virágvasárnap, Jézus bevonulása Jeruzsálembe

Maes: Krisztus Pilátus előtt
is, hogy bár megölik, de Ő az Atya akaratából nem
marad a halálban, s harmadnap feltámad. Az utolsó
vacsora után, amit Leonardo da Vinci oly zseniálisan
megfestett, Jézus tanítványaival a Gecsemáné kertbe
ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak, amíg Ő
imádkozik. A tanítványok azonban elaludtak… Júdás
odavezette Jézushoz a katonákat, majd egy csókkal
mutatta meg nekik, kit kell elfogniuk, majd elhurcolják Őt a főpap börtönébe. Éjszaka ott tagadja meg
háromszor Péter, majd megszólal a kakas, s keserves
sírásra fakad, hisz Jézus mindezt előre megmondta
neki. Erre emlékeztet a református templomok tornyán lévő kakas.

Nagypéntek
Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fia, istenkáromlással vádolják a Nagytanácsban. Heródes
galileai fejedelem, majd a római helytartó, Poncius
Pilátus elé hurcolják, aki ugyan ártatlannak tartja, de
fél a zsidó főpapok haragjától, s inkább a népre bízza
az ítéletet. A tömeget viszont a főpapok pénzért megvették, ahogy Júdást is, aki öngyilkos lesz árulását
követően… A nemrég még hozsannázó tömeg gyalázkodik, „feszítsd meg”-et kiált, s a gyilkos Barab(b)
ás elengedését követeli. A tömeg Jézus halálát akarja,
Pilátus pedig mossa kezeit, ezzel jelzi, hogy Jézus
halála nem az ő kezéhez tapad. A foglyot megostorozzák, megverik, töviskoszorúval megkoronázták és
így gúnyolták,: "Íme a zsidók királya!" Ezután a súlyos
kereszttel hajtják fel a Golgota hegyére (Koponyák
hegye), ahol megfeszítették. A kereszt súlya alatt az
úton összerogy, de a katonák kiemelik a tömegből
Czirénei Simont, s ő viszi fel Jézus keresztjét a Golgotára. Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok
harangjai, s a katolikus hagyomány azt tartja, hogy a
harangok Rómába mennek, s ott gyászolják azok is a
megfeszített Krisztust.

Húsvét: Jézus él…
Vasárnap, „vásárnap”, a hét első napján az asszonyok
finom kenetekkel a sírhoz mennek, hogy a testet
méltó módon helyezhessék a keleti szokások szerint
végső nyugalomra. De a sír üres volt… Megjelenik egy
angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott… Menjenek Galileába, ott megláthatják Őt! Fizikai
testében támad fel, így találkozik az övéivel. Tamásnak
még a sebeit is megmutatja. Negyven napig vigasztalja, erősíti az apostolokat, felkészíti őket a küldetésre, a mártíriumra, majd Áldozócsütörtökön felmegy
a mennyei Atyához, ahonnan megváltásunkra elküldetett, s ahonnan majd egykor visszatér ítélni élőket és
holtakat…
(Pápai Szabó György)
Caravaggio: Krisztus levétele a keresztről
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Fotók: Stehlik Norbert

VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József): Tisztelettel és barátsággal köszöntelek, ha hozzájárulsz,
szeretnélek bemutatni az Olvasóinknak.
Tímár Béla: Köszönöm, hogy megkerestetek, bár
meg kell, hogy mondjam, egyáltalán nem rajongok
a közszereplésért, de az igen jól szerkesztett lapotoknak szívesen nyilatkozom.
VH.: Engedelmeddel, szóról szóra leírnám, a laudációt, amelyet a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Elnöke nyújtott be a Képviselő Testületnek, ennek
alapján a Testület maradéktalanul megszavazta a
díj Néked-ítélését. Ennél jobban, lényegbevágóan,
nem hiszem, hogy lehet igazabban és jobban fogalmazni. Íme: „Tímár Béla munkájával, vállalkozásával,
tisztességes helytállásával évtizedek óta sokat tett
Velencéért, az itt élő emberekért. Az önkormányzatban kétszer is viselt bizottsági tisztséget, jelenleg a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külsős tagja,
ahol személye, szakértelme, emberi hozzáállása
megkérdőjelezhetetlen és létfontosságú! A helyi
„Földbizottság” elnöke egyben, ahol szintén becsülettel és hathatósan képviseli a velencei városi, vállalkozói és agrárérdekeket. Kiváló, nagy felkészültségű  ember, életével, szolgálatával, szellemi-erkölcsi értékeivel Velencét gazdagító, Velence jó hírét
terjesztő és generáló ember, széles körben ismert
vállalkozó.” Polgármester úr a felolvasott méltatást
közvetlen szavakkal egészítette ki.
Tímár Béla: Örömmel tölt el, hogy Polgármester Úr
így látja, igyekszem is mindenben az általa elmondottaknak megfelelni.
VH.: Azt tudom, hogy a „Forradalom gyermeke”
vagy, 1956-ban születtél Mezőtúron. Mikor, és miért
költöztettek át Fejér megyébe, Baracskára?
Tímár Béla: 1959-ben, kisgyermekkoromban költöztünk át, szüleim itt találtak jobb munkalehetőséget. Én már középiskolás voltam, amikor Baracskáról
Velencére költöztünk át. Középiskolába, a Magasépítési Technikumba, innen jártam át Székesfehérvárra.
VH.: Tehát építészként végeztél, de tudom, hogy
mezőgazdasággal is igen aktívan foglalkozol.
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Értünk dolgoznak
Tímár Béla,
a Velencéért Emlékérem
2017. évi kitüntetettje

Tímár Béla: Valóban, a Mezőgazdasági Technikumot is elvégeztem, jelenleg mindkét végzettségemet használom is.
VH.: Így akkor a dupla végzettséged jogosít arra is,
hogy jelen két vállalkozásodat szakszerűen vezesd.  
Kérlek, szóljál bővebben a két vállalkozásodról!
Tímár Béla: Jelenleg két vállalkozásom is van, az
egyik építőipari jellegű, kápolnásnyéki telephel�lyel. Mi újítottuk fel mostanában a kápolnásnyéki
Halász-kastélyt is. Jelenleg egy magánkórházat
építünk Budapesten. Másik vállalkozásom a VELENCE-FRUCT KFT., itt 76 hektáron csonthéjas gyümöl-

csöket termesztünk. Ez utóbbi vállalkozást én vezetem, de a tulajdonjog három család között oszlik
meg.
VH.: A legfontosabbról, a Családodról még nem
szóltál.
Tímár Béla: Valóban, igazad van, magam is legfontosabbnak a Családot érzem. Négy gyermekem van:

a 38 éves Levente, aki kutató közgazdász, Helga 36
éves kozmetikus, Zsolt 31 éves, mozdonyvezető,
Dávid, aki 21 éves, most végzős a Közgazdasági
Egyetemen. Helga lányomtól van három kisunokám, nagyon büszke vagyok rájuk: Léna 7 éves,
Szonja 5, és Maja 2 éves.
VH.: Köztudottan sokféle közösségi munkát is
végzel, kérlek, hogy szóljál ezekről is, valamint ha
valamilyen hobbid is van, erről is tájékoztasd olvasóinkat!
Tímár Béla: Főhobbim a vadászat, ehhez kapcsolódik, hogy én vagyok a Földtulajdonosi Közösség
vezetője. Ez azt jelenti, hogy összefogom a földtulajdonosokat – 5500 hektár tulajdonosait – és
ezt a földmennyiséget bérbe adom a vadásztársaságoknak, majd a befolyt összeget részarányosan
szétosztom a földtulajdonosok között. 2003 óta a
Zöldliget iskolai kuratóriumának a tagja vagyok, a
rászorultság alapján segítjük az iskolásokat, illetve
a diákokat. Elképzelni sem tudod, hogy mennyire
jó érzés gyerekeket segíteni, lehetővé tenni azt,
amit egyedül nem érhetnének el.
VH.: Úgy érzem, hogy értékrendünk, érzésvilágunk azonos, így nagyon is el tudom képzelni az
örömödet. Nem marad más hátra, mint hogy ismételten gratuláljak a jól kiérdemelt kitüntetésedhez, és további életedhez is sok sikert, eredményt
kívánjak.

2017. április
Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából
Hagyományteremtő szándékkal rendeztünk iskolánkban szakmai versenyt, amely a nálunk oktatott összes képzést érintette. Az első – írásbeli –
fordulóban mintegy 70 diák ült le, hogy megmérettesse magát, és számot
adjon szakmai elméleti tudásáról. Az akadályt sikeresen vevők a második
fordulóban bizonyíthatták, hogy gyakorlatban (is) milyen ügyesen és szakmailag mennyire megfelelően képesek az eddig megszerzett tudásukat
alkalmazni. A verseny díjazottai kategóriánként:
Mezőgazdaság ágazat:
1. Mészáros Sándor,
2. Simon Gabriella,
3. Varga Tamás
Vendéglátó ágazat:
1. Rácz Evelin 12. szé,
2. Krammer László 12. szé,
3. Galgóczi Viktória és Czövek Nanetta 12. a
Gazdák:
1. Simon Anna,
2. Mlinkovics László,
3. Őri Gergő
Mezőgazdasági gépészet:
1. Varga Botond,
2. Pál Adrián,
3. Németh László
Kertészet és parkfenntartás ágazat:
1. Halász Vanessza,
2. Kálmán Valentina
Virágkötők:
1. Adorján Adrienn,
2. Dudar Eliza,
3. Hetesi Alexandra
Dísznövénykertészek:
1. Vörösmarty Debóra,
2. Cserkuti Bianka,
3. Sárvári Dávid

2017. március 24-én kerékpáros túrát szerveztünk iskolánk tanulóinak. A
20 fős lelkes csapat első állomása az agárdi Madárvárta volt, ahol az állomás ornitológusa érdekfeszítő előadást tartott a Velencei-tó madárvilágáról, a madárvonulás és a madárgyűrűzés jelentőségéről. A Madárvártán
tett látogatás után a csapat Dinnyés felé vette az irányt, ahol a Sarvajc
keresztje mellett épült kilátóból csodálta meg a páratlan panorámát. A
túrán részt vevő diákok kicsit fáradtan, de sok új élménnyel tértek haza.
Az országos programba bekapcsolódva vettünk részt a pénzügyi, majd a
digitális témahét rendezvénysorozatban. A diákok mindkét héten játékos
formában szerezhettek komoly ismereteket az adott témákról, szakértő
tanári útmutatással, vezetéssel.
A hónap végén rendezték meg Kecskeméten a Dísznövénykertész Országos Szakma Kiváló Tanulója versenyt. Druzsin Márton 91%-os eredmén�nyel a 8. helyezést szerezte meg, illetve kiváló teljesítményével egyben
mentesül a szakmai vizsga letétele alól is. Horváth Laura és Nyisztor
Dalma is szépen szerepeltek, ők eredményükkel a szakmai vizsga gyakorlati része alól mentesülnek majd. Felkészítő tanáraik Druzsin János és
Boruzs Ferenc voltak.

A Velencei Karitász
csoport hírei
Örömmel számolunk be a kedves olvasóknak arról, hogy a „Tartós szeretet” nagyböjti adománygyűjtő akciónk keretében az idén
több mint 20 000 kg tartós élelmiszert ajánlottak fel a kistérségünk
(Kápolnásnyék, Nadap, Velence) önzetlen adományozói. Ebből a szép
mennyiségből városunk 500 kg cukrot, lisztet, olajat és más tartós
élelmiszert oszthat szét a rászoruló mintegy 20 család között.
Karitász csoportunk idén fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepli.
Az esemény tervezett időpontja július 1., szombat. Az eseményre
sokszínű programokkal készülünk, melyre várjuk szeretettel az
érdeklődőket, családokat.
A Karitász csoport ügyfélfogadási rendje:
Velence, Újtelepi Plébánia, minden szerdán 16–17 óra között.
(Récsei Norbert katolikus plébános)
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Húsvét, a sorsdöntő
Néhány éve, Húsvétkor, a Balatonfüredi Szívkórházban együtt lábadoztam Sándorral. Sándor nem esztergályos volt, nem tanár, vagy egyéb, Sándor milliomos. Nem egyszeri, nem többszöri, hanem sokszoros
milliomos; milliárdos! Dél-Afrikában élő leánya kérésének tett eleget, amikor egy bizonyos kezelésre,
egy bizonyos professzor gyógyító munkájára bízta
magát.  Más híján egymást az élettörténetünkkel szórakoztattuk. Veled mindig Húsvétkor történik valami?
Kérdeztem. Örülök, hogy észrevetted – válaszolta.
Kérésemre beleegyezését adta, hogy élete folyását
egyes szám első személyben – néhány „kényes rész”
kihagyásával megírhassam, íme:
***
Az iskolában hittanos voltam, kiváló hitoktatóm megerősítette az otthonról megalapozott sziklaszilárd
keresztény hitemet. A ferencvárosi, kispolgári lakásunkban nem voltak festmények, csupán reprodukciók, főhelyen az anonim – valószínűleg magyar, MS
mester 1500 körül készült három csodás alkotása,
a Keresztvitel, a Kálvária és a Feltámadás. Sokszor
rácsodálkoztam a három művészeti remekre. Engem
megigéztek! Erős, nagyon erős, a mindenekfölötti
keresztényi tudatot erősítették meg bennem. Számtalanszor megszenvedtem a keresztre feszítést, de
utána mindig bekövetkezett a Feltámadás is! Húsvét
mindenkor egy-egy sorsdöntő mérföldkövet jelentett
az életem során, hol pozitív, hol negatív értelemben.
Szüleim, majd a nálam négy évvel idősebb bátyám is
a vendéglátóiparban dolgoztak, édesapám szakács
és pincér, édesanyám cukrász, bátyám kitanult szakmája szintén szakács és pincér lett. Engem tanárnak
szántak. Ettől függetlenül, nyaranként, már 13 éves
koromtól kezdve, apám magával vitt a Balatonra,
bátyámmal együtt valamelyik kerthelyiséges étteremben rohangáltam a hangerlivel (pincérkendő)
és a sörrel megrakott platóval (tálca), de idővel, a
nyolc bécsit, vagy a 12 salátát is fel tudtam rakni a bal
karomra. Erősen sportoltam, de karom és lábaim az
átlagnál jelentősebb izomerejét valószínűleg ezeknek a nyári „edzéseknek” köszönhetem.
14 éves voltam, amikor életemben először és utoljára
(!) húsvéti locsolkodáskor, nagyfiúnak akarván látszani, úgy berúgtam, mint a csacsi. 15 évesen, Húsvétkor lettem – előbb reménytelenül – szerelmes, l6
évesen, éppen Húsvétkor teljesedett be a szerelmem.
17 évesen, a húsvéti szünet után, nyertem országos
angol tanulmányi versenyt. 18 évesen gondoltam
úgy, hogy nincs értelme tovább az életemnek, mert
éppen Húsvétkor férjhez ment a nálam négy évvel
idősebb szerelmem, de persze nem hozzám. Életem
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valódi tragédiája 22 évesen ért el, drága szüleim Húsvétkor – ócska Moszkvicsunkkal Solymárról haza,
Pestre tartván autóbalesetben meghaltak. Főleg
bátyám gondoskodó lelkierejének köszönhetem,
hogy bánatom nem vitt szüleim után a sírba.
Egy emelettel fölöttünk lakott egy 30 év körüli pincér, Édesapám egykori tanítványa. Felesége elhagyta,
egyetlen vágya volt, hogy elmehessen egy, a tengereket pénzes turistákkal bejáró „álomhajóra” dolgozni. Járt már az ügynökségen, de nyelvtudás hiányában elutasították. Én akkoriban bölcsészkaron
harmad-, majd negyedéves magyar–angol szakos
hallgató voltam. Németet „von Haus aus” beszéltem,
szüleim, mint nevemből is kitűnik, sváb származásúak voltak, otthon gyakran – nagyszüleimnél kizárólag – így értekeztünk. Angolban kimagaslóan otthon
voltam, orosszal is elboldogultam. Korrepetáltam
Pétert, a pincért. Sokat szótározva, angolul, illetve
németül mondattam el vele mindent, amit olvasmányaiból, vagy elmondásokból tudott az álomhajói
életről, kereseti lehetőségről, egyebekről. Lelkesedése magával ragadott. Szó, ami szó, felkerestem az
Ügynökséget. Édes szüleim – mindketten üzletvezetők voltak – vállalati főnökeitől olyan ajánlóleveleket
vittem, amelyekben bizonyították, hogy amit a pincéri tudományokból én nem ismerek, az egyszerűen
nincs! Az első meghallgatás után egy háromhetes
tanfolyamra hívtak be, itt gyakorlatban kellett bizonyítanom, majd ismét egy meghallgatásra került sor,
ez már igen magas színvonalú volt, angol és német
nyelven folyt a vizsga, még különféle, a pszichológia
tárgykörébe tartozó kérdésekre is felelnem kellett.
Nagyon vártam a döntést, gondolom, a bátyám még
inkább.   Megnősült, bár soha nem éreztették, de
nyilván az útjukban voltam az aránylag kis lakásban.
Megjött a várva várt értesítés: felvettek! 1966. Húsvétkor kaptam meg a sokoldalas szerződést, lényeg,
hogy október 1-én New Yorkban kell a cégem központjában jelentkezni. Addig? A nyolcadik szemeszter szigorlatainak csak részben tudtam eleget tenni.
Rohangáltam hatóságokhoz, orvosi vizsgálatokra,
oltásokra, halomszámra töltögettem ki a különböző
kérdőíveket, egyebeket. Végül, 1966. október 1-én az
Ügynökség New York-i központjában jelentkezhettem. Behajózásom mintegy két hónap után történt
meg, addig napi 8-10 órán át előadásokat kellett hallgatnom, főleg a cég házi szabályairól, szervezeti felépítéséről. Itt és ekkor ismertem meg a feleségemet,
spanyol orvos és filippínó anya leányát, naná, hogy
éppen a Húsvét-szigetről, Hanga Roa fővárosból jött.
Meglátni, és megszeretni… Megnősültem. Izabella a
legmagasabb képzettséget biztosító amerikai főiskolát végezte, cukrászfőnök volt, együtt hajóztunk

be. Hajónk 6000 tonnás, tizenegy emeletes mozgó
luxusváros volt. Az 1700 fő gondtalan luxusra vágyó
utast mintegy 750 fős személyzet szolgálta ki „gasztronómiailag”.
A munkát nehezen, de megszoktam, sőt megszerettem. Segédpincérből hamarosan pincérré léptem
elő, hamarosan a jobbak közé, majd a legjobbak közé
soroltak. Irigyelten kivételes helyzetem volt, nem az
emeletes ággyal bútorozott valamelyik kabinban kellett társaimmal szoronganom, Bellának – igaz, hogy
a vízvonal alatt, de kijárt egy kétszemélyes, toalettel,
zuhanyzóval ellátott kabin, odaköltözhettem.
Teljes köteteket töltene ki, ha az utasokról, szokásaikról külön szólnék, mindenesetre rájöttem, hogy
felvételi vizsgámon miért boncolgatták olyannyira
a pszichológiát. Több turnusban fogadtuk a vendégeket, azonos ültetési rend szerint. A pincéreknek –
beleértve a segédpincéreket is – így állandó asztalai
és állandó vendégei voltak. Az óriási éttermen kívül,
volt még a hajón két hatalmas büfé, és nyolc bár.
Ezekben is – minősítéstől függően – mi láttuk el a
szolgálatot. Itthoni szokásokkal ellentétben követelmény volt, hogy a vendégekkel, nem tolakodóan,
de beszélgessünk, kérdéseiket a legjobb tudásunk
szerint válaszoljuk meg, de főleg, hallgassuk meg
őket. Borravalós rendszer volt, olyannyira, hogy erre a
vendégek figyelmét külön felhívták a hajót ismertető
kiadványokban.
Egységes és egészséges szimbiózisban éltem
munkatársaimmal. Soha, semmiféle egymásra
acsarkodást nem kellett megélnem, de rá sem
értünk ilyesmire. Napjaink, a heti egy szabadnapot leszámítva, napi átlagban 10-12, de előfordult,
hogy akár 18 órán át le voltak kötve. A szabadnapokat Bellával töltve, ismerkedtünk azzal a turista-
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paradicsommal, ahol éppen kikötöttünk. Nagyon
boldogok voltunk a munkás nászutunkon, és azon
túl, a házasságunkban is.
Második utamon történt, hogy egy valóságos pénzügyi hatalmasság a bizalmába fogadott. Állandóan
társalgásra kötelezett, hol irodalmi németből, hol
angolból, oroszból, a Bellától akkor eltanult spanyolból, mintegy vizsgáztatott, üzleti érzékemet kutatta,
végül fölajánlott egyik bankjában vagy irodájában egy
brókeri, vagy menedzseri állást. Ezt nem fogadtam el,
viszont amikor reám bízott egy nagyobb összeget,
hogy azzal a saját belátásom szerint tőzsdézzek, nos,
ennek nem tudtam ellenállni. Hatalmasnak éreztem
a felelősséget, hogy más pénzével gazdálkodom,
óvatosságom ellenére is, egyre nagyobb sikereket
zsebelhettem be. Szenvedélyemmé vált a tőzsde,
nem tudnék tőle elszakadni ma sem.
A Húsvét-szigeten ismerhettem meg feleségem
családját. A sziget valamennyi lakosa – összesen
hatezer – a turizmusból él. Bella apjának hatalmas
– nem tudom máshogy nevezni – fogászati üzeme
van, illetve volt. A chillei kormánynak – ahová
közigazgatásilag a Húsvét-sziget tartozik – minimális adót kellett fizetnie, így árai mélyen minden
amerikai és európai ár alatt voltak. Ezért, a turisták invázióját kellett kielégítenie. Négy beosztott
fogorvossal, és mintegy tucatnyi fogtechnikussal
dolgozott, illetve dolgoztatott, hogy a segéderőkről ne is szóljak.  Az Európában hetekig készülő fogpótlások mindegyikét 24 órán belül tudták elkészíteni, egészen különleges digitális módszereket
is alkalmazva. Bella megkapta nászajándékát, egy
teljesen berendezett kétszintes házat, parkkal, személyzettel. Csábító ajánlatot kaptam Bella édesapjától. Váljunk meg a hajózástól, telepedjünk le
a házunkban. Viszolyogtam attól, hogy „kitartott”
legyek. Bella már ismert annyira, hogy tisztában
volt azzal, hogy az ajánlat elfogadásával elvesztem
önbecsülésemet, önérzetemet, előbb-utóbb ez a
közös életünk rovására menne. Visszamentünk a
hajóra, kétlakiak lettünk.  Ez 1968-ban történt, persze, hogy Húsvétkor.
1972-ben született meg Izabella – a családban Belluci – leányunk.   Nem Húsvétkor, a Jézuska hozta
meg Karácsonyra. Jelenleg 40 éves, orvos. Férjével
– a nagyszülei magyarok –, aki szintén orvos, Dél-Afrikában, Fokvárosban élnek, egy igencsak jóhírű
magánklinikájuk van. Lányunk születése megváltoztatta életünket. A Társasággal, a folyamatosság
végett, évente 7 hónapra szóló szerződést kell kötni,
5 hónapig azt csinálhatok, amit akarok, de dolgozhatok is, ilyenkor fregoliként egyik hajóról a másikra
vezényelhetnek. Bella feladta munkahelyét, lányunkat nevelte, édesapja munkáját a marketingtevékenység egy részének az átvállalásával segítette.
Magam – Bella gyakori látogatásai mellett – évi 7
hónapot hajón, 5 hónapot otthon töltöttem. Ilyenkor belefolytam a marketingmunkába, nem kellett

ingyenélőnek tartanom magam. Apósom jelentős
értékű tőzsdei részvényeit nagyrészt én kezeltem.
Valóban már otthonfélének éreztem a húsvét-szigeti
házunkat, környezetünket.
A hajókon meglehetősen gyorsan haladtam a ranglétrán, segédpincérből pincérré minősítettek már az
első hajóutamon. 4 év után lettem főpincér, majd 3
évnyi főpincérkedés után éttermi felügyelő. Ez utóbbi
azt jelentette, hogy valamennyi pincér munkáját én
felügyeltem, illetve én is minősítettem. Jövedelmem,
az itthoni jövedelmekkel összehasonlítva, kimagasló
volt. Előbb, mint egy neves orvosprofesszor, később,
akár, mint egy sztárügyvéd jövedelmével vetekedett
a keresetem. Tőzsdei jövedelmem nagyságát nem
kívánom összehasonlításokkal szemléltetni.
Minden nagyon szép volt, minden nagyon jó volt,
mindennel meg voltam elégedve – Ferenc József
híres szójárását idézve – egészen 1992-ig. Ekkor
beütött a krach! Drága Bellámon kimutatták a „ki ne
mondd a nevét” nevű, az emberiséget gyérítő alantas
betegséget. Iszonyatos két év következett! Felhalmozódott vagyonunkból kitelt, tehettük: a világ leghíresebb klinikáit, orvosait kerestük meg, kuruzslók
hadát hallgattuk meg, csodagyógyszerek tömegét
vettük meg; hiába. 1994. Húsvétkor, drága Bellámat
magához szólította az Úr.
Az ember egy olyan állatfajta, hogy sok mindent kibír
– tartja a mondás. Kibírtam, ki kellett bírnom, életben tartott a kötelesség. Lelki szemeim előtt gyakran feltűnt a gyermekkorom gyakran látott három
képe, MS-mester csodálatos Krisztus-ábrázolásai. Ez
mindenkor erőt adott. Lányunk, akkor 22 éves volt,
orvostanhallgató New Yorkban. Teljesen összeomlott
lelkileg. Hazahoztam, mármint a Húsvét-szigetre.
A szintén letaglózott nagyszülőkkel együtt pátyolgattuk. Fiatal szervezet, sokat kibír, egy év kihagyás
után visszautazott, folytatta, majd elvégezte az egyetemet. A doktorrá avatásán a felhalmozódott, túlhalmozódott emóció hatására jelentkeztek a szívproblémáim.  Belluci nem engedett haza, majd két évig New
Yorkban kellett maradnom, a legkülönfélébb klinikák,
szanatóriumok kelletlen vendége voltam.
Belluci, mint szívspecialista meglehetős karriert épített, rendre születnek az unokáim is. Előbb apósom,
majd őt követve anyósom is, meghalt. Hazaköltöztem a magyar hazámba 1998-ban. Évente két hónapot Belluciékkal töltök, legtöbbször a jachtjukon
járjuk a tengereket. Régi, itthoni, barátaimmal, évfolyamtársaimmal akár naponta találkozom. Bátyámék
házához közel, a Sas-hegyen vettem, illetve építettem egy házat. Egy erdélyi házaspár biztosítja az ellátásomat, kényelmemet az általuk irányított néhány
alkalmi, szintén erdélyi alkalmazottal.
A húsvét-szigeti, illetve polinéziai érdekeltségeket
megszüntettük, a teljes vagyonnal, Belluci fölhatalmazásával, én gazdálkodom, továbbra is tőzsdézem.
Óvatosan, de jelentős sikerrel. Viszonylag jól érzem
magam. Kicsit az zavar, hogy a normális szemléletvál-

tás még mindig nem történt meg itthon. A „kommunizmus kísértete, mely bejárta Európát” még mindig
kísért. Gyakran észlelem, hogy milyen ajakbiggyesztéssel mondják, hogy na, ez meg tanárból pincér,
pincérből milliomos lett, meg sem tudja számolni,
hogy hány milliója van… Könyörgöm! Az egész világon a törvényesen szerzett vagyon szinte együtt jár,
ha nem is mindig a megbecsüléssel, de legalább az
elfogadással. Az irigyelt USA-ban, szinte anyagi alapja
szerint választanak meg egy tisztségviselőt, akár az
Államok elnökét is. Nálunk? Kilóra megvásárolt liberális újságírók versenyben zengik, hogy mennyire
elítélendő, ha egy nemzeti értéket valló ember törvényes vagyonnal rendelkezik. Ismétlem, csak akkor
csaholnak, ha az illető hazafi. Egyébként, ha hazája
érdekeit szem előtt nem tartva, sőt hazáját meglopva
gazdagszik meg, akkor? Mély csönd és hallgatás.
Könyörgöm! Ébredjünk már fel!
Ráérek szenvedélyemnek élni, a csodálatos magyar
NYELVKINCSÜNK (így, csupa nagybetűvel) ősiségét,
eredetiségét kutatom. A TAMANA történelmi segédtudományba meglehetősen beletanultam, életében
a Hawaiiban lakó Vámosi Tóth Bátorral közvetlen kapcsolatba kerültem, kutatásaiba belefolyhattam.
Mindent összevetve jól, igazán jól érzem magam itthon! Vallom, hogy az ember igazán csak itthon érezheti magát otthon! Könyvtárszobám – amely egyben
dolgozószobám is – falán míves festmények, de a
főhelyen gyermekkori emlékem, MS mester három
csodás alkotásának reprói. Várjuk, tudjuk, hogy egyre
közelebb a FELTÁMADÁS! Az újabban liberalizmusnak
elnevezett ideológiai aberráció a végét járja. Következik, mert más nem következhet, egy, a Természettel harmonizáló, élhető, nem virtuális, de valóságos
emberi társadalom!
***
Sándor egy következő Húsvétkor behajózott Káron
ladikjába, átkelt a Styx folyón. Gondolataimban
gyakran megfordul. Derűs jövőbelátását beteljesülni
látom. Gyakran emlegette az emberellenes „Háttér
Hatalmat és a Clinton Klánt”, és valóban, napjainkban
az utóbbiak bukása megvalósult. Az emberek – bár
az utolsó pillanatban – de józanodnak! Lehet, hogy
2017. Húsvét az emberi Feltámadás közelségét jelzi?
Lehet! Én hiszem! Amikor Reád gondolok Sándor,
a lelkem megnyugszik. Sándor, ha valahol a felhők
mögül olvasod, láthatod, tartom magam az ígéretemhez, a Te nevedben leírtakban egyetlen szó sem
esik a tetemes adományaidról, amellyel nemzetünk
kultúráját, nemzetünket szolgáltad. Arról is csak most
szólok, hogy amikor a Magyarországon született, de
idegenlelkű „tőzsdecápa” gazdaságilag a szakadék
mélyére szerette volna taszítani Magyarországot,
hatalmas áldozatot hozva, Te megmentetted Hazánkat! Hiszem, hogy az Égi Bíró ezt is a javadra írja. Nyugodj Békében!
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Biztonságunk érdekében
Viszonylag csendes hetek vannak mögöttünk, a március közepétől lapzártánkig tartó
időszakban nem volt sok olyan eset Velencén, amikor be kellett avatkozniuk a rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavédelem
(tűzoltóság) illetékeseinek, mindazonáltal
így is akadtak olyan események, amikor
szűkség volt a szakértelmükre, közreműködésükre.
Önkéntes tűzoltóink igencsak mozgalmas
időszakot élnek, s ez kivételesen nem a vonulásaik, beavatkozásaik számában nyilvánul
meg, hanem egészen másban. Március 28-án
rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott a helyi
Közösségi Házban Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. A hivatásosok munkáját illetékességi területén jelentős mértékben segítő
egyesület új elnökének Kulcsár Miklóst, elnökhelyettesének Vajda Attilát választotta a tagság.
Az egység parancsnoka Molnár Károly, parancsnokhelyettese Pintér László, technikai vezetője
Krausz György, ifjúsági tagozatának vezetője Silhány Ferenc lett, míg a titkári teendőket Tóthné
Pongrácz Beáta látja el.
Ami a feladatokat illeti, ebben a tekintetben is
kifejezetten mozgalmas volt a VÖTE tagjainak
a március végi, április eleji időszak. Az elmúlt
hónap utolsó hétvégéjén Krausz György és társai Agárdra látogattak el a parkerdei ovisokhoz,
a sok-sok apróság nagy örömére. Mindenki kedvére ismerkedhetett a tűzoltóautóval és a rajta
található felszerelésekkel. Ezt követően több
mentőcsoporttal együtt hajtottak végre közös
gyakorlatot, amelynek keretében elsősorban a
természeti csapások miatt kialakuló vészhelyzetek elhárítása volt a fő feladat, például egy
mobilgát szakszerű, gyors telepítését is gyakorolhatták az önkéntesek hivatásos kollégáik
segítségével. Alig telt el néhány óra áprilisból,
amikor újra szükség volt rájuk, igaz, szerencsére
most sem baleset vagy más káreset, rendkívüli
veszélyhelyzet okán. Motoros fűrész zajától volt
hangos április 1-jén reggel a Velence Korzó. Ez
korántsem áprilisi tréfa, ugyanis önkéntes tűzoltóinknak ki kellett vágniuk hat darab, veszélyessé váló, kiszáradt fát. Nem teljesen, a törzsük
jó része ugyanis megmaradt, hogy azokból a
közeli Pázmándon élő láncfűrészes fafaragó,
Varga Norbert keze munkája által – Velence pol-

gármestere, Koszti András kezdeményezésére
– új életre keljenek. Szép, praktikus, és minden
bizonnyal széles körben népszerű alkotások
lesznek belőlük hamarosan. Aki kételkedik,
időnként menjen el a Korzóra, ahol május közepéig faragja alkotásait a mester, s nézze meg a
világhálón, ezen a linken a bemutató videóját:
https://youtu.be/4uRI0863pmo
Nem tétlenkedtek márciusban sem a velencei polgárőrök. Fehér István elnök elmondta,
hogy ő és önkéntes társai összesen 180 órában
teljesítettek szolgálatot, főként sportrendezvények biztosításában, futóverseny  és kerékpáro-

zás biztosításában   két alkalommal a vonulási
útvonalak zárásában vettek részt. Labdarúgómérkőzéseken minden alkalommal 7-8 fővel
vigyáztak a rendre, biztosítva a meccsek zavartalanságát. Járőrözéssel többnyire hétvégén
járták az utcákat, közterületeket, esetenként
2-2 fővel. Hét közben egy-egy alkalommal az
illegális szemétlerakást kísérik figyelemmel,
próbálnak segíteni minél több környezetkárosító lebuktatásában. Céljuk, hogy a lakosokkal
közösen törekedjenek környezetünk tisztaságára, a közterületek épségének megóvására. Az
elkövetkező tavaszi, nyári időszakban nagyon
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sok rendezvény, sportesemény zajlik majd városunkban, amelyek biztosításában ugyancsak
részt vesznek polgárőreink.
Hazánk nagy tavainál, a Balatonnál, a Tisza-,
a Fertő- és természetesen a Velencei-tónál
április 1-től nyári üzemmódban működnek
a viharjelzők. A fürdőzőknek és a vízi sportok
szerelmeseinek fontos, esetenként akár életmentő is lehet a jelzések ismerete és helyes
értelmezése. Elsőfokú viharjelzés esetén percenként 45 villanás látható, ilyenkor a parttól
500 méternél távolabb tartózkodni tilos. Kerülni
kell a gumicsónak, gumimatrac és egyéb vízi
eszközök használatát, mivel a megerősödő szél
könnyen elsodorja őket. Másodfokú jelzéskor
már 90 alkalommal villan a viharjelző berendezés, ebben az esetben tilos fürödni, csónakkal
és más vízi sporteszközzel közlekedni. A vitorlás
hajókra nem vonatkozik a tiltás – tájékoztatott a
katasztrófavédelem.

A kerékpárosokra is
vonatkoznak a szabályok
Általános követelmény a KRESZ alapján a közlekedésben részt vevő valamennyi járművezetővel szemben, így a kerékpárosokkal is, hogy a
jármű biztonságos vezetésére képes állapotban
legyenek. A kerékpárosok közlekedésének részletes feltételeit a KRESZ 54. §-a szabályozza,
ezek közül a legfontosabbak:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon
vagy erre utaló jelzés esetében az autóbuszforgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon
vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán,
illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt
lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton,
a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb
széléhez húzódva kell közlekedni. (2) Lakott
területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpárközlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a
(7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral

a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad
közlekedni. (3) Kerékpárral az útpadkán, az
úttesten és a járdán csak egy sorban szabad
haladni. (4) Kerékpárral a) lakott területen
kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy
megfordulni, továbbá b) a kerékpárútról a vele
párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére
vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten
áthaladnia. (5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem
idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat
a kerékpárt nem hajtó utast. (6) A kerékpárral
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
abban az esetben szabad közlekedni, ha a
kerékpáron vagy a kerékpároson a) előre fehér,
hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó
fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek
el, és b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel.
(7) Tilos a) főútvonalon 12. életévét be nem
töltött személynek kerékpározni; b) elengedett
kormánnyal kerékpározni; c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve –
egyéb vontatmányt kapcsolni; d) kerékpárt más
járművel, illetőleg állattal vontatni; e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben
akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni. (10) A gyalog- és
kerékpárúton a kerékpáros a gyalogosforgalmat
nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak
a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton

kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem
főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és
kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpárnyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha a közúti
jelzésekből más nem következik – a kétkerekű
kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a
járművek megfelelő felszerelése, műszaki állapota is. A kerékpárt fel kell szerelni: a) könnyen
kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek
működtetését, b) két, egymástól függetlenül
működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül
az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat, c)
hangjelző-berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat, d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább
150 méter távolságról látható lámpával, e) egy
hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben
legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával, f) elöl egy fehér, hátul egy
vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel,
és g) legalább az első keréken, legalább 2 db,
egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga
színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák
helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon
fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB
88. sz. előírásának megfelelő gumiabroncsokon.
A d) és e) pontjában meghatározott világító-berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A világító-berendezések által kibocsátott
fény villogó üzemmódú is lehet.
Balesetmentes közlekedést kíván a Gárdonyi
Rendőrkapitányság.
Mátay Balázs

Fotók: FMRFK
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Rovatunkban Koszti András polgármestert és Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzőt kérdezzük a képviselő-testület munkájáról, az üléseken meghozott rendeletek fontosságáról és
szükségességéről. A képviselő-testület jegyzőkönyvei nyilvánosak,
ezért nem a rendeletek felsorolása
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű
ügyekről kívánunk részletesebb tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2017. március 30. napján tartotta
lapzártánk előtti utolsó soros testületi ülését városunk képviselő-testülete. Ezen 25 napirendi pontot
tárgyaltak a képviselők. Elsőként a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium támogatási kérelmét fogadta el egyhangú szavazással a
testület. Mi volt a kérelem tárgya?
Koszti András: A Szakképző Iskola nem kis örömünkre három pályázaton is nyert. Ezekből megvalósul az iskolarész bővítése emeletráépítéssel,
az energiamegújító pályázat kapcsán a kollégium
fűtése, kazánja, nyílászárók cseréje, valamint tornacsarnok is épül. A korábban kiírt összeg kevésnek
bizonyult, összességében megközelítőleg 13,5 millió
forint hiányzik a legkedvezőbb árajánlatban közölt
díjhoz. Arról már régebben elviekben döntöttünk,
hogy az önkormányzat a hiányzó összeg egy részét
tudja vállalni. Eredetileg 10 millió forintról volt szó,
amelyhez hozzájött a műszaki ellenőr költsége. Az
egyhangúlag megszavazott határozat értelmében a
többletköltségből 3,3 millió forintot vállal az önkormányzat, a hiányzó összeg többi részét az iskola és a
minisztérium biztosítja. Mivel az iskola és annak teljes
területe – a fogadóépület alatti terület kivételével –
önkormányzati tulajdon, a projekt megvalósulása az
önkormányzati vagyont fogja növelni. Úgy gondolom,
ez a pénz jó helyre kerül.
Velencei Híradó: A következő napirendi pontokban
a Gárdonyi Rendőrkapitányság, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár vezetői az általuk irányított
szervezetek 2016. évi tevékenységéről számoltak
be a testület előtt. Ezeket a beszámolókat ugyan-
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csak egyhangúlag, 8 igen szavazattal fogadták el
képviselőink.
Koszti András: Valóban, és ez nem véletlen. Véleményünk szerint mindannyian jól végezték a dolgukat
2016-ban. Dr. Sági János rendőrkapitány úr elmondta,
hogy ilyen jó évük, mint amilyen a 2016-os év, korábban nem volt, annak ellenére, hogy a rendőrkapitányság szolgálatos állománya jelentős erővel segítette
a déli határ menti feladatok ellátását. A bűncselekmények alakulásának száma magáért beszél, mert
minden egyes kategóriában csökkenés következett
be. Ugyanakkor a felderítés, a nyomozás eredményessége jelentősen emelkedett mind az összes
kategóriában, mind pedig a vagyon elleni bűncselekmények kategóriájában, azokban, amelyek leginkább
befolyásolják az itt élők és az idelátogatók biztonság
érzetét. Beszámolója után arra kértem a rendőrkapitány urat, hogy a nyári időszakban a korábbi évekhez
hasonlóan lehetőség szerint biztosítsanak plusz
szolgálatot Velencén. Amennyiben ez megvalósul, az
önkormányzat szívesen nyújt támogatást a rendőrség
részére. Igen sok problémát jelent, hogy a velencefürdői strandon folyamatosan megrongálják az ottani
értékeket, illetve nagymértékű Velencén az illegális
szemétlerakás. Jutalmat is felajánlottunk annak, aki
az illegális szemétlerakót jelenti. Ha ezt a rendőrség
állományából teszi meg valaki, annak is jár a jutalom.
A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
vezetője, Orosz Csaba alezredes úr beszámolójában
kiemelte a Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjainak munkáját, akik a tavalyi évben közel 80
alkalommal vonultak ki hivatásos társaik segítésére
a különböző káresemények elhárítása érdekében,
ebből Velence város területére 21 alkalommal, Gárdony város területére 10 alkalommal. Az egyesületben a közelmúltban vezetőváltás történt. Ennek

kapcsán parancsnok úr kiemelte: bízik benne, hogy
a jövőben még gördülékenyebb és jobb munka folyik
majd a Velence ÖTE keretein belül, illetve megköszönte az önkormányzat segítségét, amelyet az
Egyesületnek nyújt. A Hauszmann Alajos Egységes
Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár esetében a beszámoló jórészt a könyvtárról szólt, lévén
jelenlegi formájában a 2016-os esztendő második
felétől működik az intézmény. Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető és kollégái jó munkát végeztek, így
esetükben sem volt kérdés, hogy egyhangú szavazással fogadjuk el a beszámolót.
Velencei Híradó: A képviselők döntöttek egy, az
óvodás korú gyermekek és szüleik számára fontos
kérdésben, a 2017–2018. nevelési évre vonatkozó
óvodai beiratkozás időpontjáról is.
Dr. Szvercsák Szilvia: Igen. A nemzeti köznevelési
törvény szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és az óvodai általános felvételi időpontról. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a velencei Meseliget Óvodába az
alábbi időpontokban lehet beíratni személyesen a
gyermeket:
– Velence, Fő utca 79. – 2017. május 3. (szerda) 8.00–
16.00 óra között
– Velence, Szent Erzsébet tér 1. – 2017. május 4. (csütörtök) 8.00–16.00 óra között.
Velencei Híradó: Az ülésen a védőoltások támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet is megalkotta a
testület. Mit tartalmaz ez a rendelet?
Koszti András: A decemberi testületi ülésen dr. Sirák
András alpolgármester úr felhívta a képviselő-testület figyelmét a fertőző agyhártyagyulladás okozta
veszélyre, és kérte, hogy az önkormányzat járuljon
hozzá az oltás költségeihez. Egyetértve az alpolgármester úrral és kicsit tovább gondolva a felvetését,
egy olyan önkormányzati rendelet megalkotását
tűztük ki célul, amely több, súlyos betegség ellen is
védelmet nyújtó védőoltás támogatását biztosítja.
Ez a kezdeményezés országosan egyedülálló, és
úgy gondolom, hogy példaértékű, hiszen sokaknak
tudunk ezzel segíteni. A megalkotott rendelet célja,
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hogy az önkormányzat az egészségmegőrzés keretében elősegítse és támogassa a bárányhimlővírus
(varicella), az agyhártyagyulladás B és ACYW típusa,
valamint a rotavírus-fertőzés elleni védőoltás beadását a leginkább érintett körben. A rendelet hatálya
kiterjed a Velence város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen
élő 0–25 éves lakosokra. Mindhárom védőoltás tekintetében a vakcina árának 50%-át vállalja át önkormányzatunk, amennyiben az érintett gyermek, illetve
személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft). A védőoltás
iránti kérelmet az érintett és/vagy a törvényes képviselője (szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámolt
esetében gyámja) nyújthatja be Velence Város Önkormányzatához.
Velencei Híradó: A közelgő nyári strandszezonra
tekintettel is hozott fontos határozatot a testület: kijelölte a város területén a természetes fürdőhelyeket.
Miért volt szükség erre a döntésre, és melyek ezek a
fürdőhelyek?
Dr. Szvercsák Szilvia: A fürdőhely-használati engedélyezési eljárást a kijelölt fürdőhelyeken a járási
hivatalnak május 1. napjáig le kell folytatnia, ezért a
természetes fürdőhelyek kijelölését a képviselő-testületnek ezt megelőzően kellett megtennie. A döntés
értelmében Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence város területén az alábbi természetes fürdőhelyeket jelölte ki: Velencefürdői strand

(2481 Velence, Cserje utca), Velence Resort & Spa
strand (2481 Velence, Béke utca), Velence Korzó és
Szabadstrand (2481 Velence, Tópart utca), Tóbíró szabadstrand (2481 Velence, Tóbíró köz 4510/23 hrsz.),
Drótszamár Park & Camping (2481 Velence, Kemping utca 2.), Velencei Vízi Vár – Északi strand (2481
Velence, Enyedi u.).
Velencei Híradó: Döntés született a „Velence város
szennyvízhálózatának infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményéről is.
Koszti András: Igen. Nagy örömömre ezzel a határozattal nagyon fontos infrastrukturális fejlesztést
tudunk végrehajtani városunk szennyvízhálózatát
érintően. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság javaslata alapján úgy
döntött, hogy a „Velence város szennyvízhálózatának
infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Képviselő-testületünk – ugyancsak a bírálóbizottság javaslata alapján – azt a döntést is meghozta, amely szerint a négy ajánlattevő
cég közül a közbeszerzési eljárás nyerteseként az
UTÉPSZERV Kft. (2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.)
ajánlattevőt hirdeti ki, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra benyújtott árajánlatban foglalt nettó
56 730 287 Ft-os ajánlati árral és 10 000 ponttal.
Velencei Híradó: A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola bővítéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról is határoztak a

Közlemény az óvodai felvételről
a 2017–2018. nevelési évre
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására
a Velence Város Önkormányzata által fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a
2017–2018. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:
Beiratkozás helye és ideje:
Velencei Meseliget Óvoda
Velence, Fő u. 79. 2017. május 3. (szerda) 8.00–16.00
Velence, Szent Erzsébet tér 1. 2017. május 4. (csütörtök) 8.00–16.00
Az óvodakötelezettségről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. §
(2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától, vagyis szeptember 1.
napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodába a 2017–2018. nevelési évre a 2014. augusztus 31. napjáig született
gyermekek beíratása kötelező.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a gyermek taj-kártyája,
– a szülők személyi azonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Az óvodai felvételről
A gyermekek óvodai felvétele az Nkt. 49. §-a értelmében jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki

testület tagjai. Mi indokolja a bővítést és milyen döntés született?
Koszti András: A Zöldliget Iskola pályázatot kíván
benyújtani a Velence, Bethlen Gábor utca 14. számú,
878/3. helyrajzi szám alatti ingatlanon fennálló általános iskola épületének bővítésére. A tervezett bővítéssel érintett iskolaépületben eredetileg 4 tanterem
került kiépítésre, azonban az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan emelkedő tanulói létszámhoz
igazodva két szükségtanterem is kijelölésre került.
Tekintettel arra, hogy a bővítéssel érintett ingatlan Velence Város Önkormányzatának a tulajdonát
képezi, így a tervezett fejlesztés megvalósításához
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes írásbeli jóváhagyása, azaz a tulajdonosi
hozzájárulása szükséges. Czuppon István igazgató úr
elmondta, hogy amennyiben a Zöld iskolarész megépül, akkor oda 349 főre kérnek majd működési engedélyt. A Liget iskolarészben szeretnék, ha továbbra
is 600 főre lenne működési engedélyük a tervezett
gimnáziumi oktatás elindítása miatt, tehát közel ezer
tanuló elhelyezését tudják majd megoldani az intézményben. Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy a
Velence Város Önkormányzatának tulajdonában álló,
Velence, Bethlen Gábor utca 14. számú, 878/3. helyrajzi szám alatti ingatlanon a Zöldliget Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola épületének bővítésére irányuló pályázat benyújtásához, a
bővítés megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulást
megadja.
(MB)

a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év
során folyamatosan teljesíthető. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati
formában 2017. május 25. napjáig közli a szülővel. A döntés ellen jogorvoslati
kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Velence város jegyzőjének
címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.
Amennyiben a gyermeket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Velencei Meseliget
Óvoda vezetőjének, valamint Velence város jegyzőjének.
A felmentési lehetőségről
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési
kérelem benyújtásának határideje: 2017. április 20. A felmentési kérelmet Velence
Város Jegyzőjéhez, másolatát az óvodavezetőhöz kell benyújtani. Szabálysértést
követ el az a szülő, akinek gyermeke 2017. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3.
életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és a közleményben meghatározott időpontokban sem íratja be az óvodába.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek gondoskodni
gyermekük óvodába történő beíratásáról.
Velence, 2017. március 30.
Koszti András s.k. 15
polgármester
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Hit-Élet
Pápai Szabó György
református lelkipásztor

A 135 esztendeje született
dr. Ravasz László emlékezete
(1882-1975)

Éppen 135 éve, 19882-ben született dr. Ravasz
László református püspök, a 20. századi magyar
református élet és teológia kiemelkedően nagy
személyisége.. Hosszú, sok küzdelemmel teli
élet után 93 évesen hunyt el 1975-ben. Temetése augusztus 13-án, a farkasréti temetőben
a kommunista rendszer elleni néma tiltakozás
volt. Ezrek kísérték utolsó útjára a megfélemlítés, a hivatalos egyház hallgatása és közönye, a
titkosrendőrök és besúgók hada ellenére. Sem
akkor, sem később, születésének vagy halálának
jeles évfordulóin sem jelent meg róla semmi a
hivatalos egyházi lapokban. Úgy látszik, hogy
a történelem ismétli önmagát. Pedig neve ma
már nem tabu. Lehet róla szólni. De lassan-lassan tabuvá válnak azok az eszmék, amelyeket
ő képviselt, s amelyekről annyiszor hitvallást
is tett. Ravasz László ott van a magyar nemzet
legnagyobb hőseinek örök Panteonjában, s ott
az Öröklét birodalmában, Krisztus oldalán, hisz
hűséges, állhatatos életéért, bizonyságtévő
hitéért elkészíttetett néki az örök üdvösség, s
nézzétek: „megfáradt lelke már énekel…”
Szinte lehetetlen, hogy egy emlékezésben
elmondjunk mindent erről a hihetetlenül gazdag
életútról. Milyen nagy és gazdag egy folyó életútja az „értől az óceánig”. Erdély adta őt röviddel
Trianon után a Csonka-Magyarországnak. Kalotaszeg fővárosában, Bánffyhunyadon született
1882. szeptember 29-én egy székely gazda és
egy református papleány gyermekeként. Szülőhelyén ma Ravasz-emlékház őrzi emlékét.
1921 májusában a budapesti Kálvin téri gyülekezet megválasztja lelkipásztorának, majd októberben a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének. Petri Elek püspök nehéz örökségét kellett átvennie az I. Világháború borzalmai,
a proletárdiktatúra dicstelen országlása után,
a trianoni szétszabdaltság bénító sokkjában és
iszonytató fájdalmában.

VELENCEI HÍRADÓ / 16

A nagy magyarok közé tartozik. Életművének
ma is ez az egyik legfontosabb üzenete. Mátyás
király-esszéjében írta: „Egy nemzetnek nem
lehet nagyobb ajándékot adni, mint hőseit”.
Ezért volt bűnös a kommunista politika és egyházpolitika, mert elvette hőseit a nemzetnek.
Elvette a nemzettől Ravasz Lászlót. Persze a
liberalizmusnak sem kegyeltje ő. Mert érdekes módon, amikor magyarságról, nemzetről,
hazaszeretetről, nemzeti identitásról van szó,
akkor derül ki leginkább, hogy kommunizmus
és liberalizmus mennyire egy tőről fakadnak.
(Tudom, kinek hittem. Bp., 1927.) Az Örkényben,
1926-ban elmondott prédikációjában így vall:
„Magyarnak születni nem szégyen, nem is dicsőség, nagy és szent szolgálat. Magyarnak születni
annyit tesz, mint oltáron égni el, vérünket oltárok
kövére hullatni”. Szebben talán senki sem fogalmazta meg a keresztyén magyarság küldetését,
mint éppen ő, a Szekfű Gyula szerkesztette „Mi a
magyar” című híres tanulmánykötetben.
A két világháború egyik legismertebb közéleti
személyisége volt. A református kormányzó
barátja, tanácsadója, lelkipásztora. A felsőháznak,
mint püspök 1926-tól 199-ig volt a tagja. 1930ban  – az első 12 személy között – a kormányzó
Corvin-lánccal tüntette ki. Ez a közéleti szerepvállalás részben egyházi tisztségéből fakadt, hisz
Baltazár Dezső tiszántúli püspök 1936-ban bekövetkezett halála után, 1937-től ő lett a Zsinat, ill.
az Egyetemes Konvent lelkészi elnöke is.
Az MTA-nak 1925-től volt tagja, 1937-40 között
az intézmény másodelnöke, 1940-48 között
igazgatósági tagja. Már az elleni indult koncepciós „per” része volt, hogy 1949-ben törölték

Akadémiai tagságát is, amit egyébként 1989ben posztumusz helyreállítottak.
Egy méltatója „hegyen járó embernek” nevezi
őt. (Reformátusok Lapja, 2002. szeptember 11.)
Nyilván, mert a szenvedések mélységeiben is
tudott felfelé nézni. A dánieli oroszlánveremből
is tudott kiáltani, s mindig Krisztusra tekintett.  
1927-ben megjelent könyvének címe életmottója is lehetett volna: „Tudom, kinek hittem!”  
1945 után lassan és fokozatosan szorítják ki
saját egyházából. Ez a folyamat 1947 után felgyorsul. Ugyancsak a Reformátusok Lapja már
idézett méltatása írja: „… templomától, eklézsiájától megfosztottan hallgatásaiban is erőt
sugárzott…” Az 1956-os magyar forradalom
idején a közbizalom rövid időre visszahívta az
egyház élére. Főszerkesztője lett a forradalom
alatt megjelent Reformáció című új református
lapnak, 1956. november 1-én hangzik el ismert
s nagy hatású rádiónyilatkozata: „… a Magyar
Református Egyház csodálattal és hódolattal
adózik a nemzeti felkelés hőseinek, diákoknak,
munkásoknak, katonáknak, férfiaknak és nőknek, akik erkölcsi felszabadulásunk győzelmét
vérük hullásával kivívták…”
1956. november 4.-től 1957. április 14.-ig újra hirdethette az Igét a Kálvin téri templomban. Ezután a teljes félreállítás lett az osztályrésze. Péter
János, Kis Roland, Bereczky Albert, Kádár Imre
és sokan mások, vele ellentétben maximálisan
kiszolgálták a kommunista diktatúrát. Nemcsak
őt árulták el, hanem egyházukat és nemzetüket
is. Ravasz László az élő, misszionáló, független
egyház hitvallója volt. A gettósított egyházzal a
kiszolgáló főpapok támogatásával már könnyen

2017. április
elbánt az ateista diktatúra.  Csak „spirituális ávónak” nevezte őket.  
Ravasz írja: „Szívemet mérhetetlen hála tölti el,
hogy szabad volt szolgálnom. Megköszönök
minden jó szót, segítséget, meleg pillantást,
minden imádságot. Megköszönök és megáldok
minden sebet, amit kaptam: megkövetek mindenkit, akit megbántottam, és derült szívvel
elmegyek az én hű és örök gazdám békességébe…”
Élete utolsó éveiben sokat betegeskedett. 1975.
augusztus 6-án hunyt el, 93 éves korában. A református sajtó szolgalelkűen alig pár sorban emlékezett meg róla… A velencei reformátusok mintegy 200 éves régi parókiájuk felújításával létrejött
Gyülekezeti Központjukat (Fő u. 83.) dr. Ravasz
László református püspökről nevezték el…
Áldott legyen emlékezete!

A magyar reformátusok szava.
Ravasz László november 1-i rádiószózatából:
„A magyar református egyház csodálattal és hódolattal adózik a nemzeti felkelés
hőseinek: diákoknak, munkásoknak, katonáknak, férfiaknak és nőknek, akik erkölcsi
felszabadulásunk győzelmét vérük hullásával kivívták.
Anyai fájdalmában siratja el a hősi halottakat: minden magyart, aki életét adta ebben
a küzdelemben s vére árán még drágábbá tetet mindnyájunk számára a magyar szabadságot. Csókot a sebekre, virágot a sírra! Minden sebre és minden sírra, de közöttük különösen fájót és különösen könnyest annak a két fiatal hittanhallgatónak, két
református teológusnak a sírjára, aki az Alma Mater kapujától pár száz méternyire
hősi halált halt.
A magyar református egyház büszke arra, hogy ez a forradalom tiszta volt és a nemzeti becsület védelme alatt állott. Nincs hőbb imádsága, mint hogy az is maradjon! …”

A szeretet: esély
Szeretve lenni: ez az egyik legalapvetőbb emberi vágyunk. E nélkül lelkünk bezárul, és lassanként elszárad, mint a háztetőn növő fű. Természetes módon vágyakozunk a szeretet után, de nem mindegy, mivel töltjük be
ezt a hiányzó részt szívünkben: megelégszünk az emberi szeretettel, vagy
ettől valami nagyobbat keresünk.
Az emberi szeretet törékeny, és véges. Vannak korlátai. Sokszor érdekek
mentén cselekszik, feltételhez kötjük, még ha nem is mondjuk ki, például:
szeretlek, ha megteszed amire kérlek. Ebben van a legnagyobb önzésünk.
Sőt, van úgy, hogy hosszú idő után elfogy, romba döntve minden addigi
munkáját, amit felépített.
Ha Isten szeretetével akarjuk betölteni az életünket, nem csupán egy
érzést kapunk Tőle. Az Ő szeretetében nem csak a boldogságunk van
benne, hanem maga az élet. Isten nem egyszerűen szereti az embert,
hanem Ő maga szeretet. Magából ad tehát az embernek, isteni rész egy
teremtménynek. Az Ő szeretete nem értékhez és feltételhez kötődik.
Hogy Isten szeretete mennyire aktív és cselekvő, azt annak formáló ereje
mutatja meg: először is békét teremt. Megbékéltet önmagával, hogy utána
még többet tudjon adni. Megbékéltet önmagunkkal, hogy a problémák
helyett felfedezzük életünk páratlanságát. Megújít, tanít, növekedést hoz
naponként. Ahogy a szerető szülő: egyszerre biztatja és feddi csemetéjét.
Mert lelkileg növekedni csak így lehet. Isten szeretete egyben lehetőség is.
Ott ad esélyt a változásra, ahol már mindenki elfordul tőlünk. Akkor hív leginkább, amikor a legmesszebb vagyunk Tőle. Akkor hisz bennünk, amikor
mi sem hiszünk már magunkban.
Adni csak úgy tudunk, ha azt a másik el is fogadja. Isten szeretetével is így
van: ha meg akarjuk tapasztalni, először el kell fogadnunk. Kinyújtott kézzel álljunk elé, és hálaadással fogadjunk minden örömöt, minden nehézséget, amit ad, tudván: épülésünkre szolgál. Hinnünk kel,l hogy átformál,
megújít, és ennek a hitnek az lesz a jutalma, hogy látni fogjuk, amiben
hiszünk. Ez a szeretet akkor válik teljessé, ha ez nem csak a magunk hasznára van, hanem másokat is építünk vele. Ennek az építésnek pedig van
egy törvényszerűsége: minél többet adok, annál gazdagabb leszek. Minél
inkább vágyom, hogy áldás lehessek másoknak, annál nagyobb áldás lesz
az életemen. Látjuk tehát: Isten szeretete élő, cselekvő, és mérhetetlenül
gazdag.

Húsvét ünnepe is erről a szeretetről szól. A legnagyobbról, legalázatosabbról, amivel csak szerettek minket. Jézus volt az áldozat, akire nézve ez a
szeretet a miénk lehet. Ő nem nézte kiért akar szenvedni. Megtette bűnösért, és igazért egyaránt. Az elmúlt nemzedékek bűneinek bocsánatára,
és az eljövendőkére. Ő általa kaptunk új esélyt egy teljesebb életre, hogy
a hiábavaló világi vágyainkat kicseréljük mennyeiekre, és részévé válhassunk valami nálunk sokkal nagyobb tervnek.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (János ev.3:16)
Emlékezzünk erre a szeretetre, merjük elfogadni, és építsünk belőle másokat.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, Velence, Szabolcsi út 3.
Alkalmaink:
Vasárnap: 09:30 Imaóra, Istentisztelet (közben: gyermekeknek Bibliaóra)
Kedd:
16:30 Női Imaóra
Szerda: 18:30 Bibliaóra Felnőtteknek
Péntek: 18:00 Verebi Ifjúsági Misszió (Vereb, általános iskola – Végh
János Tagiskola)
Szombat: 18:00 VIFI (Velencei Ifjúsági találkozó)
Internetcímünk: http://www.baptista.hu/velence/
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E-mail címünk: hajnalpir.be@gmail.com
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

„Sünik” a jégpályán
Ebben a tanévben is óvodánk középső és a
nagycsoportos gyermekei korcsolyaoktatáson
vettek részt. Azért is örültünk, hogy ismét járhattunk korcsolyázni, mivel a Velencei-tó partján élve számos lehetőség adódik sportolásra
az év bármely évszakában. A téli sportok közül
kiemelném a korcsolyázást. A Süni csoportosok
közül nagyon sokan jelentkeztek, és izgatottan várták az első órát. Heti egy alkalommal
utaztunk különjárattal Székesfehérvárra, az Ifj.
Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiára. A korcsolyaoktatást szakemberek végezték, így ovisaink a legjobbaktól tanulhatták meg a korizás
minden apró fortélyát. Már az első alkalommal
nagyon jó kapcsolat alakult ki a gyermekek és
az oktatók között. Mindenki fegyelmezetten,
az oktatókra figyelve végezte a gyakorlatokat.
Néhányan az első alkalom után kicsit pityeregtek, elkeseredtek, de a sok dicséret, buzdítás
után ismét jó kedvvel mentek a pályára. Akadtak, akik a palánk szélére tapadva próbálkoztak a
lépegetéssel, mi eközben a palánk túloldalához
fagyva ösztönöztük, biztattuk őket. A gyermekek közül jó néhányan már korcsolyáztak, így
nekik könnyebb dolguk volt. Azok a gyermekek,
akiknek most volt először korcsolya a lábukon
hétről–hétre ügyesebbek lettek, bátrabban
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végezték a feladatokat. A sok-sok gyakorlás,
kitartás meghozta gyümölcsét, mindenki megtanult biztonságosan állni, lépegetni, korcsolyázni a jégen. A játékos gyakorlatok végzése
közben fejlődött a gyermekek kondicionális
képessége (erő, gyorsaság, állóképesség),
koordinációs képessége (egyensúlyérzék, téri
orientáció), szabálytudata. A kitartó munkájukért a megérdemelt oklevelet minden kis Süni
a családi napon veheti majd át, személyesen
az oktatóktól. Az utolsó alkalommal a szülők
megnézhették gyermeküket, akik bemutathatták, mit tanultak az elmúlt hónapokban. A gyermekek vidáman, felszabadultan korcsolyáztak,
versenyeztek a jégen ki-ki a maga tempójában.
Eközben a szülők büszkén, csillogó szemmel
figyelték csemetéjüket. Megbizonyosodhattak
arról, hogy gyermekük az elmúlt időszakban a
legnagyobb odafigyelést kapta mind a jégen,
mind a palánkon kívül. Ezen a délelőttön a szülők nagyon jó hangulatú, és tartalmas bemutatót láthattak. Köszönjük István bácsinak, Judit
néninek, Csaba bácsinak, András bácsinak, és
Bálintnak a sok-sok türelmet, és a vidám órákat!
Vácziné Kardos Edina
óvodapedagógus
Süni csoport

Nyílt napok a Süni csoportban
A tavaszi nyílt napokon ismét lehetőségük volt a
szülőknek, hogy meglessék csemetéiket a csoportban társaik közt játszani, ügyeskedni. Képet
kaphattak arról, hogy az őszi nyílt napok óta
mennyit változtak, ügyesedtek. A Süni csoport
nyílt napjainak hetén nem csak a „víz forgott”,
hanem a víz körül forgott minden, hiszen ezen a
héten ünnepeltük a víz világnapját.
Könnyű dolgunk volt, hiszen a téma nagyon
közel áll a gyerekekhez, életünknek szinte minden pillanatában találkozunk vele. Így a már
megszerzett ismereteiket bővítettük játékos formában, reményeink szerint egy-egy új oldaláról
közelítve a témát. Hétfőn a szülők megérkezése
és közös elvarázsolása után a kialakult szokásainknak megfelelően indult a napunk. Számba
vettük a hiányzó gyerekeket, akik elég kevesen
voltak, így mi viszont sokan. A mese: Zelk Zoltán
Párácska meséje jó választásnak bizonyult, mert
a gyerekek élvezettel hallgatták. Az ezt követő
mindennapos testnevelés kicsit megmozgatta
elgémberedett tagjainkat. A helyszűke, és az
idő rövidsége miatt kicsit másként alakult, mint
más napokon, de felfrissültünk tőle. Ezután a
naposok mutathatták meg ügyességüket. Gyönyörűen terített asztalokhoz hívták társaikat.
Jóllakottan telepedtünk le a beszélgetéshez a
szőnyegre. Füleltük, hogy „beszél-e” a víz. Örömmel tapasztaltuk, hogy igen sok hangja van.
Kerestük lakóit, a vízben és a partján. Felidéztük
a megszerzett ismereteket és bővítettük azokat
a tapasztalatok alapján, amiket gyakori sétáink
során szereztünk a tó partján. Kóstoltunk többféle vizet. Mindezek után pedig benépesítettük
a saját tavunkat halakkal, partját pedig a nemrég visszatért gólyákkal. Színeztünk, vágtunk
ragasztottunk. Az eredmény magáért beszél.
Nekünk van a legszebb tavunk, talán még a
mesékben sincs ilyen.
Bánfalviné Schultz Judit
óvodapedagógus

2017. április

Az ünnep jelentősége az ovisoknál

A 3–6 éves gyermek legfőbb tevékenysége a
játék. A játékon keresztül ismerkedik a környezetével, tapasztalja meg az őt körülvevő világot. A játékban integrálva tesszük örömtelivé
gyermekeink számára a nemzeti ünnepet. Az
ünnepi hangulatot a csoportszoba díszítésével
alapoztuk meg. A közösen készített dekorációkban megjelentek az ünnepre jellemző színek,
szimbólumok. Célunk volt, hogy az óvodánkban szemet gyönyörködtető látvány, lelket
felemelő érzés, ünnepet idéző zene fogadja a
szülőket, nagyszülőket, gyerekeket, ezzel is a
közelgő ünnep hangulatát érzékeltetve.

Erre az időszakra tudatosan úgy terveztük tevékenységeink tartalmát, hogy azok minél több
területen közvetítsék, és egyben megerősítsék
az ünnep mondanivalóját, hangulatát, üzenetét a gyerekek életkorának megfelelő szinten.
Az ünnepi környezetben, felfokozott érzelmi
hangulatban, örömmel hallgatták újra és újra
a kiválasztott dalokat, verseket, mondókákat,
„katonás” meséket, történeteket.
Március 14-én a gyermekek testüket-lelküket
ünnepi díszbe öltöztetve emlékeztek meg a
nemzeti hőseinkről. Az ünnepen az óvoda egész
gyermek- és felnőttközössége részt vett. Az alkalomhoz és a gyerekek életkorához illő műsort a
Csipet-csapat és Tulipán csoportok gyermekei
adták. Ezáltal vált maradandó emlékké a gyerekek lelkében a „kokárdás” ünnep. Fontosnak
tartjuk, hogy népünk hagyományait, kulturális
örökségeit átörökítsük, megismertessük, megszerettessük óvodásainkkal. Feladatunknak
tartjuk a nemzeti önismeret, magyarságtudat,
hazaszeretet kialakítását. Bízunk abban, hogy
olyan hagyománytisztelő gyerekeket nevelünk
fel, akik megbecsülik az értékeket, vigyázzák,
ápolják a magyar kultúra kincseit, akik méltán
lesznek büszkék magyarságukra.
Kovács Károlyné
Csipet-csapat csoport

„Nap ragyog, aranyos …”
2017. március 14-én az ófalusi óvodában is
megemlékeztünk az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójáról. Már a megemlékezést megelőző napokban minden csoportban
szorgos kis kezek készítették a nemzetiszín zászlókat, kokárdákat, csákókat. Épültek a játékvárak,
papírkarddal küzdötték le az ellenséget a bátor
„huszárok”. Az ünnep napján díszbe öltözött az
óvoda aulája és ünneplőben, kokárdával érkeztek
kicsik és nagyok. A közös megemlékezésen Erzsi
néni a nagycsoportosok segítségével a kisebbek

számára is érthetően, érdekesen mesélt a régmúlt idők eseményeiről. Ezt követően minden
csoport előadta a tavasz első ünnepére tanult
verseket és dalokat, majd az óvó nénik kórusa
zárta a megemlékezést – a gyerekek meglepetten és kíváncsian hallgatták a toborzó dalokat.
A délelőtt folyamán   a csoportok elsétáltak a
Hősök parkjába, ahol letűzhették kis kokárdáikat,
zászlóikat a régen élt hősök tiszteletére.
Pirosné Kovács Viktória óvodapedagógus
Katica csoport

Víz Világnapja
az oviban
Óvodánkban március 24-én ünnepeltük a Víz
Világnapját, melynek elsődleges feladata volt a
gyermekek figyelmét felhívni a víz védelmére,
továbbá a gyerekek környezettudatos magatartásának kialakítása, környezetvédő magatartás megalapozása, fejlesztése. Ezt különféle
játékokkal, felvilágosító beszélgetéssel igyekeztünk terjeszteni és megvalósítani. Egész
héten már ráhangolásként közösen készítettük
a dekorációkat. Barkácsoltunk, például akváriumot papírdobozból, aminek a hátterét önállóan
próbálták megrajzolni a gyerekek. Sorra vettük,
hogy mi kell egy akváriumba. Volt, aki halacskát hajtogatott, volt, aki ollóval kivágta az előre
kinyomtatott halakat, polipokat, vagy krepp-papírból kicsi golyócskákat sodortunk, „kavicsokat”, és ezt raktuk az akvárium aljába. Így az
egyéni és közös elképzelések összedolgozásával, kooperatív munka keretében valósult meg
ez a téma. Kihagyhatatlan lehetőség a velencei
gyermekek számára a tóparti kirándulás, mely
számtalan lehetőséget kínál – kínált ezen a
héten is – a víz védelmének, élővilága védelmének tudatosítására. Kirándulás előtt tisztáztuk
a helyes viselkedés szabályait: nem szemetelünk, a növényeket nem tépjük le, a tóba nem
dobálunk be semmit, az állatokat nem bántalmazzuk, ezzel is tudatosítva a környezetünk, a
természet megóvásának fontosságát. Megfigyeltük a növényeket, mi az, ami a vízparton nő,
mi az, ami távolabb. Hogyan hullámzik a víz a
széltől, hogyan csillog a napfény a víz felszínén.
Vannak-e szennyeződések a vízben, szemét
a vízparton. Kincsekre vadásztunk, melyeket
egymásnak megmutattunk, segítve a megnevezést. Énekes játékot játszottunk, növényről,
állatról szóló dalokat énekeltünk. A hét utolsó
napján mind a hat csoport közösen ünnepelhetett az udvaron. A gyerekek saját csoportjukkal
közösen mehettek az „állomáspontokra”, ahol
feladatokat teljesíthettek. A játékokat természetesen a víz téma köré csoportosítottuk, például: hatalmas buborékokat próbálhattak meg
fújni, horgászhattak, csónakokat versenyeztethettek, veszélyes krokodilok között egyensúlyozva haladhattak a „vízen”, békamentő akcióban vehettek részt. Igazán tartalmas hetünk
volt arra, hogy gyermekeinkkel megismertessük a legdrágább kincsünk hasznosságát, értékét és tulajdonságait!
Ander Beáta
óvodapedagógus
19
Csipet-csapat csoport
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Történetek a Zöldligetből
Tudósítónk a Zöldligetből:
Nagy Edit

Kis tudósok nagy sikere

Gyöngyhalász vetélkedő
2017. március 25-én, szombaton iskolánk 30
tehetséges diákja egy vetélkedőn vett részt
Budapesten. A kétévenként megrendezésre
kerülő Gyöngyhalász verseny az ország baptista
általános iskolái közötti vetélkedés több kategóriában. Ennek az eseménynek a házigazdái
a Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola
pedagógusai és diákjai voltak. Az iskolához közeli
Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központ adott
helyet ennek a színvonalas rendezvénynek.
Iskolánk négy kategóriában nevezett, ezek a
következők: versmondás, ének, színjátszás és
képzőművészeti alkotás. A délelőtti órákban
szerepeltek a nagyszínpadon az énekeseink.
Nagyon büszkék lehetünk rájuk, igazán csodaszépen dalolt mindenki. Ők a következő gyerekek: Bóra Eszter 7. c szólóének, Czeilinger Izabella 7. b szólóének, Szamos Blanka Gréta 3. c
szólóének, a Zöldpántlika énekegyüttes (tagjai:
Szamos Blanka Gréta 3. c, Hajóstek Hanna Laura
2. c, Gőgös Kincső Boróka 3. c, Gőgös Csenge
Zsuzsanna 4. c, Reichart Villő Ajsa 3. a) Felkészítőjük: Varga Virág
Egy kisteremben zajlott a versmondás. Itt is
nagyon kitett mindenki magáért. Öröm volt hallgatni őket. Bálint Hajnát a 2. c-ből, Lukács Bulcsú
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2017. márciusában iskolánk 5.b osztályos „Kis
tudósok” csapata 2. helyezést ért el a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola által meghirdetett „Az ókor rejtélyei” elnevezésű rangos
történelem versenyén, amelyen 35 Fejér megyei
csapat indult.

Sándort a 3. c-ből és Török Andrét a 4. a-ból. Felkészítőjük a szüleik, nagyszüleik. A nap két befejező műsorszáma volt a két drámadarab, a 2. c
Velencei Gézengúzok, és a 3. c Velencei utazók
bemutatója a nagyszínpadon. Nagy sikert arattak a drámásaink is. Felkészítőjük: Karácsonyné
Kéki Andrea 2. c, Papp Sándorné 3. c. Három
képzőművészeti alkotást is beküldtünk. Nekünk
mindhárom nagyon tetszett. A következő tanulók munkái: Joó Vencel 4. c, Bálint Hajna 2. c,
Takács Tekla 7. c. Ezekkel az alkotásokkal találkozhattunk a folyosókon, hiszen ki is állították
mindet.
Mindenki nagyon nagy izgalommal várta az
eredményhirdetést, ami késő estére született
meg. Ének kategóriában Szamos Blanka Gréta 2.
helyezést ért el! Vers kategóriában Bálint Hajna
2. helyezett lett! Dráma kategóriában a Velencei
Gézengúzok 1. helyet szerezték meg! Gratulálunk a helyezetteknek, és a többi szereplőnek
is, hiszen nagyon színvonalasan szerepeltek
mindnyájan! Igazi gyöngyként fénylett minden
produkció! Köszönjük a szülőknek a segítséget
a felkészítésben, a szállításban, és hogy egész
nap velünk voltak! Köszönjük az iskolánk igazgatójának, Czuppon Istvánnak, hogy lehetővé tette
az utaztatásunkat, már az előző napi próbára is!
Köszönjük a kollégák felkészítő és segítő munkáját!
Papp Sándorné m.v

A Föld Napja – április 22.
„A földet nem a nagyszüleinktől örököltük,
hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön!”

Mókusok a Ligetben
Iskolánk árnyékot adó fáinak lombsátrában sok
kis lakó, köztük több mókus éli mindennapjait. A
gyerekek nagy örömére rendkívül megszelídültek
az évek során. Ha türelmesek vagyunk és csendben közelítünk hozzájuk, közelről figyelhetjük
meg, ahogy eszegetnek vagy kergetőznek a fák
törzsén. A téli zord napokat az udvari szemetesekből elcsent tízórai-maradékokkal és az etetőkbe
kirakott alma, dió és mogyoró adományokkal
vészelték át.
A gyerekek így látják őket:
„Az iskolánkban 5 mókus lakik, így ők egy nagy
család. Meg lehet őket közelről csodálni, de
dobálni nem szabad! Ők azok, akiktől azonnal jobb
kedvre derülsz…”
Kecskés Vivien, 5. b

2017. április

„A mozgásukban az ugrásuk a kedvencem,
mindig Pókembereset játszanak. Nagyon cukik,
ahogy esznek, szeretnek kukázni.”
Molnár Zénó, 5. b    
„Nagyon gyorsan ugrálnak a fákon, többször oda
se nézünk, félünk, hogy leesnek.”
Szalóki Dominik, 5. b
„Nem szoktam nézni, miközben ugrálnak, mert
ha rosszul ugrik, akkor az fájdalmas lehet… de
azért irigylem őket!”
Molnár- Bodó Regő, 5. b
„A mókusok cukik, szépek és selymesek – ezért
is szeretem őket. Bárcsak nekem is lenne leg
alább egy! ”
Szemes Flóra Borsika, 5. b

Kreatív angolosok
Az angol nyelv tanítása, a technika és a rajz
tantárgyak kooperálásával készült el a 2. a osztály kreatív papírvárosa, amit nemcsak oktatási segédanyagnak, hanem vizuális nézegetni
valónak is szántunk. A kb. 4 négyzetméteres
osztálymunka 3 tanítási napon át készült, ami

hatékonyan tudja segíteni a MOVING ABOUT
(Közlekedés a városban) című angol témakörben megtanultak alkalmazását az angol nyelv
órákon, (pl. fordulj balra  a könyvtárnál, haladj el
a cukrászda előtt, a mozi a biciklibolt mellett van,
menj keresztül a parkon stb.). Következő héten
pedig Zöld napot tartottunk, méghozzá zöldben.  Az alkalmat  a környezetismeret tantárgy
Vitaminok ás ásványi anyagok témaköre ihlette.
Minden résztvevő zöld színű ruhában vett részt a
szemet gyönyörködtető zöldségkavalkádban. 9
féle salátatípussal, különböző csírákkal, zöldséges mártogatósokkal, egészséges kenyérfajtákkal ismerkedtek meg a gyerekek. Az egészséges
falatok után 15 liter  limonádékészítés következett közös citrom- és narancsfacsarással.
Lóky Gabriella
angol szakos tanító

Látogatás a Halász
Gedeon-kastélyban
Március 30-án biciklire pattant a 3. c osztály
majdnem minden tanulója, majd irány Kápolnásnyék! Egy csodás múzeumpedagógiai óra keretében megismerkedhettek a gyerekek a különböző festményekkel. A múzeumi látogatást egy
kerékpártúra követte a Kopasz-hegyre. Néhány
beszámoló erről a különleges, élményekkel teli
napról.
Előkészítettük a biciklit. Elindultunk Kápolnásnyékre a kastélyba. Egy néni kedvesen fogadott.
Sok mindent megnéztünk. Egy kicsit alkothattunk is. Minden nagyon tetszett, de legjobban a
képek! Borbély Nóra 3. c.
A múzeumban két csoportban dolgoztunk. Mi
a képeket néztük meg először. Mindenki kapott
egy követ, amit ahhoz a képhez kellett lerakni,
ami a múzeumban a legjobban tetszett. Majd
cseréltünk. Mi kézműveskedtünk, Virággal egy
naplementét alkottunk. Pósa Hajnalka 3. c.
Elindultunk a Kopasz-hegyre. Sok kilométert tettünk meg. Bóra Sára 3. c.

Többen felmásztunk a hegyre. Sok fotót készítettünk, a táj olyan magasról gyönyörű volt. Bár
elég nehéz volt felmászni a hegyre, de nagyon
megérte. Kovács Klaudia Hanna 3. c.
Papp Sándorné

Író-olvasó találkozó a
Ligetben
Április 11-én különleges alkalomra gyűltek
össze az 4. évfolyam tanulói: író-olvasó találkozón vettek részt. Nagy izgalommal készültek
a napra, rajzoltak, olvastak, levelet írtak. Néhányan hónuk alatt az írónő könyveivel érkeztek,
mások kíváncsi tekintettel várakoztak. Bosnyák
Viktóriával, Budapesten élő írónővel találkozhattak tanulóink, aki gyerekeknek szóló könyveiről
ismert. Az idei tanévben a 4. b osztály olvasás
órákon elolvasta és feldolgozta az írónő Tündérboszorkány című könyvét. A 4. a és 4. c osztályok
A sirály a király?, és az Elek merre keresselek?
című történetekkel kerültek közelebb a j-s és az
ly-os szavak helyesírásához, valamint a földrajzi
nevek, sokszor bonyolult írásmódjaihoz.
Mindhárom történet igazán szórakoztató, tanulságos, szerethető. Természetesen minden a kis
olvasók elé tárul, ami megdobogtatja a gyermeki szíveket: varázslat, rejtély, igazi kaland,
nyomozás, versengés és a szerelem. Bosnyák
Viktória eleven és szellemes stílusával rabul
ejtette a gyerekeket. A jó hangulatú beszélgetés során megismerhettük az egyes regények
hátterét, bepillantást nyerhettünk az írónő képzeletvilágába. Egy kis játékkal a gyerekek maguk
is megtapasztalhatták az írói mesterség nehézségeit. Végül az írónő dedikálta a gyerekek által
hozott könyveket, és természetesen a közös
fényképezkedés sem maradt el.
Köszönjük Viktóriának ezt a szép délelőttöt, mindenki élménnyekkel telve tért vissza termébe.
Reméljük, ez a program még inkább hozzájárult
ahhoz, hogy a kisdiákok olvasókká váljanak!
Nagy-Kaszap Ditta
tanítónő
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Mozgásban
Mátay Balázs

A Bence-hegyről a Horn-fokig
Mátay Balázs
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Fotók: Stehlik Norbert

Emberfeletti teljesítményeit mindenki ismeri, nehéz
róla szuperlatívuszok nélkül beszélni, igaz, ő az, aki
ezt maximálisan meg is érdemli. Ő Fa Nándor, az
egyetlen magyar ember, aki szólóban körbevitorlázta
a földet, nem is egyszer, háromszor. Nem mellékesen,
megtette ezt még két ízben, egyszer Gál József, egyszer pedig Conrad Colman társaságában, tehát összesen öt alkalommal kerülte meg a jó öreg földgolyót.
A remek sportember idén 63 évesen – már másodszor – teljesítette saját tervezésű és építésű, Spirit
of Hungary nevű hajójával a világ legnehezebb, legismertebb szóló, kikötés nélküli viadalát, a Vendée
Globe-ot. Február 8-án futott be oda, ahonnan rajtolt
a mezőny, a franciaországi Les Sables d'Olonne kikötőjébe, 93 nap alatt teljesítve a 27 850 tengeri mérföldes versenytávot.
Fa Nándor a befutó óta folyamatosan hazai és külföldi
programokon vesz részt, ám feszes eseménynaptára
ellenére szakított időt arra, hogy elfogadva Koszti
András polgármester invitálását, meglátogassa
Velence sportkedvelő első emberét hivatali irodájában. Az „óceánok magyar ura” 10 éve él a tóparti
városban, így nem véletlen, hogy egy márciusi, kéthetes franciaországi elfoglaltsága után szinte az első
útja a település polgármesteri hivatalába vezetett.
A megbeszélésen Koszti András gratulált Fa Nándornak, kiemelve, hogy hatalmas teljesítménynek tartja
a vitorlázó eddigi eredménysorát. Mint mondta,
végig figyelemmel követte a mostani Vendée Globe
történéseit, amikor csak tehette, olvasta Nándor
internetes bejegyzéseit, illetve látta élő bejelentkezéseit, s hatalmas öröm volt számára, amikor ten-

gerjáró honfitársunk sikeresen célba ért. A vitorlázó
köszönettel fogadta az elismerést, mint mondta,
örömmel tett eleget a polgármesteri meghívásnak, s
szívesen osztja meg élményeit a velencei közönséggel is egy élménybeszámoló vagy hasonló rendezvény keretein belül (azóta eldőlt, hogy erre május
8-án kerül sor).
Fa Nándor beszélt legfrissebb csúcsteljesítményéről,
mint mondta, nagyon sokat számított neki a családja,
felesége és lányai támogatása, segítsége. Velük napi
kapcsolatban volt a Vendée Globe alatt, mindazonáltal ahhoz, hogy célját elérje, egyéb tekintetben igyekezett kizárni az érzelmi tényezőket.
– Vigyáztam, hogy ne éljek közben érzelmi életet,
nem gondolkodtam érzelmileg, nem volt szabad fáznom. Iszonyú kemény meneten vagyok túl, de határtalan boldogság számomra, hogy célba értem, sikerült, megcsináltam! Nagyjából minden úgy történt,
ahogy elterveztem, ahogy szerettem volna, Nem
volt sok, és főleg nagyobb technikai problémám, 100
napon belül teljesítettem a távot, helyezésben is ott
végeztem, ahol reálisan végezhettem, sőt, talán még
egy picivel előrébb is zártam a 8. pozícióval, mint
amire esélyem volt a hajómmal – mondta Fa Nándor,
aki hozzátette, hogy határtalan boldogság töltötte el
amikor célba ért, lelkében hatalmas felszabadultságot okozott a fogadtatás, a sok ember. Olyan pozitív
élményeket élt át, amilyeneket korábban nem.
A nagyszerű sportember kérdésünkre válaszolva
elárulta, hogy nem csak családjával és a rendezőkkel

volt rendszeresen kapcsolatban, versenyzőtársaival,
így volt páros partnerével is, akivel 2014–15-ben
párosban hajózta körbe a földet a Barcelona World
Race keretében.
– Conrad Colmannel kifejezetten sokat beszéltem a
Vendée Globe során, miközben egy ideig tulajdonképpen külön versenyt is vívtunk a magunk módján.
A megmérettetés első negyedében ő állt jobban, de
végül elhagytam és jóval előbb értem célba. Sajnáltam, hogy a viadalon – főleg annak utolsó szakaszában – rengeteg gondja akadt, számos nagy vihart,
hajótüzet és forstágszakadást is átvészelt, a versenytáv 97 százalékát teljesítve a portugál partoknál
azonban elvesztette az árbócát, és onnantól kezdve
már nem kis bravúr volt az, hogy el tudott jutni a célig.
Neki azonban lesz még lehetősége a javításra bőven,
ebben biztos vagyok. Nekem viszont ez volt az utolsó
versenyem, bár összeállt a fejemben egy újabb hajó
terve, az már valószínűleg meg is marad tervnek, én
nem vállalkozom egy újabb projektre” – zárta gondolatait Fa Nándor.
A 63 esztendős sportember több szakmai és magas
állami kitüntetés gazdája, a legnagyobb elismerés és
jutalom azonban most valószínűleg az lesz számára,
hogy újra szerettei körében élheti mindennapjait. Az
persze, kérdés, hogy a jövőben mekkora szerepet
vállal az óceáni vitorlázásban, akár a Vendée Globe
szervezőit segítve, de az biztosra vehető, hogy ha a
hajón versenyzőként nem is, a parton gyakran találkozhatnak még vele a vitorlázás szerelmesei.
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A tóparton is vágtáznak júliusban!
Az idén szeptember 15–17. között a budapesti
Hősök terén rendezik meg a Nemzeti Vágta
fináléját. Az elmúlt esztendőkben hatalmas népszerűségre tett szert a rendezvény,
amelynek 2017-ben lesz előfutama Velencén
is. Ráadásul nem akármilyen, ugyanis több
minőségi program helyet kap az összességében háromnaposra tervezett, a vágta selejtezőjével július 9-én csúcsosodó eseménysorozaton, amelyre a környék egyik legszebb
helyén, a Sárkányos réten kerül sor. Lesznek
koncertek, neves fellépők minden korosztály
örömére, kirakodóvásár, bemutatkoznak a
környék kulturális, hagyományőrző egyesületei, nagy dobásként pedig igazi kuriózummal készülnek a szervezők: egy nagyívű új
rockopera magyarországi ősbemutatójával,
ami a 907-es pozsonyi ütközetet dolgozza fel!
Széplaki Attila, a Velencei Vágta főszervezője, a
helyi Marco Polo Kulturális Egyesület alelnöke
elmondta, hogy nem egy alkalmi rendezvény a
céljuk, hanem annál sokkal több: egy olyan sorozatot álmodtak meg, amelyet az utánunk következő generációk is továbbvihetnek, hosszú időre
biztosítva Velencén és a tó környékén a lovas
hagyományok gondozását, ápolását.
– Nekünk, szervezőknek hagyományteremtő
célunk, hogy minden évben megrendezzük
Velencén a Szabadtéri Lovasfesztivál rendezvénysorozatot. Ez a sorozat a lovas hagyományok
ápolása és gondozása koncepció mentén kerül
megvalósításra. Ezen belül kulturális, ismeretterjesztő részt ölel fel kézműves vásárral, a kistérség
egyesületeinek bemutatkozásával, fellépésével.
Felvállaljuk egy nagyívű új rockopera magyarországi ősbemutatóját, ami a 907-es pozsonyi ütközetet dolgozza fel. Fontosnak tartjuk, hogy széles
tömegek előtt kerüljön helyére a pozsonyi csata
története, és méltó módon adózzunk a magyarság egyik legnagyobb, részben elhallgatott, önfeláldozó, de győztes haditette előtt. A kistérségi
emberek összefogását elősegítő kulturális mustra
így kiegészül a megfelelő katarzist adni képes
rockopera felemelő hangulatával. Hogy mindezt
a legragyogóbb forgatagban éljük át, megrendezzük az első Velencei Nemzeti Vágtát, mely a kistérségben szervezett, hivatalos előfutama a Nemzeti
Vágtának a 2017-es évben. Ez a programelem, a
kistérségi kulturális hagyományok bemutatásával,

minden évben visszatérő eleme lesz a Szabadtéri
Lovasfesztivál Rendezvénysorozatnak. Meggyőződésünk, hogy rendezvénysorozatunk hosszú
távon új lendületet ad a kistérség, a Velencei-tó
környékén élőknek hagyományaik megőrzésére,
azok felvállalására és a nagyközönség számára
történő bemutatására. A fesztivál gondolatisága
a lovas kultúra égisze alatt fejlődik fel és tematizálja az egyes fő rendezvényelemeket, valamint
a hozzájuk rendelt kísérő programokat. Felkért
fővédnökünk, L. Simon László képviselő úr, illetve
Koszti András úr, Velence város polgármestere
gondolatiságának megfelelően külön figyelmet
fordítunk az egész rendezvénysorozat alatt a siketek, valamint a mozgáskorlátozottak csoportjaira,
akik kiemelkedő élményben részesülhetnek a
megfelelő törődésnek köszönhetően. Ez alatt
a helyszínek megközelíthetőségét, jeltolmács
használatát, óriás kivetítőt, mozgáskorlátozott
parkolók és toalettek felállítását értjük. – mondta
Széplaki Attila.
A helyi főszervező hozzátette, hogy a magasröptű tervekhez a lehető legtöbb támogatóra,
partnerre van szükség, így örömmel fogadják
a partnerségre irányuló megkereséseket. Weboldalukat a https://marcopolovelence.wixsite.
com/kezdolap címen lehet elérni, ahol van külön
kapcsolati menüpont, de a Facebookon keresztül is könnyen kapcsolatba lehet lépni vele és
szervezőtársaival, ezen a linken: www.facebook.
com/Marco-Polo-Egyesület-397431410598453.
Hamarosan újabb információkkal jelentkezünk a
nagyszabású eseménysorozattal kapcsolatban.

Komoly mezőny teker majd
Velencén
Bár június vége még odébb van, egyre több információ lát napvilágot a 2017-es Tour de Hongrie
kerékpáros körversenyről, amely Velence városa
jóvoltából először érinti közvetlenül Fejér megyét,
sőt a közép-dunántúli régiót. A tóparti településről rajtol majd a rangos nemzetközi viadal 2. szakasza június 29-én, amikor a Korzótól Siófokig
teker a mezőny, a legfrissebb tervek szerint egy
tókör megtétele után Kápolnásnyék érintésével. A szervezők szerint Velence megérett a rendezésre, mivel a honi kerékpároséletben egyre
nagyobb szerepet követel magának, ráadásul az
egyik legnépszerűbb hazai kerékpárút is itt található. A Tour de Hongrie hat nap alatt 52 települést érint, ebből 11 rajt vagy célhelyszín. Összesen
750 km vár a versenyzőkre, akik a világranglistapontok mellett az 5 millió Ft-os pénzdíjazásért is
küzdenek.
Ebben az évben 20 csapat kapott meghívót, így
várhatóan 20-25 ország 120 kerekese áll rajthoz
a Magyar Körversenyen, ők startolhatnak majd
el június 27-én, a szombathelyi prológon. Biztos indulónak tekinthető már a Dimension Data
for Qhubeka, a ROG Ljubljana és a Team FixIT.no
alakulata, de a szervezők folyamatosan újabb és
újabb csapatneveket jelentenek be.
(MB)
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Barangolás
a zene birodalmában

Zenés beszélgetés és vetélkedó´
a magyar opera és operett kincsestárából
Közremú´ködnek:
TIBOLD I MÁRIA

Jászai-díjas színész és primadonna, a Budapesti Operettszínház örökös tagja
S C H U B E R T F E R E NC

a Magyar Rádió nyugalmazott vezetó´ szerkesztó´je
Helyszín:
Meszleny-Wenckheim kastély,

Velence, Tópart utca 52.
Idó´pont: 18:00 óra

Március 31., Április 7., Április 21., Április 28., Május 6., Május 19.
A programváltozás jogát fenntartjuk.
A jegyeket eloʺ vételben a Velence Korzón található Tourinform irodában lehet vásárolni, a jegyek ára 690 Ft.
Jegyeket az eloʺ adás eloʺ tt a helyszínen is lehet vásárolni, a jegyek ára ekkor 790 Ft.
T O UR INF OR M I RODA NY ITVATARTÁS A: KE D D –S ZOMBAT 9–1 7 ÓRA KÖZÖTT.

velenceturizmus.hu

2016. október

TDM
Tour de Velencei-tó és drónverseny –
május 20–21.

Magyarország legnagyobb kerékpáros hétvégéje egy időben ad otthont
Velencén az országosan egyedülálló drónversenynek. Kihívás, siker, vérpezsdítő élmény, látványos programok.

Bohém világ – élvezd az életet!

nem fog unatkozni. Eközben a felnőtteket várják a helyi és vendég borász kiállítók,
ahol illatos boraik kínálatából bőséges lesz a választék. Ismét megnyitjuk a műemléki védettség alatt álló Vörösmarty-pincét, ahol – az időben visszarepülve – elképzelhetjük, hogyan is inspirálta költőnket versírásra a páratlan környezet.
A fesztivál második napján ismét találkozhatunk a Szent Benedictus borlovagrenddel, akik a látványos felvonulás mellett megtartják az előző évi borverseny eredményhirdetését, és borlovagokat is avatnak.
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület szervezésében, Velence Város Önkormányzatának megbízásából megvalósuló Szent Orbán Borünnep és Bohém Napok
rendezvényen idén is – a már tavaly megismert – fesztiválkártyával lehet fizetni, a
látogatók számára pedig transzferjáratok állnak rendelkezésre Székesfehérvárról,
Gárdonyból, Agárdról, Kápolnásnyékről
és Velencéről.
A kiállítás
megtekinthető december
31-ig, hétfő és ünnepnapok
kivételével 10-től 18 óráig.
A felnőtt belépőjegy ára 800 Ft,
18 éves korig 400 Ft,
6 éves kor alatt ingyenes.

Szeretnél lazítani? Önfeledten kikapcsolódni, amikor elfeledkezel minden gondodról? Egy pohár ízletes borral a kezedben megteheted, miközben a Bence-hegyen ülve gyönyörködsz a Velencei-tó panorámájában és az érzékeidet kellemes
muzsika simogatja. A bohém művészek világát hozzuk el neked a Szent Orbán
Borünnep és Bohém napok keretében.
A 2016-ban még egynapos rendezvény ebben az évben 3 naposra bővül. Május
26–28. között zajló programjainkra mindenkit várunk, ígérjük, a családból senki

Cím: Halász Gedeon Központ, 2475
Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
www.vtka.hu
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Az esemény keretein belül, a beszámolót követően közmeghallgatást is tartott a település képviselő-testülete. A Korzó díszterme megtelt erre
az alkalomra, jól jelezve azt, hogy a helybéliek
örömmel fogadták a polgármester párbeszéden
alapuló terveit. Számos kérdés és kérés is megfogalmazódott a testület tagjai, de legfőképpen
Koszti András felé, aki időt, energiát nem sajnálva,
mindenkinek igyekezett részletesen és segítőkészen reflektálni a felvetett témákra.
A polgármesteri évértékelőn elhangzott, hogy a
Testnevelési Egyetemmel kötött stratégiai megállapodás és a felsőoktatási intézmény Velencén
megvalósuló új egységei, rekreációs központja és
vízisporttelepe okán egyetemi várossá lett településünk, amelyen hamarosan megépül egy szinte
minden teremsportág űzésére alkalmas tornacsarnok, ami az Alba Regia SC regionális utánpótlás
kosárlabda bázisaként is funkcionál majd. Ugyancsak nagyberuházás lesz a várhatóan 2018-ban
elkészülő, minden hazai és nemzetközi szabványnak, előírásnak megfelelő sportuszoda, miként az
idén nyár elején átadásra kerülő új Bence-hegyi
kilátó. A városvezető kiemelte, hogy nem volt

Évet értékelt a polgármester

Fotók: Igari Balázs.

A nyílt párbeszéd jegyében március 22-én
évértékelőre invitálta a helyi lakosságot
Velence polgármestere, Koszti András. A
városvezető már a 2014-es választási kampány során hangsúlyozta, hogy számára fontos a lakók véleménye, ezért közvetlen kapcsolatot, hiteles tájékoztatást ígért a velenceieknek. Megválasztása óta immár második
alkalommal tartott igen részletes értékelőt
az elmúlt esztendőről, felsorolva a kitűzött
és megvalósított célokat, terveket, egyúttal
felvázolva a jövőbeni feladatokat.

szükség frakcióülésre az elmúlt évben, ugyanis a
képviselőtestület tagjai között megfelelő az összhang, közös erővel és szinte egy emberként dolgoznak Velence érdekeiért és fejlődéséért.
Városunk polgármestere kitért arra is, hogy az
elmúlt évben Velencén – országos összehasonlításban is páratlan mértékben – növekedett a
vendégéjszakák száma, ami nem csoda, hiszen
rengeteg minőségi rendezvénynek és színes
programnak adott helyet a város. Ilyen volt például az EFOTT – mely az esős, kifejezetten pocsék
időjárás ellenére nagy siker volt, hatalmas érdeklődést vonzott –, a Velencei Karnevál – melyet

Bocsy Ilona: Anyák napjára
Ismét eltelt egy újabb év,                
közeledik Anyák napja,
De van-e olyan áldott kéz,
mely arcodat megsimítja?

Később!...Hányszor? - sírni láttuk!
fájdalmat okoztunk újra.
Akkor, mi még nem tudhattuk,
hogy örök az Anyák sorsa!

Gondolatban elidőzünk
már régen elmúlt napokon.
Édesanyánk köszöntöttünk
egy anyák napi hajnalon.

Már elmúlt életünk java,
naponta várjuk gyermekünk.
Egyre csak nő könnyünk tava,
mindjobban hiányzik nekünk!

Szeretettel átöleltük,
virágot adtunk át Neki...
és százszor is megígértük:
arcát többé... könny nem lepi!

Így van ez a kerek Földön!
Kivételek, nem vagyunk mi sem!
És az anyák napi öröm
nekem, hogy:... én szerethetem!
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2016-ban megválasztottak az év legjobb új rendezvényének, a Szent Orbán napi borünnep, valamint a Magyarországon először megrendezésre
kerülő drónverseny is. Ezzel összefüggésben
természetesen továbbra is alapvető cél Velencén
a közönségvonzó nagyrendezvények számának
növelése, amelyek nem csak a nyári főszezonban csalogatnak jelentős tömeget a városunkba,
hanem az év minden időszakában.
A rendezvény ismét bizonyította, hogy településünk lakói igénylik a nyílt párbeszédet, így nem
kérdés, hogy jövőre is lesz évértékelő.

(MB, Oláh Adrienn)

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 000Ft-tól,
ü Építőanyag-szállítás Velence területén
5000 Ft-tól.
Kérje egyedi ajánlatunkat!
Önkormányzati intézménynél történő
munkavégzésre gondnokot, szezonális
feladatra pedig parkolóőr munkatársat
keresünk!
Tel: +36 30 217 08 34
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

2017. április
Hauszmann Alajos
.
Egységes
Közművelődési
Intézményközpont és Könyvtár
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

Olvasni-Való
Borbás Marcsi:
Édes békeidők

Kedd:
10.00–17.00
Szerda:
13.00–17.00
Wilbur Smith
: A fáraó
Csütörtök: 10.00–17.00
Szombat:
10.00–15.00

Újabb kötetéhez érkezett a dél-afrikai bestseller író, Wilbur Smith ókori Egyiptomban játszódó regényfolyama. Ismét visszatér az előző
kötetekből megismert bölcs és nagy tudású
Taita, a fáraói ház kegyeltje és segítője. Egyiptom trónjáért véres harc folyik, mert sok a várományos, akik egymás életére törve akarják azt
megszerezni. A végső győzelmet Ramszesz
aratja, aki időközben beleszeret unokatestvérébe a szépséges Szerrénába. A trónra lépés és
a házasság áldozatokat és nem kevés gyötrelmet követel, de végül úgy látszik, hogy minden
beteljesedik.

Közkedvelt süteményrecepteket gyűjtött össze
Borbás Marcsi legújabb kiadványában.
Az „Édes békeidők” más tematikát követ, mint
a televíziós műsorvezető eddigi kötetei, hiszen
ebben a könyvében most a XIX–XX. század fordulójának hangulatát, a szecesszió motívumait, a nagy
cukrászok hagyatékát és a nagymamák süteményeit idézi meg – olvasható a könyv ajánlójában.
A kötetben csupa kipróbált, bárki által elkészíthető sütemény található, hiszen Borbás Marcsi
célja az volt, hogy feltárjon minden titkot, ami a
nagy klasszikusok elkészítéséhez szükséges

Rejtvényfejtők Klubja
Kéthetente, minden páros héten 17.00–19.00
óráig tartja találkozóját a könyvtárban a   „Rejtvényfejtők Klubja”, ahová továbbra is szeretettel
várjuk azok jelentkezését, akik szeretik a keresztrejtvényeket, kvíz- és logikai feladványokat. Bárki
tagja lehet a kezdőktől a mesterig, kortól, lakhelytől független, és természetesen nem feltétel hozzá könyvtári tagság sem.

Egy asszony, aki tollat fogott a kezébe
Vagyunk néhányan, akikben az idő múlásával élesednek az emlékek. Szeretnénk másokkal megosztani, ami számunkra fontos. Velencén élt egy
ilyen idős asszony, sokaknak „Zsuzsa néni”. Hivatalosan Tóth Lászlóné
volt a neve. Kilencvenes éveibe lépett, és még jócskán volt
közölni, mesélni valója a harmincas évektől napjainkig megélt életéről.   A történelemről,
ahogy ő látta. Tükröspusztáról,
a somogyi évekről, a világháborúról, talpraállásról, vallásról,
az életről, ahogy itt, Velencén
megélte. Volt, akiben felkeltette
a vágyat, hogy hasonlót tegyen,
hogy írjon.
A Velencei Helytörténeti Egyesület számos visszaemlékezését

Bosnyák Viktória:
Két bolond százat csinál

Ajándék póknak ne nézd a fogát, lóból is megárt
a sok. Ilyen butaságokat mond Lala, a koala, aki
húgával, Kokóval nemrégiben érkezett a Nevenincs erdőbe. Vajon miért használja helytelenül
a közmondásokat, amiket annyira szeret? Bölcs
Elek kideríti, hogy mi okozza a bajt, felesége,
Gyöngyi pedig rendet tesz az erdőlakók fejében.
Gyakorlat teszi a mestert: mire a mese végére
érünk, nemcsak az erdőlakók, de az olvasó is
helyesen tud majd használni kétszáz magyar
szólást, közmondást és szállóigét, hiszen a jó pap
holtig tanul.
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

őrzi.   Elolvashatod
őket. Olyanra is volt
példa, hogy aztán  
valaki saját családja
történetével hasonlította össze Zsuzsa
néniét. Nem tanulta
sohasem az írás technikáját.   Mesélt. Mégis, volt tehetsége a történetekhez. Közben papírra
vetve, de élőben hallgatva a saját hangján is énekelt olykor.
Zsuzsa néni néhány hete letette a tollat. Végleg. Kedves Újságolvasó, gondolkodj el ezen! Akad otthon papír, ceruza, hogy írj egy keveset?  Az élet
csak addig szürke, amíg fel nem fedezed benne az egyedit, a Tiedet. És
akkor máris leírásra méltó. Ez Zsuzsa néni, barátném hagyatéka a velenceieknek.
Fehér Györgyné 27
Sinkáné Mihály Zita intézményvezető
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
– Hét végén, ha lehet, gyertek le a gyerekekkel.
Egész Velence virágba borult… – mondta egyik
ismerősöm a fiának, miközben tekintetével
végigsimogatta az utcában lévő gyümölcsfák
fehér, színes virágait. Már évek óta nem volt
ilyen szép tavasszal a táj, erősíti meg a szomszéd is, majd tovább gereblyézi a frissen ásott
hantokat. Egyre több babakocsit toló kismama,
sétáló idős pár tűnik fel az utcákon a kedvencüket minden időjárási helyzetben sétáltató
kutyások mellett. Zsolnai Józsi és társai elővették horgászbotjukat és kukacokkal felszerelve
elindultak a tó felé…
A virágzó fák díszletei között nyugdíjasklu-

is szerepelt. A fergeteges hangulatú tánc után
jólestek a felszolgált gasztronómiai remekek
a böjtölőknek és „böjt alól felmentetteknek”
egyaránt.
Klubnapon emlékeztünk meg a Víz Világnapjáról. Dr. Dudás András előadásában szólt a víz
szerepéről, megbecsülésének fontosságáról
életünkben, majd képes beszámolót tartott
Erdélyben tett utazásáról, élményeiről. A klubvezető a Boldogság Világnapja alkalmából
foglalta össze a boldogságkutatás és a pozitív
gondolkodás aktuális eredményeit és hatásukat mindennapi életünk minőségére. „Minden
ember boldogságra vágyik… Legyenek kitűzött

bunk – gazdag programokkal – tovább folytatta
munkáját. A Nőnapi és a Velencei Karnevál
rendezvényei után tagjaink nagy többsége
részt vett, a szépen megrendezett március
15-i városi ünnepségen és koszorúzáson. A
klub koszorúját ezúttal Lukács Sándorné és
Kvak Jánosné helyezte el az emlékmű talapzatán. Farsangzáró, Tavaszváró zenés-táncos
rendezvényt tartottunk március 18-án a klubban. A zenét ezúttal is Molnár István szolgáltatta. Tánccsoportunk új programot mutatott
be. A műsor középpontjában az állt, hogy idős,
fáradt „rozoga” szépkorúak hogyan változnak
át „tüzes” menyecskékké a zene, a ritmus, és
a jó magyar pálinka hatására. A produkciót a
„közönség” vastapssal köszönte meg. A délutánon névnapi köszöntők, saját készítésű álarc és
jelmezbemutató, vetélkedő és ajándéksorsolás

céljaid… Naponta legyen egy jó cselekedeted…
Tartsd karban testi, lelki egészségedet… Ápold
családi, baráti, közösségi kapcsolataidat…
Becsüld meg az élet apró szépségeit, örömeit,
legyél készen azok befogadására… Mosolyogj
másokra, mert a mosolyodat százszorosan
kapod vissza… – hangsúlyozta többek között.
Klubnapon beszélt az aktuális kerti munkákról Huszti Mihály újdonsült klubtagunk „Itt a
tavasz, kertészeti jó tanácsok” címmel. Lukács
Sándorné a Színházi Világnap alkalmából
beszélt a színház fontosságáról, és idézte fel
ehhez kapcsolódó élményeit.
Klubtagjaink közül számosan vettek részt a polgármester úr éves értékelőjén a Korzó dísztermében és érdeklődéssel hallgatták előadását
az elmúlt év eseményeiről és az ez évi feladatokról, célkitűzésekről. Sokan vettek részt tagjaink közül a velencei-tavi idénynyitó sétaha-
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józáson is. Az Agárd–Pákozd–Sukorói öbölben
ezúttal a nádasok közötti térségeket is bejárták,
közelről megcsodálva a nádasok élővilágát. A
Hoppál és a Nagy házaspár látogatást tett holland klubtársainknál. Élményekkel gazdagodva
tértek vissza. Holland társaink a közeljövőben
érkeznek Velencére. A klub vezetőjét fogadta
Koszti András polgármester, akivel megbeszélést folytattak a Közösségi Ház hátsó udvarának
hasznosításáról és más aktuális kérdésekről.
Közben négy fővel gyarapodott tagságunk. A

Huszti házaspár mellett Kanalovics László és
felesége csatlakozott a klubunkhoz.
Április 7-én a klubunk tagságának többségi
részvételével került sor a kastélyban a „Barangolás a zene birodalmában” című előadásra,
amelyen Tiboldi Mária és Schubert Ferenc
vezérletével kalandozhattunk egy kellemeset
az opera és operett világában. „Kellemes ünnepeket szeretettel” írta Tiboldi Mária művésznő
a klub könyvébe.
Csatlakozva a híres primadonnához, Velence
minden lakosának kellemes húsvéti ünnepeket, vidám locsolkodást kívánunk:
Ujvári Mihály klubvezető
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Óvárosi Nyugdíjas Klub
A tavasz első hónapjában eseményekben gazdag klubéletet éltünk. Március 10-én ünnepeltük a nemzetközi nőnapot. Férfi tagjaink köszöntő szavaik mellett virággal ajándékoztak meg bennünket. Nő tagjaink „férfinap”
alkalmából mindent jót kívántak férfi klubtagjainknak.
Sok féle sütemény tálalásával emeltük az ünneplés színvonalát. Március
15-én mi is részt vettünk a városi ünnepségen Czirbik Jánosné és Urfi
Jenőné rótták le tiszteletüket a Hősök Parkjában a koszorúzáson. Szívből
gratulálunk a Velencéért Emlékérem kitüntetettjének Tímár Béla úrnak!
Meglátogattunk 2 beteg klubtársunkat,  Bakosné Évát és Tomainé Babát.
Nekik gyógyulást kívánunk, mielőbb köztünk lehessenek! Kedves Olvasó!
Nyugdíjas társaim nevében is kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget
és szép tavaszi napokat!
Kantár Ferencné klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub
Márciusban meghallgattuk polgármester úr
beszámolóját az elmúlt 3 év eredményeiről.
Örülünk, hogy szépen fejlődik, egyre élhetőbbé válik városunk. Szeretünk itt élni. Közösen határoztuk el a Katonai Temető „örökbe
fogadását”, ami azt jelenti, hogy nem csak
évente kétszer takarítjuk ki, hanem rendszeresen locsoljuk az elültetett virágokat, nem
engedjük meg, hogy elgazosodjanak a sírok.
Köszönjük a velencei kertészeknek, akik hozzájárultak a sírok virágosításához. Április elején
– mint minden évben – Bakonybélen jártunk,
megnéztük a Monostort, Templomot és az
Arborétumot. Bakonybélen, Magyarországnak
ezen a rendkívüli szépségű helyén 1018 óta
élnek szerzetesek. A Monostort még I. István
alapította. Az Árpád-korban jelentős szellemi
központ volt, 1023–1030 között itt remetéskedett Szent Gellért püspök. Ellátogattunk
az Erdők Házába, ahol megismerkedtünk a
Bakony csodálatos növény- és állatvilágával.
Utána betértünk a Tájházba, ahol a régi világ
eszközeit, a háztartások berendezéseit néz-

hettük meg. Végül nagyon kellemes napsütésben nagyot sétáltunk a lankás erdőben,
ismét lelkesen szedtük a medvehagymát,
közben egymásnak adtuk a tippeket, milyen
sokféleképpen lehet elkészíteni ezt az egészséges növényt. Végül hazafelé a Csákvári Csár-

dában megvacsoráztunk, Lovasberényben
nagyon finom fagylaltot fogyasztottunk.
Kicsit fáradtan, de kitűnő hangulatban értünk
haza. A közelgő húsvét alkalmából mindenkinek
kellemes ünnepeket és jó egészséget kívánunk!
Herczeg Ferencné klubvezető

A kényelmes és praktikus, valamint a szép és a hasznos
Legyen szó akár ruháról vagy cipőről, autóról vagy házról, az
ember keresi az egyensúlyt a kényelmes és a praktikus, a szép és
a hasznos között. Az a legjobb, ha mindezek egybeolvadnak, de
valamikor élesen elhatárolódnak egymástól, és bizony nehéz azt
az ideális pontot megtalálni, ahol az ember nem éli meg egyiket
a másik rovására. Ehhez hasonló megközelítésből szeretném most
a Húsvét ünnepét körüljárni: a Karácsony fényében. A Húsvétot,
mint a kereszténység legnagyobb ünnepét üljük meg évről évre
(vagyis a „hasznos”), amit ha a Karácsony ünnepe (ami inkább a
„szép”) mellé teszek, mindjárt fel is lehet állítani a címben szereplő mérlegelést. Miért teszem mindezt? Feltűnt számomra,
hogy bár a Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, mégis
a Karácsony melegsége mintha közelebb állna az emberekhez.

Nem kell messze menni a vizsgálódásban, hiszen ha megnézzük
bármilyen család életét, elmondhatjuk, hogy ha egy gyermek
születik a családba, az bármennyire is felborít több addigi szabályt
a mindennapi életükben, alapjában véve melegséget sugároz
önmagából, ami átjárja az egész családot. Ugyanakkor a fordítottja
tapasztalható meg, ha egy családból valaki eltávozik az élők sorából. Lehet ő bármilyen beteg vagy idős, halála szomorúságot hoz,
és a családon ez a szomorú érzés lesz úrrá. Első körben tehát megállapíthatjuk, hogy lehet a Húsvét a kereszténység legnagyobb
ünnepe, de Krisztus szenvedéstörténete olyannyira rányomja
erre az időszakra a negatív képet, hogy sok ember szívében nem
tud versenybe szállni a gyermekké vált Igével. Nagy baj lenne
ez? – teszem fel magamnak a kérdést. Ha az említett „sok ember”

egy az egyben fedné a kereszténység egészét, akkor lenne miért
aggódni. Meggyőződésem, hogy a mélyen keresztény ember
helyesen tudja kezelni a fogalmakat, és így a két ünnepet is. Állításomat nem tudom statisztikai adatokkal alátámasztani, mindössze pusztán szubjektív tapasztalatokra alapozom. A mélyen
hívő ember maga is átéli a karácsony kedvességét és örömét, és a
nagyböjt szomorúságát és fájdalmát, de nem áll meg ennél a pontnál, hanem el tud jutni a feltámadás tényéhez. Mert bár 40 napig
szomorkodunk és kesergünk, de egy egész éven át ünnepeljük a
húsvét titkát. Minden vasárnap a feltámadt Krisztus szellemében
gyűlünk össze templomainkban és örvendünk az újjászületésnek,
mert mindnyájunknak új élete lett Krisztusban.
29
(Récsei Norbert katolikus plébános)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
2017. március 27-én
Pap Gábor – Kincses Karolina Katalin

Gratulálunk!

Egri Andorné, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

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

Tájékoztató a házi segítségnyújtás igénybevételéről
Az elmúlt évek során a személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás
folyamatos változásokon megy keresztül. 2016. év sem múlhatott el változások nélkül. A
tavaly év végén módosított jogszabályok értelmében a következőképp változott az ellátás igénybevétele: A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális
segítést is magába foglaló – személyi gondozást biztosít.
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. A szociális rászorultság
tekintetében az igénybevételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
gondozási szükséglet az önellátási képesség hiánya alapozza meg. Így vizsgálandó az
egészségi állapota, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség.
Intézményi térítési díj: személyi gondozás: 650 Ft/óra, szociális segítés: 1 500 Ft/óra

Fontos újdonság!!!
Házi segítségnyújtással a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos értékű személyi térítési díj megfizetését. Az önköltséggel azonos térítési díj: 1700 Ft/óra
Palánki Katalin Hsg. egységvezető
Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Vajda Attiláné 30/572-6954
HÉTFŐ

KEDD

Tai chi
17.15–18.15

Gymstick
19.00–20.00

SZERDA
Nosztalgia
III. Sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Eszter-Anna ovis torna
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

Női torna
17.45–18.45
Gymstick
19.00–20.00

Karate
18.15–19.15

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Aprócska Néptánc
1–3 éves gyerekeknek
10.00–11.00

Mamin babahordozós latin
fitness
Bejelentkezés a
06/20392-3296-os
telefonszámon
09.30–10.30

Meteor dance
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Regélő Egyesület
társastánc
18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló
női torna
18.45–20.00

Női torna
17.45–18.45

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

KEDD

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna
5-6 éves gyerekeknek
16.00–17.00
Pilates
18.00–19.00

ÁGI fitness – alakformáló
női torna
18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.00–18.30

5. Terem
Női torna 19.15–20.15

Ringató foglalkozás
17.00–17.30

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

Golden Tiger Egyesület
Taj-Chi csoportja
18.00–19.30

Velencei Polgármesteri Hivatal
polgármester
Koszti András
HIVATALVEZETŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit
osztályvezető589-419
Heinczné Horváth Edina 
589-412
humánerőforrás-szakreferens
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás,
birtokvita)		
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
589-416
testületi referens		
Varga Viktor 
589-402
személyi asszisztens
Szabóné Rácz Éva 589-425
titkársági ügyintéző
Mátay Balázs 
20-542-0686
önkormányzati és kommunikációs
referens
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea aljegyző589-418
Máthay Erzsébet 589-417
anyakönyvvezető (anyakönyvezés,
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta 589-408
igazgatási ügyintéző
(települési támogatás,
gyógyszertámogatás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

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

Zsovák Nóra 
589-400
igazgatási ügyintéző
(iktató, kereskedelmi igazgatás,
telepengedélyezés,
szálláshely-engedélyezés, talált tárgyak,
kifüggesztések)
Ablonczi Ernő 
589-422, 30-588-6416
közterület-felügyelő
Pécsi Viktor 
589-422, 30-255-7392
közterület-felügyelő
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető589-414
Zsapka Judit 
589-410
pénzügyi ügyintéző
Csikmérő Enricóné589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné589-411
főkönyvi könyvelő
Sári Viktória589-415
pénzügyi ügyintéző
Balogh Viktória589-423
pénzügyi ügyintéző
Adócsoport
Kovács Jánosné 589-413
adóigazgatási ügyintéző
(építményadó, adókönyvelés, adóés értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta 589-409
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj,
telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi
adó, gépjárműadó)
Józan Edina 
589-428
adóigazgatási ügyintéző
(adóbehajtás, végrehajtás,
adók módjára behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Vandlik Csaba
589-407
osztályvezető
Szilassy Gabriella589-405
(út- és közmű építési ügyek,
tulajdonosi hozzájárulás,
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna 589-401
városüzemeltetési ügyintéző
Mészáros Viktória 589-406
városüzemeltetési ügyintéző
Ügyfélfogadás
Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:
előjegyzéssel az 589-416 vagy
589-402 telefonszámon
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő		 8.00–12.00
szerda		 8.00–16.00
péntek		 8.00–12.00
Pénztár nyitvatartása:
hétfő
10.00–12.00
szerda
	  9.00–12.00
		
13.00–15.00
péntek 	  9.00–12.00
Sürgős esetben, munkaidőben,
félfogadási időn kívül is a lakosok
rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Közérdekű telefonszámok

Helyi Tűzoltó Egyesület30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla
20/311-7021
22/474-483
MOHOSZ
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731

Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea
falugazdász70/199-2773
kedd: 13.00-16.00
(hastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt.20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)

DRV Zrt.
Információs Pont
40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés: 
22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda  8.00-13.00
Szakorvosi
Rendelőintézet:22/589-515
Központi
Háziorvosi Ügyelet:
22/311-104

„UNALMAS HÉTFŐK, ÉRDEKES EMBEREK”
Velence Város Önkormányzata,
valamint a Hauszmann Alajos Egységes
Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár
szervezésében megrendezésre kerülő sorozat
nyitóeseményének vendége:

FA NÁNDOR ötszörös földkerülő vitorlázó!
Időpont: 2017. május 8. 18.00 óra
Helyszín: Velence Korzó díszterme
A belépés díjtalan.

Schwarzkopf
fodrászat
női férﬁ gyermek
Fodor Rita
06 30/651-6251
Kövesdi Rita
06 20/330-9435
NYITVATARTÁS
hétfő, szerda, péntek:
9.00-13.00
kedd-csütörtök: 11.00-17.00
szombat bejelentkezés
Velence, Szabolcsi út 3.

harmadik vasárnapján 16.30 órakor a Velence Korzóban megrendezett
városi gyertyagyújtáson énekelnek. December 20-án 18 órakor az
ófalusi katolikus templomban hagyományosan megrendezett „Advent
Üdvözlete” elnevezésű jótékonysági koncerten lépnek fel. A koncert
bevételét egy súlyos beteg kisú, Szomor Csongi gyógyulásának
támogatására fordítják a szervezők.
,, A Canoras Kamarakórus női karként 2013-ban alakult Velencén.
Tagjaink közt vannak pedagógusok, pszichológus, kulturális mehelye,
hadd legyünk a házmestere!
nedzser,Szakmunkások
bőrdíszműves,biztos
jogász
és kormánytisztviselő
is. Valamennyien
szenvedélyesen szeretünk énekelni Páll Kata karnagy vezényletével.
A repertoárban a klasszikus karácsonyi, egyházi művek mellett jól
megfér egy- egy swing, madrigál, spirituálé, vagy éppen kánonban
előadott afrikai népdal. Rendszeresen énekelünk a környék ünnepi
eseményein, esküvőn, fesztivál-megnyitón, karácsonyi koncerteken.
Minden héten próbát tartunk, fontosnak érezzük, hogy folyamatosan
Tó Környéki Gondnokság
fejlődjünk.
A velencei katolikus templomban különösen szívesen énekelünk,
kiváló akusztikájú épület. Az idei koncerten énekesLakásfelújítás
szólisták, valamint
Festés-mázolás
hangszeren zenélő gyerekek is lesznek a fellépők
közt. Szeretettel
Kerti
várunk minden klasszikus zenét kedvelő velenceit!”írtamunkák
a kórusról
Ház
körüli
dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes, az alapító teendők
tagok egyike.

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Műanyag ajtó, ablak
Kőműves munkák
Kisebb
javításokat
is vállalunk
Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök,
párkányok,

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.
Redőnyök, napellenzők javítása.
Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.
Szakszerű beépítés és igény szerinti
visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.
Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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

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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,

(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK)


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

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

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

06 30/981-6363

www.gergelysat.hu

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés
Automata öntözőrendszerek telepítése · Füvesítés
Gyepszellőztetés · Kaszálás · Fűnyírás · Metszés
Rotálás ·Favágás ·Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés

06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra
2003 Bt.

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

Szabó Zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

Fuvarozást vállalok
kisteherautóval!
Építőanyag, tűzifa szállítás.
Kisebb költöztetés hétvégén is.
Kovács Tibor
Velence V. u. 28/A
30/552-3502

VILÁGI

AJTÓ & ABLAK
MŰANYAG ABLAK
BELTÉRI AJTÓ
REDŐNY, RELUXA,
SZÚNYOGHÁLÓ
GARÁZSKAPU
TÉLIKERT
Precíz beépítéssel,
igény esetén kőműves javítással,
festéssel!
VÁSÁROLJON NÉMET TERMÉKET,
VERHETETLEN ÁRON!
Ingyenes helyszíni felmérés,
szaktanácsadás.
Tel.: 06/70-559-0810
Villányi Ágnes cégv.

www.vilagiajtoablak.hu

Generali-Providencia
Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda

Bese Mihály

2484 Agárd,
Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125
Személyes-, vagyon- és technikai
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés
Önkéntes Nyugdíjpénztár!
Lakáskassza!
Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is:
2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129
besemisi@freemail.hu
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A turizmus – lehetőség vagy
tehetetlenség?

“Küldetésünk az Ön biztonsága!”

Videófigyelő és
riasztórendszerek!

2.0 MP (Full HD) kamerák
akár nettó
7980
Ft-tól!eddig
elhangzott:
a megvalósult
kerékpárút

T

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

megépült 2 szakasz csupán a tervezett hálózat
töredéke, a további fejlesztési források
biztosításának alapvető feltétele lesz a
jövőben a helyi turisztikai erők hatékonyabb
tevékenysége, a települések együttműködése
Kobinövelése.
Trade(nzk)
Hungary Kft.
és a vonzerő
Tel:06205686912
államtitkár hozzátette: sem a kerékpárút, sem
info@kobitrade.eu
a Velencei-tó Kapuja projekt nem jelent
www.kobitrade.eu
adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt
többnyire egynapos látogatók használják. A
területen működő TDM szervezetek
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a
radikális reform, az összeolvadás. Véleménye
Egyedia igény nem probléma!
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná
tó körüli lehetőségeket, programokat,
és
Ön kigondolja,
én létrehozom.
valamennyi önkormányzat hozzájárulna a
Kerítések
költségekhez, lényeges előrelépést
lehetnegyártását, helyszíni összeállítását,
ház
körüli
felépítmények (pl.: garázs féltető, kutya
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét
kennel,
stb.)
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenlegépítését, alu és acél felnik esztétikai
felújítását vállalom, nagy kerékpárjavító
precizitással, az Ön
380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj).
igényeinek
megfelelően.
L. Simon László büszkén utalt a VVSI
fejlesztésének megkezdésére, valamint a
Keressen bizalommal!
2475 Kápolnásnyék,
teljes partvédmű- és kikötő felújításra,
amelynek tervezésével jövő év közepére Kerekes Zoltán
Ady Endre u.8.
Telefon: +36 70
414 5158
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy
06 22/369-002, 06 30/855-4200
15 milliárd forint. Megemlítette egy versenyekre is alkalmas sportuszoda létesítésének tervét.
Műanyag ajtók, ablakok
Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes államtitkára elmondta, a turizmus adja Magyar7 légkamrás proﬁlból
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az
Redőnyök, szúnyoghálók,
érték a turisztikai szerveződés reformjával és
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a
reluxák, szalagfüggönyök,
marketing fontosságát, ami a szervezetek
párkányok gyártása,
eddigi költségvetésében indokolatlanul
forgalmazása, javítása
alacsony tételként szerepelt. A konferencián

Képíró József

rövid határidővel. Szakszerű,
Velencén a Zárt u.9. szám alatt
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb
tevékenységre kiadó
(fodrász, iroda)
GEOFÉNY Kft.
Havi díj: 80 000 Ft + rezsi
+ 3 hó kaució.
Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné:
06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.
Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra,
érettségire felkészítés
német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is.
Honlap: www.velencenyelv.hu
E-mail: velencenyelv@gmail.com
Telefon: 06 30/398-8515 vagy 06 22/474-570

megbízható munkavégzés.
Ingyenes helyszíni felmérés,
szaktanácsadás.
Igény szerint visszajavítással.
06 20/924-1267,
06 30/456-4042

Oravecz Csaba

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, szabadidős tevékenysége értékesebb, színesebb
legyen-, bekapcsolódtunk ebbe az örömteli
alkotó munkába.

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 honlapján, valamint a szülőknek küldött
e-mailekben lesz elérhető. Az őszi kaláka
munkákról bővebb fényképes beszámoló
látható az iskola honlapján.
(www.zoldligetsuli.hu galéria).
Köszönjük!
Kesselyák Kinga

A tereprendezéstől kezdve az ütéscsillapításra 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 bizonyultak, ők biztosan szívügyüknek érzik
majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek neki
amíg csak tehetik!

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

Atlétáink
sikere
Velence Resort & Spa

superior

Szeptember utolsó hetében Székesfehérváron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó

csapatbajnokság
döntőjét.
Iskolánkat
a lányok
H-2481 Velence, Béke u. | Telefon:
+36 22 megyei
589 900
| Fax:
+36 ezúttal
22 589
901képviselték a kislabda-hajítás
csapat versenyszámában.
Csapatunk az|induló
6 csapatból a dobogó harmadik fokán végzett.
e-mail: reservation@velencespa.com
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Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő
06 20/557-3008
minőségi palackos és folyó borok közvetlenül
Villány, Szekszárd, Eger, Tokaj, Velencei tó,
Balaton, Tolna borászataiból

vinotéka
delikát

kézműves élelmiszerek, ínyencségek,
biotermékek hazai kistermelőktől,
biogazdáktól ajándékba vagy csak úgy!!!
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 9-13 és 1430-1730,
szombat 9-1330, vasárnap zárva

rendelés és házhozszállítás:

06 205 422 977
bachmannkft@t-online.hu

Fakivágást, kerti munkákat, ház

Gárdony Szabadság út 2.
SPAR-ral szemben.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának
velencei körzetivállalok!
megbízottjai,
körüli
teendőket
Kiss Balázs c. r. törzsőrmester
és Valicsek
Katalin r. zászlós
Veszélyes
fák kivágását,
bozótirtást,
minden hónap első és harmadik csütörtöki napján
metszést, 15.00
fűnyírást,
elszállítással.
és 16.00stb.
óra között

FOGADÓÓRÁT
Ingyenes
felmérés:

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

06 20/373-5472

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

Csuday István

Női-Férfi Kozmetika
Ajándék utalvány kapható
Bejelentkezés:

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

