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2017. március 24.-május 2. Kiállítás
Márton	Rozália	velencei	fafaragó	és	keramikusművész	
kiállítása.
Megnyitó:	március	24.,	17.00	óra.	A	tárlatot	megnyitja	
Cserny Vilmos ny. címzetes iskolaigazgató
Megtekinthető	hétköznap	14.00–17.00	óráig,	szombaton	
10.00–14.00	óráig	
Wenckheim-kastély		(Tópart	u.	52.)

2017. március 31., április 7. és 21.  
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. április 8. Velence SE – Tordas 
Megyei	I.	osztályú	labdarúgó-mérkőzés	
16.30
Sportpálya	(Kastélypark	–	Tópart	u.	52.)

2017. április 11. „Könyvjelző” a Költészet Napján
Vendég:	Balajthy	Ferenc	Vajda	János-díjas	költő,	a	Magyar	
Írószövetség és a Vörösmarty Társaság tagja. 
17.30
Hauszmann	Alajos	Egységes	Közművelődési	
Intézményközpont	és	Könyvtár	(Tópart	u.	52.)

2017. április 21. „Ténsasszony -bokra” kenutúra 
A	Nádas-tó	környezetvédő	csoport	és	a	Velencei	
Helytörténeti	Egyesület	közös,	ingyenes	kenutúrája.	 
A	résztvevők	meglátogatják	az	elfeledett	nádasokat,	
egyben	keresik	azokat	a	tókörnyéki	lakosokat,	akik	
emlékeznek az elnevezések történeteire.
A részvételhez regisztráció szükséges:  
+3630/363	00	78,	vagy	Nadasto@gmail.com	
15.00
Park	Strand	(Agárd,	Chernel	István	u.	51.)

2017. április 22. Venice Lake Jamboree 
Longboardos felvonulás és verseny. 
10.00–19.30-ig
(Velence	Korzó	-	Tópart	u.	–	Panoráma	út)

2017. április 22. Velence SE – Pátka 
Megyei	I.	osztályú	labdarúgó	mérkőzés	
17.00
Sportpálya	(Kastélypark	–	Tópart	u.	52.)

2017. április 22. „ÍZEK VILÁGA – VILÁGOK ÍZE” c. sorozat
„ÉLETEK ÉS ÉTELEK A FÖLD KÖRÜL” c. vetített képes 
élménybeszámoló öt földrészről
Előadó:	Kalmár Zsolt képi gondolkodó
Az	előadást	követően	meglepetés	ételkóstolóval	várják	a	
résztvevőket	
18.00
Bárka	Café	és	Klub	(Balatoni	út	51.)
Belépődíj:	1500Ft/fő,	amely	magába	foglalja	az	ételkóstoló	
költségeit.

TOVÁBBI PROGRAMELŐZETESEK 

2017. május 1. Majális Velencén
Mindenkit	szeretettel	vár	Velence	városa	a	
hagyományokhoz	híven,	a	Kastélyparkban	megrendezendő	
majálisra!	A	Tábor	utca–vasútállomás	közötti	területen	
is	várják	az	érdeklődőket	a	majális	a	gyerekekért	
rendezvényre,	melynek	a	bevételét	a	rászoruló	gyermekek	
táboroztatására fordítják. 

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.	

2017. május 19–21. Tour de Velencei-tó
Kerékpáros hétvégi fesztivál minden korosztálynak. 
Túrák,	versenyek	aszfalton	és	terepen,	kerékpáros	játékok	
kicsiknek és nagyoknak.

2017. május 20. Nagyvirágosítás 
Velence	virágos	arculatának	szépítése,	parkok	virágosítása.
8.00–11.00	óráig
Velence Város egész területe.

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: Ismét nagy sikert aratott a Velencei Karnevál 
(írásunk	a	7.	oldalon)	Fotó:	Stehlik	Norbert	

Velencei
Események
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Képviselői	fogadóórák	
2017. április

Dr. Sirák András: 15.00–16.00	 
2017.	április	6.	(csütörtök)	

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00	 
2017.	április	6.	(csütörtök)	

Fésűs Attila: 8.00–10.00	 
2017.	április	7.	(péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00	 
2017.	április	3.	(hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00	 
2017.	április	3.	(hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00	 
2017.	április	14.	(péntek)	

Szabó György: 14.00–15.00	 
2017.	április	25.	(kedd)	

Uj Roland: 10.00–12.00	 
2017.	április	3.	(hétfő)	

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

Kedves Velenceiek!
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A zord január után februárban már barátságosabb 
arcát	 mutatta	 az	 időjárás.	 Kiváltképp	 a	 hónap	
utolsó hete tartogatott kellemes meglepetést 
számunkra	tavaszias	köntösével.	A	tél	elűzéséhez	
ezúttal	 is	 jelentősen	 hozzájárult	 a	 harmadszor	
megrendezett	 Velencei	 Karnevál,	 amelyre	 feb-
ruár	25.	napján	került	sor.	Ez	az	esemény	az	első	
két	 alkalommal	 is	 igen	 sikeresnek	 bizonyult,	 így	
elvárásaink	 méltán	 lehettek	 magasak,	 azonban	
arra	az	érdeklődésre,	amely	most	kísérte	rendez-
vényünket,	 csak	 titkon	 számítottunk.	 Több	 ezer	
fős	 tömeg	 lepte	 el	 a	 délutáni	 órákban	 a	 Korzót,	
az egész napos látogatottság pedig meghaladta 
a	tízezres	határt!	A	télűző	felvonulás	hömpölygő,	
vidám,	zajos	áradata,	valamint	az	esti	télboszorka-	
égetés	meglehetősen	eredményes	volt,	ugyanis	a	
Karnevál	óta	valóban	búcsút	inthettünk	a	kemény	
télnek,	a	fagyos	időjárásnak.	
Önkormányzatunk	 az	 eddigieknél	 is	 aktívabban	
vett	 részt	 a	 rendezvényen,	 hiszen	 néhány	 kollé-
gámmal,	képviselőtársammal	nem	csak	a	felvonu-
láson,	hanem	az	első	alkalommal	megrendezett	
jégszobrászversenyen	 is	 főszerepet	 vállaltunk.	
Izgalmas,	 egyben	 vidám	 és	 kreatív	 elfoglaltság	
volt	 számunkra	ez	a	nem	mindennapi	kuriózum,	
ugyanis aligha mondhatta el közülünk bárki is 
korábban,	hogy	kézi	fűrésszel,	reszelővel,	vésővel	
vagy	éppen	elektromos	fűrésszel	a	kezében	kreál	
valamit. Ez az alkotás sikerélménnyel is járt szá-
munkra,	mivel	a	hat	részt	vevő	csapat	közül	a	mi	
önkormányzati	csapatunk	a	megtisztelő	2.	helyen	
végzett!	 Köszönjük	 a	 bátorító	 közreműködést	M.	
Tóth	Zsolt	nemzetközi	bajnok	jégszobrásznak,	aki	

végig	féltő	gondoskodással	felügyelte	és	segítette	
kiteljesedni mindannyiunk jeges próbálkozásait. 
Ezúttal	 is	 érkeztek	 szép	 számmal	 vendégek	 a	
Karneválra	 Velencén	 kívülről	 is.	 Találkoztunk	 sok	
környékbelivel,	 székesfehérvári	 és	 budapesti,	
valamint	 távolabbról,	 Borsodból,	 Szabolcsból	
és még a Vajdaságból érkezett vendégekkel is! 
Mindez	bizonyítja,	hogy	jó	úton	járunk	a	turizmus	
fellendítése	tekintetében,	ilyen	és	ehhez	hasonló	
minőségi	 rendezvényekkel	 egész	 évben	 ezreket	
tudunk városunkba csalogatni. A statisztikák azt 
bizonyítják,	hogy	nem	csak	egy-egy	napos	kirucca-
nás,	 korcsolyázás	 vagy	 strandolás	 céljából	 érkez-
nek	 ide	 jelentős	 számban	 a	 turisták,	 egyre	 több	
vendégéjszakát is eltöltenek nálunk. Talán nem 
véletlen,	hogy	éppen	a	Karnevál	 előtti	 napokban	
értesültünk	arról	az	örömteli	statisztikáról,	amely	
szerint	 országosan	 is	 egyedülálló	 módon,	 több	
mint	a	duplájával,	114,6	százalékkal	emelkedett	a	
kereskedelmi	 szálláshelyeken	 regisztrált	 vendég-
éjszakák	mennyisége	Velencén	2015-höz	 képest	
2016-ban!	Véletlenek	nincsenek,	büszkén	mond-
hatom,	 hogy	 jó	 úton	 indultunk	 el	 2014	 őszén,	
amikor	új	alapokra	helyeztük	a	turizmust,	ami	úgy	
tűnik,	 most	 kezd	 beérni.	 Akkor	 és	 azóta	 ugyanis	
kínálatunkat olyan programokkal egészítettük 
ki,	 amelyek	 az	 aktív	 turizmust	 keresők	 számára	
is	 vonzóak.	Olyan	 rendezvényeket	 találtunk	 ki	 és	
valósítottunk	 meg	 az	 ugyancsak	 újjászervezett	
TDM-es	 csapatunkkal	 közösen,	 amelyekre	 nem	
csak	 a	 környéken,	 de	 az	 egész	 országban	 odafi-
gyelnek.	Az	idei	eredmények	további	előrelépéssel	
kecsegtetnek,	 ugyanis	 a	már	 évek	 óta	 visszatérő	

EFOTT,	a	Szent	Orbán	Borünnep,	a	drónbajnokság	
és egyéb bevált rendezvények mellett városunk 
bekerült a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny 
vérkeringésébe is. A második szakasz rajthelyszíne 
lesz	Velence	június	29.	napján,	így	a	2017.	eszten-
dőben	még	tovább	emelkedhet	az	ide	érkező	turis-
ták,	ezzel	együtt	a	vendégéjszakák	száma.	
Remélhetőleg	a	tavasz	egyre	kellemesebb	 időjá-
rást	hoz	majd,	és	mindenki	a	lehető	legtöbb	időt	
és	energiát	tudja	fordítani	saját	háza,	kertje	és	egy-
ben	 településünk	 virágosítására,	 annál	 is	 inkább,	
mert	 újra	 szeretnénk	 az	 országos	 élmezőnyben	
végezni	 a	 Virágos	 Magyarországért	 mozgalom,	
valamint	a	Magyarország	 legszebb	konyhakertjei	
programban. Utóbbival kapcsolatos felhívásun-
kat	 a	 9.	 oldalon	 olvashatják.	 Remélem,	 hogy	 a	
2017-ben	 is	a	 legjobbak	és	 legaktívabbak	között	
leszünk	a	 virágosítás	 terén,	és	 településünk	zöld	
övezeteinek	megóvására,	szépítésére	is	megfelelő	
figyelmet	fordítunk.	Mint	ahogy	abban	is	őszintén	
hiszek,	 hogy	 az	 idei	 esztendőben	 városunk	 tisz-
taságára	 is	 fokozottabban	ügyelünk,	és	a	 tavalyi-
hoz képest sokkal többen veszünk majd részt a 
közelgő,	április	végén	esedékes	TeSzedd	–	Önkén-
tesen	a	Tiszta	Magyarországért	program	helyi	ese-
ményén,	 amikor	 polgárőreink	 szervezésében	 és	
aktív részvétele mellett együtt (is) sokat tehetünk 
azért,	hogy	Velence	közterületei	hulladékmente-
sek,	 tiszták	 legyenek.	Ehhez	persze	egész	évben	
környezettudatosan	kell	élnünk,	és	folyamatosan	
tenni	azért,	hogy	tisztább	környezetben	éljünk.
Várjuk	 Önöket	minden	 virágosítással,	 környezet-
szépítéssel kapcsolatos eseményünkön! Tegyük 
közösen	szebbé,	tisztábbá	Velencét!			

Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink

Papp Judit,  
védőnő

V
elencei Híradó:	 Köszönöm,	 hogy	
elfogadta meghívásunkat egy beszél-
getés	 erejéig!	 Ígérem	 a	 sok-sok	 inti-
mitásról,	 amelyekről	 hivatása	 révén	

tudomása	van,	nem	fogom	kérdezni.
Papp Judit:	Én	köszönöm	a	meghívásukat,	igazán	
megtisztelő	számomra	a	felkeresésük.	
VH.: A	mintegy	száz	éve	megjelent	ÚJIDŐK-LEXI-
KONBAN	a	VÉDŐNŐ	szócikkben	az	szerepel,	hogy	
–	idézem	–	A	védőnő	a	hazai	intézményes	egész-
ségvédelem	 és	 szociális	 gondozás	 női	 segéd-
munkása. A segédmunkás szó jelentése változott 
száz	 év	 alatt,	 jelenti	 manapság	 a	 szakszerűség	
hiányát.	Az	Önök	munkáját,	helyesebben	hivatá-
sát	alapvetően	éppen	a	szakszerűség	jellemzi.	Jól	
látom?
Papp Judit:	Így	van!	A	több	mint	100	éves	múlttal	
rendelkező	hivatásunk	megköveteli	a	szakszerű-
séget,	 hisz	 tevékenységünk	 középpontjában	 az	
általunk	gondozott	családok	egészségvédelme,	a	
betegségek	kialakulásának	megelőzése,	valamint	
az	 egészségfejlesztés	 áll.	 A	 Védőnői	 Szolgálat	
hungarikum,	hisz	egész	Európában	egyedülálló-
nak	számít.	Feladatunk	sokrétű,	már	a	fogamzás	
utáni	időszakban	megismerkedünk	a	családokkal	
és végigkísérjük életüket egészen a gyermek tan-
köteles	korának	végéig.	Ez	nagyon	hosszú	út,	tele	
rengeteg	kérdéssel,	aggodalommal.	Ezen	kérdé-
sek	megválaszolásával,	a	félelmek	eloszlatásával,	
a	 családok	 önbizalmának	 erősítésével	 segítjük	
őket	végig	ezen	az	úton.	
VH.:	 A	 felkészültségük	 sokoldalúságának	 a	
könnyebb	 megérthetősége	 végett,	 felsorolná	
néhány	 jelentősebb,	 a	 főiskolán	 tanult	 tantárgy	
nevét?
Papp Judit:	A	főiskola	alatt	–	mely	4	évig	tartott	–	

rengeteg	tantárggyal	találkoztunk,	melyek	között	
több	olyan	volt,	amiket	akkor,	főiskolásként	feles-
legesnek	éreztünk,	magunk	között	csak	„töltelék-
tantárgyaknak”	 hívtuk	 őket.	 Ám	 visszagondolva,	
igenis hasznos volt mind. A tantárgyak közül 
voltak	alapozó	tárgyak,	ilyen	volt	pl.	az	anatómia,	
élettan,	 kórélettan.	 Tanultunk	 gyermekgyógyá-
szatot,	szülészet-nőgyógyászatot,	gyógyszertant,	
volt	 kémia,	 fizika,	 biológia,	 és	 még	 hosszasan	
sorolhatnám.	 Ám	 volt	 egy	 tantárgyunk,	 amely	
a	 legfontosabb	 volt	 mind	 közül,	 ez	 a	 védőnői	
módszertan volt. Ennek során számtalan dolgot 
megtanultunk	a	hivatásunkról.	Kemény	4	év	volt,	
sokat	kellett	tanulni,	ám	ezt	a	szakmát	kizárólag	
az iskolapadban ülve képtelenség maradéktala-
nul elsajátítani. Nagyon sokat számít a munkában 
eltöltött	 gyakorlat,	 a	 saját	 tapasztalatok.	 Folya-
matos	 szakmai	 képzéseken	 veszünk	 részt,	 hogy	
naprakész információkkal tudjunk szolgálni a csa-
ládoknak ebben  a rohamosan változó világban. 
VH.: Igen,	ennek	ismeretében	egyszerűbb	lenne	
Öntől	 azt	 kérdeznem,	hogy	mi	 az,	 ami	nem	 tar-
tozik	 a	 hatáskörükbe,	 oly	 széles	 a	 skála.	 Azt	mi,	
a	 köznapi	 emberek	 is	 tudjuk,	 hogy	 a	 kismamák	
felkészítése,	 csecsemővédelem,	 gyermekvéde-
lem,	családsegítés,	szociális	munka,	ezek,	és	még	
egyebek	 egy-egy	 feladatkört	 jelentenek.	 Vala-
miképpen „szakosodnak” egymás között? Vagy 
valamennyien a saját körzetükben mindennel 
foglalkoznak?
Papp Judit: Alapvetően	 kéttípusú	 védőnő	 van:	
területi	 és	 iskolai.	 A	 területi	 védőnő	 látja	 el	 a	
várandós	 és	 gyermekágyas	 anyák	 gondozását,	
illetve	 az	 újszülött-,	 csecsemő-	 és	 kisgyermek-
gondozást,	 valamint	 	 nővédelmi	 gondozást	
végez.	 Az	 iskolai	 védőnő	 pedig	 foglalkozik	 a	
gyermekekkel,	 az	 iskolába	 lépéstől	 egészen	 a	
középiskola	 végéig.	 Szűréseket	 végez,	 szervezi	

a	 védőoltásokat,	 felvilágosító	 előadásokat	 tart.	
Nagyobb	városokban,	 ahol	 az	 iskolák	magasabb	
létszámokkal	rendelkeznek,	külön	iskolavédőnők	
dolgoznak. Velencén a körzeti munka mellett lát-
juk el az iskolai feladatokat is.
VH.: Gondolom,	járványok	idején	munkájuk	a	sok-
szorosára	nő.
Papp Judit: Sajnálatos	módon	az	elmúlt	időszak-
ban	(mint	ahogy	minden	év	elején)	ugrásszerűen	
megnőtt	a	beteg	gyermekek	száma.	Alapvetően	a	
gyógyítás	orvosi	kompetencia,	ám	számos	beteg-
séggel	 kapcsolatos	 kérdésben	 kérik	 a	 szülők	
segítségünket.	 Ilyen	 pl.	 a	 lázcsillapítás,	 vagy	 az	
étrend összeállítása bizonyos betegségek esetén.
VH.: Judit	 asszony,	 elmondana	 segítői	 életéből	
egyetlen	olyan	esetet	–	természetesen	név,	hely-
ség,	 időpont	 nélkül	 –	 ami	 önnek	 a	 legnagyobb	
sikerélményt	 jelentette?	 Olyasmire	 gondolok,	
hogy	 tanácsaival	 megmentett	 egy	 gyermeket,	
megmentett	 egy	 házasságot,	 elejét	 vette	 vala-
milyen	súlyos	 járványnak,	tehát,	amikor	hivatása	
beteljesedését	 élhette	 meg.	 Érezhette,	 igazolt-
nak	 láthatta,	 hogy	 érdemes	 volt	 ezt	 a	 hivatást	
választania.
Papp Judit: Kisebb-nagyobb	 sikereket	nap	mint	
nap	érünk	el,	akár	azzal,	hogy	hozzásegítünk	egy	
újdonsült	anyukát	a	sikeres	szoptatáshoz,	ám	úgy	
gondolom,	 a	 legnagyobb	 siker	 a	mi	 hivatásunk-
ban	 mégis	 az,	 ha	 elnyerjük	 a	 család	 bizalmát,	
hiszen	bejárunk	a	családokhoz,	részesei	vagyunk	
a családok életének. A mai bizalmatlan világban 
ezt	sokszor	nehéz	elérni.	Talán	nem	lenne	helyes,	
ha egy esetet a többi fölé emelnék. 
VH.: Köszönöm,	hogy	az	éppen	általánosságában	
hatalmas élményt megosztotta velünk. 

Kérem,	 szóljon	 a	 velencei	 emberekkel	 való	 kap-

Folytatás	a	9.	oldalon

Solymosy JózsefFo
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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

Siposné 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	gyerme-
keknek  
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

Gyógyítóink
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Elfeledett mesterségek

A	növényi	eredetű	olajok	sok	évszázadon	keresz-
tül nélkülözhetetlen részei voltak a paraszti élet-
nek.	Elsősorban	étkezésre,	világításra,	szerszám-	
és	bőrápolásra,	sebek	kezelésére,	állatok	gondo-
zására használták. Nem kisebb szerepet töltött 
be a böjtök idején (katolikus és görögkeleti val-
lású	lakosságnál),	hiszen	ezen	időszak	alatt	csak	
olajjal készült ételeket lehetett fogyasztani.
Egy-egy	 parasztcsalád	 éves	 szerény	 olajszük-
séglete	 1-2	 liter	 volt,	 amelyet	 a	 hagyományos	
berendezésű	kis	kapacitású	falusi	olajütők	képe-
sek	 voltak	 kiszolgálni.	 Rendszerint	 a	 nagyböjt	
előtti	és	alatti	időszakban,	tehát	kb.	két	hónapig	
működtek,	az	év	többi	részében	egyáltalán	nem	
üzemeltek. Ennek ellenére a foglalkozás jöve-
delmezősége	feltétlenül	vonzó	volt,	a	műhelyek	
tulajdonosai	 a	 módosabb	 parasztság	 köréből	
kerültek	ki,	akik	emellett	nem	hagytak	fel	a	gaz-
dálkodással,	illetve	egyéb	mesterségekhez	kap-
csolódóan	űzték	(molnármesterség).
Az	 olajütés-olajtörés	 megnevezés	 a	 munkafo-
lyamat és az alapanyag tulajdonságával mutat 
összefüggést. Az alapanyag magvait helyben 
termelték,	amely	kezdetben	a	len	volt,	s	az	ebből	
kinyert	olaj	 jelentősége	egészen	a	19.	századig	
megőrizte	jelentőségét.	Későbbiekben	helyét	és	
szerepét	átvette	a	repce,	napraforgó	és	tökmag.	
Ezeket az apró magvakat az olajtartalom jobb 
feltárásához	 erőteljes	 aprításnak,	 törésnek	 kel-
lett	kitenni.		A	szerkezeti	változatosság	(mozsár,	
lábbal	 működő	 kölyű,	 vízimalom	 stb.)	 ellenére	
mindegyik	 azonos	 technikai	 elven	 működött:	
kis	 felületen	 nagy	 zúzóerőt	 kifejtő	 ütéssel	 tör-
ték	 az	 apró	magvakat.	A	 kölyű	 szűk	nyílásában	
elhelyezett néhány maroknyi magot a rázuhanó 
bunkó a maga tömegénél fogva aprította össze. 
Később	általánossá	 vált	 a	görgőhengeres	mag-
törés	(vályúban	vagy	kőlapon	oldalukra	forgatott	
malomköveket forgattak körbe). A munkafolya-
mat második fázisát az olaj kisajtolása jelentette. 
Ehhez	a	művelethez	hatalmas	méretű	lengőka-
lapácsos éksajtolót használtak. A sajtolófák közé 
helyezték a posztó vagy vászonzacskóba tett 
összetört	olajos	masszát,	majd	a	kétoldalt	lelógó	
bunkóval	kétfelől	vízszintes	ékeket	vertek/ütöt-
tek	a	sajtolófák	fölé.	Az	eszköz	legalább	két	férfi	
munkaerejét	 igényelte,	 így	egyértelműen	indo-
kolja az olajütés megnevezését. 
A	18.	századig	az	étolajat	kizárólag	hidegen	saj-
tolták,	 azonban	 a	 18.	 század	 végétől	 elterjedő	

Olajütők

újabb	olajnövény-kultúrák	(napraforgó,	tökmag,	
repce)	 lényeges	 változást	 hoztak,	 s	 az	 olajké-
szítésben	 előtérbe	 került	 a	 melegen	 sajtolás.	
Lényege,	hogy	a	tökmag	és	a	napraforgó	magva	
pirítással	 is	 élvezhető,	 sőt	 így	 ízletesebb	 olajat	
ad,	 ezért	 az	 összetört	 masszát	 hevítették/pör-
költék	és	utána	 sajtolták.	 Ezért	 két	újabb	mun-
kafolyamattal	bővült	az	olajkészítés,	a	pirítással	
illetve	 a	hántolással.	A	hántoló/koptató	beren-

dezések elterjedése ellenére sok helyen (pl. az 
Alföldön)	még	a	20.	század	elején	is	a	kisgazdák	
még szinte mindenütt héjastól sajtoltatták ki 
napraforgómagjukat. 
A	melegen	sajtolásra	berendezkedett	műhelyek	
számára feleslegesnek bizonyultak a hatalmas 
méretű	éksajtók,	 amelyek	helyébe	 jóval	 kisebb	
terjedelmű	 és	meglehetősen	 változatos	 felépí-
tésű	eszközök	léptek.	Ilyenek	voltak	a	csavaror-
sós	 olajprések,	 amelyek	 egyik	 legelterjedtebb	
változata	 volt	 a	V	 alakú	 fekvőgerendás	 kerekes	
prés. Az olajos masszát két gerenda közé illesz-
kedő	sajtolóhengerbe	tették,	majd	a	gerendákat	
csavarorsós	 szorítókerékkel	 ollószerűen	 össze-
húzták.	A	közeledő	szárak	az	olajat	fokozatosan	
kipréselték	 a	 masszából,	 a	 szorítókereket	 egy	
vagy két ember kézzel forgatta. Léteztek ezen 
kívül	 szőlőprésekre	 emlékeztető	 középorsós	
olajprések	is,	főleg	az	ország	keleti	részeiben.
Az ipar és vele együtt a hidraulikus présgépek 
megjelenésével,	 a	 szigorú	 böjtös	 étrend	 meg-
szűnésével,	 az	 ásványolaj-származékok	 és	 a	
disznózsír	elterjedtebb	használatával,	valamint	a	
második	világháború	utáni	társadalmi-gazdasági	
átalakulással	 egy	 időben	hazánkban	az	olajütő	
foglalkozás teljes felszámolódásához vezetett. 
Az	 utolsó	 olajütő	műhelyek	 teljes,	 illetve	 rész-
felszerelései	múzeumokba	kerültek	1945	után.	
Magyar	nyelvterületen	Erdély	 területén	marad-
tak	meg	olajütők.	Velencén	id.	Gajdos	Józsefnek	
volt	 olajütője,	 az	 1950-es	 évekig	 a	 Gschwindt	
„pusztán”	(a	mai	Növényvédő	állomás	helyén),	ő	
volt	a	család	főkertésze.

Simon Károly József

Lengőkalapácsos	olajütő,	18.	század	eleje

Csavarorsós	olajprés,	Erdély	19.	század
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SikersztoriVelencei  
Karnevál
Február	25-én	már	délelőtt	igen	élénk	volt	a	forgalom	
a	Velence	Korzón,	délután	és	este	pedig	egy	gombos-
tűt	 sem	 lehetett	 volna	 leejteni,	 annyian	 zsúfolódtak	
össze	 az	 idei	Velencei	Karnevál	helyszínén.	A	 télűző	
program	 újra	 bizonyította,	 hogy	 minőségi	 rendez-
vényre	 főszezonon	 kívül	 is	 van	 kereslet	 egy	 üdü-
lő-nyaraló	városban.	A	vidám	maskarás,	álarcos	felvo-
nulás,	az	óriásbábos	gólyalábasok,	a	jégszobrászat,	az	
artistabemutató,	 az	 akrobatikus	 tűzzsonglőr-show,	 a	
télboszorka-égetés,	és	mindenekelőtt	a	székesfehér-
vári Szabad Színház társulatának egész napos hangu-
latfokozó középkori életképei hatalmas sikert arattak 
a	mintegy	tízezer	fős	közönség	körében.
Velence önkormányzata Koszti András polgármes-
terrel	 az	 élen	 mert	 és	 tudott	 nagyot	 álmodni,	 amit	
a	 Velencei-tó	 Turizmusáért	 TDM	 Egyesület	 szakmai	
közreműködésével	 és	 szervezőmunkájával	 meg	 is	
tudott	valósítani.	Nagyon	gyorsan	országos	hírű	ren-
dezvény	lett	a	Velencei	Karnevál,	ezt	igazolja,	hogy	az	
idei	eseményen	találkoztunk	sok-sok	székesfehérvári	

és	budapesti	látogató	mellett	Miskolcról,	Kecskemét-
ről,	 de	még	a	Délvidékről,	 a	 szerbiai	Zentáról	érkező	
vendéggel is.
Délelőtt	és	a	kora	délutáni	időszakban	a	Szabad	Szín-
ház	hangulatkeltő	társulata	több	„minidarabbal”	szó-
rakoztatta a publikumot a középkori jelmezbe öltöz-
tetett	Korzó	„reneszánsz	piacterén”.	A	Zöldliget	Álta-
lános	Iskolától	mintegy	2-300	fővel	indult	a	rendkívül	
népszerű	karneváli	felvonulás,	amelyhez	rengetegen	
csatlakoztak	út	közben	mindenféle	ötletes	maszkban	
és	jelmezben,	így	néhány	száz	méter	megtétele	után	
már	mintegy	ezerfős	tömeg	hömpölygött	át	vidáman	
a	 vasútállomás	 alatt	 átvezető	 aluljárón,	 a	 Korzóra	
pedig	végül	1300-1500	fős	daloló,	síppal-dobbal	telet	
űző	kompánia	érkezett	meg.	
A	hangulatot	csak	fokozták	a	délutáni	műsorelemek,	
így	 a	 sokak	 által	 nagyon	 várt	 jégszobrászverseny	 is,	
amelyen	hatalmas	lelkesedéssel	faragták	a	60	x	60	x	
25	cm-es	jégtáblákat	a	benevezett	csapatok.	A	velen-
cei önkormányzat alakulatának képviseletében Koszti 

Egy előadás 
margójára
Nem	 vagyok	 építész,	 de	 ha	 belegondolok,	még	
a	 családban	 sincs,	úgy,	hogy	 százszázalékos	 lai-
kusként	 indultam	 el	 február	 24-én	 pénteken	 a	
Velencei Helytörténeti Egyesület által szervezett 
rendezvényre	 a	 Wenckheim-kastély	 klubjába,	
ismertebb	nevén	házasságkötő	termébe.	A	téma	
Hauszmann	Alajos,	 városunkhoz	 kötődő	 építész	
fő	műve,	 a	 Budai	 Királyi	 Palota,	 az	 előadó	pedig	
az	 orosz	 nemesi	 ősöket	 is	 magának	 tudó	 Sere-
metyeff	Papp	János	volt.	Nem	térnék	ki	a	kétórás,	
vetített	képes	előadás	tartalmi	részleteire,	viszont	
szívesen	szólok	annak	hatásairól,	melyek	–	véle-
ményem	szerint	–	lenyűgözték	a	nagyérdeműt.
Egy	 darabig	 találgattam,	 hogy	 mi	 a	 varázslat	

lényege?		Mi	köt	le	a	termet	szép	számmal	meg-
töltő,	 péntekre	már	 elfáradt	 embert	 ilyen	mér-
tékben	egy	viszonylag	száraz,	elvont	témában?	
Olyan	 fogalmak	 jutottak	 eszembe,	 amelyeket	
manapság már elfeledettnek hisz az ember. A 
Podmaniczky-díjas	 egyetemi	 tanár,	 restaurá-
tor,	 egyben	 világpolgár	 professzor	 tökéletesen	
éreztetni	 tudta	annak	a	 felelősségvállalásnak	a	
jelentőségét,	 amelyet	 hazánk	 építészeti	 örök-
sége	 iránt	 érez.	 Rendszerszemlélettől	 áthatott,	
kristály	 tiszta	 logikával	 végig	 vezetett	 előadása	
egész	egyszerűen	hiteles,	szellemes	és	reményt	
keltő	volt,	megteremtve	ezzel	azt	az	aurát,	amely	
ritka gyöngyszem mai felszínes világunkban.

Kalmár Zsolt
kulturális	szervező

Hauszmann	Alajos	Egységes	Közművelődési	 
Intézményközpont és Könyvtár

András	 polgármester	még	M.	 Tóth	Zsolt	 nemzetközi	
bajnok jégszobrászmester egyik leghatásosabb mun-
kaeszközét,	 a	 láncfűrészt	 is	 bátran	 kipróbálta,	 majd	
mindenki	 nekilátott	 a	 heves-jeges	 fúrás-faragásnak.	
A	 zsűri	 által	 legötletesebbnek	 ítélt	 munka	 a	 Vörös-
marty	Mihály	Általános	Iskola,	Gimnázium	és	Alapfokú	
Művészetoktatási	 Intézmény	 csapata	 által	 készített	
könyv	lett,	de	szinte	remekműnek	titulálható	a	házi-
gazda	önkormányzat	2.	helyezett	alkotása,	a	bagoly,	
és a képzeletbeli dobogó harmadik fokát elfoglaló 
„Szeretem	a	zenét”	elnevezésű	jégfaragvány	is,	amely	
egy	helyi	fiatalokból	álló	csapat	keze	munkáját	dicséri.	
A	 mester,	 M.	 Tóth	 Zsolt	 látványos	 bemutatója	 és	
művészetének	 nem	 kevésbé	 látványos	 végeredmé-
nye mellett a télboszorka elégetése csak a hab volt 
a	nagyon	finom	karneváli	tortán.	A	Velencei	Karnevál	
ismét	 győzött,	 újabb	 tömegeket	 hódított	 meg,	 így	
nem	 kérdés,	 hogy	 2018-ban	 újra	 találkozhatunk	 a	
remek	 télűző	 eseménysorozattal	 a	 programkínálat-
ban.   (MB)
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Talabér Veronika,  
a Kacagó játszóház 
vezetője

„Az a Család, amelyik együtt 
játszik, az együtt is marad.”

(Schiller)

VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József ): Sze-
retettel	 üdvözlöm	 –	máshogy	 nem	 is	 lehetne	 az	
állandóan	mosolyt	sugárzó	fiatal	hölgyet	–	Talabér	
Veronikát,	a	„gyermekpásztort”	köszönteni.	Köszö-
nöm,	hogy	megválaszolja	kérdéseinket.
Talabér Veronika: Megtiszteltetés	 részemre	 a	
megkeresésük,	 bár	 nem	 érzem	 olyan	 fontos	 sze-
mélynek	 magam,	 hogy	 megértsem,	 hogy	 miért	
éppen rám esett a választás.
VH.:	A	ruhatár,	kerékpármegőrző	és	hasonlók	meg-
nevezése értelem szülte szavak. Gyermekmeg-
őrző?	Más,	 egészen	más!	Érzelmi	húrokat	penget,	
nem	élettelen	tárgyakat,	de	nagyon	is	élő	értéket,	a	
legnagyobb	értéket	adjuk	le	megőrzésére.	A	ruha-
táros,	 a	 kerékpárőr,	 egyebek;	 lehetnek	 bármilyen	
morózus	emberek.	A	gyermekmegőrző?	Ő	nem,	ő	
csak	olyan	lehet,	mint	a	Veronika.	Milyen	ember	is	
a Veronika?
Talabér Veronika: Milyen	 ember	 vagyok?	 Ezt	
mások	hivatottak	eldönteni:	 az	emberekben	bízó,	
embereket	 szerető	 személy	 vagyok.	 Szeretetem	
főleg	 a	 gyermekekkel	 kapcsolatban	 teljesedik	 ki.	
Eredetileg szakképesítésemet közgazdaság és 
marketing vonalon szereztem. Gyermekeim (a 
kilenc éves Anna és a négyéves Péter) születése 
után	 érdeklődési	 köröm	 kilencven	 fokkal	 fordult,	
teljesen	a	gyermeknevelés,	gyermekpedagógia	irá-
nyába. Ekkor és ezért változtattam munkakörömet 
is	 olyan	 irányba,	 ahol	 gyermekekkel	 foglalkozha-
tom. Igyekszem képesítésemet is ebbe az irányba 
továbbfejleszteni.
VH.:	 Kérem	 Veronika,	 mondja	 el	 nekünk,	 hogy	
hogyan	 is	 működik	 az	 Intézmény.	 Egyáltalán	 ki	
működteti?	Milyen	korú	gyermekeket	várnak	a	Ját-
szóházba? 
Talabér Veronika:	 A	működtetés	 teljesen	magán-
kézben	 van,	 családi	 vállalkozásként	 a	 férjemmel	
működtetjük.	 A	 játék	 szeretete	 nincs	 életkorhoz	
kötve,	 ennek	 megfelelően	 bármilyen	 korú	 gyer-
meket	 szívesen	 látunk.	 Öröm	 a	 számunkra,	 ha	 a	
gyermekeket	 szüleik	 is	 elkísérik,	 részt	 vesznek	 a	

játékban.	 Következő	 kérdését	 megelőzve,	 elmon-
dom,	hogy	általában	egy	program	hogyan	zajlik	le.	A	
szabadjátszáson	 kívül,	 leggyakrabban	 születésnapi	
zsúrokat	 rendezünk.	 Ilyenkor	miután	 a	 gyermekek	
megérkeznek,	 egy	 félórányi	 szabadjátszás	 után	
asztalhoz	ülnek,	elfogyasztják	a	születésnapi	uzson-
nát. Ezután következnek a foglalkoztatott játékok. 
(mozgásos	játékok,	fejtörős	 játékok,	kézműves	fog-
lalkozás,	meseolvasás	stb.).	A	különféle	 játékokhoz	
minden	 igényt	 kielégítő	 hatalmasnak	 mondható,	
játékarzenállal rendelkezünk. Ezt az ajándékkeresés 
követi,	 ehhez	 egy	nyomozósdi	 játék	 is	 csatlakozik.	
Ezután következik a délután fénypontja: az ünnepi 
torta elfogyasztása. A gyermekek kimondott és 
kimondatlan	 kívánságait	 messzemenően	 figye-
lembe	 vesszük,	 ez	 biztosítja,	 hogy	 a	 gyermekek	
mindenkor boldogan emlékezzenek ránk. Föltét-
lenül	meg	 szeretném	 említeni,	 hogy	 egy	 keresett	
szolgáltatásunk	még	van,	ez	a	kitelepülő	játszóház.	
Hiszem,	hogy	az	elnevezés	egyben	megmagyarázza	
a szolgáltatás mibenlétét is.
VH.: Bocsássa	 meg	 a	 tájékozatlanságomat,	 de	
hiszem,	 hogy	 olvasóink	 nagyobb	 része	 által	 sem	
ismert,	hogy	az	Intézmény	valamilyen	országos	rend-
szerbe	csatlakozik,	vagy	önálló,	városi	intézmény?	
Talabér Veronika: Mint	már	mondtam,	önálló,	de	
ez	nem	 jelenti	azt,	hogy	más	 játszóházakkal	nem	
konzultálunk,	nem	veszünk	át	egymástól	módsze-
reket,	ötleteket.

VH.:	Mióta	működik	az	Intézmény,	Veronika	mikor-
tól vezeti?
Talabér Veronika: Mintegy	 8	 éve	 a	 MIKKAMAK-
KA-ban	 kezdtem	 el	 dolgozni,	 3	 éve	 az	 említett	
intézmény	megszűnt,	ekkor	kezdtem	el	–	mintegy	
hiányt	pótolva	–	önálló	vállalkozásban	a	játszóhá-
zat üzemeltetni.
VH.: Valamivel	kevesebbet	értek	a	pedagógiához,	
mint	 hajdú	 a	 harangöntéshez,	 de	 felmerül	 ben-
nem	a	kérdés:	hogyan	lehet	a	teljesen	különböző	
korú,	 különböző	 temperatúrájú,	 egymást	 nem,	
vagy	 alig	 ismerő	 gyermekeket	 közös	 játékkal	
lekötni.	 Márpedig	 ez	 történik,	 kizárólag	 neve-
tés-kacagás,	egészséges	gyermekzsivaj	hallatszik	
ki	a	teremből.	
Talabér Veronika: Minden	emberben	–	életkortól	
függetlenül	 –	 ott	 van,	 benne	 van	 a	 játék,	 a	 játék	
szeretete.	Ezt	elő	lehet	csalogatni,	legkönnyebb	a	
gyermekek	vonatkozásában,	csak	tudni	kell,	hogy	
mikor	és	hogyan.	Ahogy	minden	felnőtt,	úgy	min-
den	 gyermek	 is	 más,	 nem	 kívánok	 tudományos-
kodni,	de	más	és	más	az	attitűdje.	
VH.:	Említette	a	mesemondást,	mese	felolvasását.	
A magyar népmesék sokasága messze lekörözi más 
nemzetek meseállományát. Ugyanakkor a kiraka-
tokban,	könyvtárakban	ez	a	számszerű	fölény	nem	
érvényesül,	sőt…	Veronika	milyen	szerzőktől	olvas	
fel	szívesen,	a	gyermekek	milyen	stílusú	mesékre	a	
legfogékonyabbak?
Talabér Veronika: Egyetértek a mesék vonatkozá-
sában,	nálunk	legelöl	állnak	a	Benedek	Elek,	Móra	
Ferenc,	Pósa	Lajos	 „időtálló”	meséi.	A	gyermekek	
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csolatáról,	 milyen	 mértékben	 együttműkö-
dők,	elfogadók,	esetleg	elutasítók?
Papp Judit:	 Lassan	11	éve	dolgozom	Velen-
cén,	 a	 főiskoláról	 kikerülve	 sikerült	 ebben	
a körzetben elhelyezkednem. Azok a gyer-
mekek,	 akik	 abban	 az	 időben	 születtek,	már	
3.	 és	 4.	 osztályos	 iskolások.	 Jó	 őket	 látni	 az	
iskolapadban	 ülve,	 ahogy	 szívják	magukba	 a	
tudást.	 Jó	érzés	az	 is,	hogy	azok	az	anyukák,	
akikhez	 akkoriban	 jártam,	 megismernek,	 az	
utcán	megállítanak,	érdeklődnek.	Úgy	érzem,	
a	 családok	 elfogadtak	 engem,	 számítanak	 a	
segítségemre.	Hívnak,	keresnek,	ha	kérdésük	
van,	vagy	csak	megerősítésre	várnak.	Látoga-
tások alkalmával szívesen fogadnak. Szere-
tek	 ebben	 a	 városban	 dolgozni,	 szeretem	 az	
itt	 élő	 embereket,	 jó	 érzéssel	 tölt	 el,	 hogy	 a	
segítségükre	lehetek.	Külön	öröm	számomra,	
hogy azokkal az emberekkel is jó kapcsolatot 
ápolok,	akikkel	együtt	dolgozom	a	hétközna-
pokon.	Védőnő	kolléganő,	a	gyermekorvos,	az	

asszisztensnő,	 mind-mind	 olyan	 személyek,	
akikkel	szeretek	együtt	dolgozni,	segítjük	egy-
más munkáját. 
VH.: Kérem,	hogy	szóljon	magáról,	életútjáról,	
Családjáról,	 esetleges	hobbijáról,	 Velencéhez	
kötődéséről!
Papp Judit:	Amióta	az	eszemet	tudom,	min-
dig	emberekkel,	főként	gyermekekkel	szeret-
tem volna foglalkozni. A középiskola befeje-
zése után jelentkeztem Pécsre az egészség-
ügyi	 főiskolára,	 melyet	 2006-ban	 fejeztem	
be.	 Azóta	 dolgozom	 itt,	 de	 közben	 volt	 3	 év,	
míg	 otthon	 gyakoroltam	 a	 hivatásomat,	 hisz	
nekem is van két gyermekem. Dani nemso-
kára	 8	 éves	 lesz,	 Réka	 pedig	 6	 éves	múlt.	 A	
szomszédos	 településen,	 Kápolnásnyéken	
élünk.	 A	 munkaidő	 befejezése	 után	 a	 csalá-
domnak	szentelem	időmet,	de	nagyon	szere-
tek olvasni is. 
VH.: Köszönöm	az	 interjút,	 további	 életéhez,	
munkájához: Isten áldását kérem.

Gyógyítóink

Folytatás	a	4.	oldalról

legjobban ezeket a meséket fogadják be. Egyéb 
játékok	 esetében	 óriási	 a	 túlkínálat,	 ez	 a	 szülők	
helyzetét	erősen	nehezíti.	
VH.: Veronika,	 jól	 esett	 hallgatni,	 amilyen	 lelke-
sedéssel	 szólt	 hivatásáról,	 kérem,	 hogy	 szóljon	
önmagáról	 is;	 Családjáról,	 civil	 életéről,	 céljairól,	
városunkhoz	és	a	tóhoz	való	kötődéséről!
Talabér Veronika: Hároméves korom óta élek 
Velencén.	 Nagymamám	 is	 velencei.	 Nehéz	 leírni,	
inkább	 csak	 elképzelni	 lehet,	 hogy	 ez	 mennyire	
meghatározza	 az	 életemet,	 mekkora	 mértékben	
tesz	 lokálpatriótává.	 Általános	 iskoláimat	 is	 itt	
végeztem,	 középiskoláimat	 és	 felső	 iskoláimat	
Budapesten,	de	ekkor	is	Velencén	laktam.	Húsz	éve	
mentem	férjhez,	gyermekeim	születése	előtt	Szé-
kesfehérvárott	a	bankszektorban	dolgoztam,	majd	
gyermekeim születése után munkám is Velencé-
hez	 kötött.	 Jelenleg	 a	 Játszóház	 vezetésén	 kívül,	
még	én	vezetem	a	Baba-Mama	klubot,	valamint	az	
óvodai	szülői	munkaközösség	vezetője	vagyok.
VH.: Mindezek	után,	nem	marad	más	hátra,	mint	a	
velencei	szülőket	biztosítani,	hogy	amíg	ügyes-ba-
jos	dolgaikat	 intézik,	gyermekük	a	 legjobb	helyen	
van,	ha	Veronika	gondjára	bízzák.	Ugyanakkor	Vero-
nikának	minden	elképzelhető	jót,	valamennyi	cél-
jának az elérését kívánjam.
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Rendszeresen jelentkező rovatunkban 
általában az aktuális infrastrukturális 
fejlesztésekről, városrendezési munkákról, 
felújításokról írunk. Ezúttal nem az 
önkormányzat feladataival összefüggő, 
ám igen komoly érdeklődésre számot tartó 
témában „öntünk tiszta vizet a pohárba”, 
ugyanis az elmúlt időszakban Velencén és 
minden tókörnyéki településen jelentkeztek 
kisebb-nagyobb minőségi, esztétikai 
problémák a vezetékekből folyó vízzel 
kapcsolatban. Bár a regionális szolgáltató, 
a DRV Zrt. mindent megtett a lakók és a 
nyaraló-üdülő tulajdonosok tájékoztatása 
érdekében, máig sok jelzés érkezik a céghez 
és önkormányzatunkhoz is arról, hogy 
elszíneződött víz folyik a csapból.

Megkeresésünkre	 Bárdos	 Bartók	 Miklós	 Csaba,	
a	 DRV	 Velencei	 Üzemvezetőség	 üzemvezetője	
elmondta,	 hogy	 a	 Velencei-tó	 környékének	
vízellátása az Ercsi vízbázisból történik. A kutak-
ból kitermelt víz természetes módon tartalmaz 
ásványi	 anyagokat,	 vasat,	 mangánt.	 Ezek	 az	
összetevők	a	kitermelt	vízben	oldott	állapotban	
nem	látható	módon	vannak	jelen.	A	25	km	hosz-
szú	DN	400	mm-es	acél	távvezetéken	keresztül	
jut	 el	 a	 víz	 a	 Velencei-tó	 környéki	 települések-
hez.	A	távvezetékben	a	hosszú	tartózkodási	 idő	
alatt	 elsősorban	 a	 vas-mangán	 összetevők	 oxi-
dálódnak	és	hidroxid	pelyhekként	kiválnak,	lera-
kódnak.	Minden	 év	 tavaszán	 a	 nagyobb	 vízigé-
nyek	kielégítése	előtt	mechanikai	tisztítással	és	
öblítéssel	 a	 távvezetéket	 a	 DRV	 velencei	 szak-
emberei	 takarítják,	 hogy	 ezzel	 megelőzzék	 az	
esztétikai	hibák	miatti	vízminőség	problémákat.	

Az	idei	évben	a	rendkívüli	hideg	időjárás	nagyon	
sok	fagyásból	eredő	kárt	okozott,	ami	kihatott	a	
vízellátásra	 is.	 Az	 elfagyott	 vízmérőkön	 elfolyt	
vízmennyiség miatt a vízhiány elkerülése érde-
kében	az	Ercsi	vízbázis	összes	kútját	üzemeltetni	
kellett. A tavalyi év legnagyobb kitermelt érté-
két	30%-kal	meghaladó	mennyiséggel	 lehetett	
elkerülni,	hogy	a	medencék	ne	ürüljenek	le	tel-
jesen,	és	ezáltal	a	fagyásból	származó	elfolyások	
rövid	időn	belül	megszüntetésre	kerüljenek.
A	DRV	helyi	 vezetője	 hozzátette,	 hogy	 az	 elfo-
lyások felderítése és megszüntetése így is több 
mint	 48	 óra	megfeszített	munkavégzést	 jelen-
tett	dolgozóik	részéről.	A	térségbe	juttatott	nagy	
mennyiségű	 víz	 a	 távvezetékben	 leülepedett	
vas	 és	mangán-oxidot	 –	 ami	 egyébként	 egész-
ségre	nem	veszélyes	–	felkeverte	és	a	települési	
elosztó hálózaton keresztül a fogyasztókhoz 
eljutva	 vízminőségproblémákat	 okozott.	 A	 200	
km	 feletti	 csőhálózat	 öblítéssel	 történő	 tisztí-
tását	folyamatosan	4	napon	keresztül	végezték	
a	szakemberek,	így	sikerült	biztosítani	a	megfe-
lelő,	esztétikai	hibáktól	mentes	ivóvizet.	A	mun-
kavégzés során folyamatosan laborvizsgálatok-
kal	ellenőrizték	a	vízminőséget.
Bárdos	 Bartók	 Miklós	 Csaba	 arról	 is	 tájékozta-
tott,	 hogy	 a	 Velence–Ercsi	 25	 km-es	 távveze-
ték mechanikai tisztítását februárban elvégez-
ték. További terveik között szerepel az összes  
Velencei-tavi	 település	 vízellátását	 biztosító,	
több	mint	200	km-es	gerincvezeték	mechanikai	
tisztítása.	Ezt	a	nagyon	fontos	folyamatot	a	DRV	
szakemberei két ütemben kívánják elvégezni. 
A	 nyári	 főszezon	 előtt	 elsősorban	 Velence	 és	
Gárdony	 településeket	 érintően,	 a	 főszezont	

követő	időszakban	pedig	a	még	visszalévő	háló-
zatra kerülne sor. Ez a tevékenység sok esetben 
vízhiánnyal,	 nyomáscsökkenéssel	 és	 esetleges	
zavarosodással	 jár,	 ami	 sok	 kellemetlenséget	
okozhat	a	fogyasztók	részére.	A	DRV	illetékesei	a	
cég honlapján (www.drv.hu) folyamatos tájékoz-
tatást	 adnak	 arról,	 hogy	 mely	 településrészek,	
utcák	 lesznek	 érintettek,	 ezzel	 is	 csökkentve	 a	
munkálatok során okozott kellemetlenséget. 
Ezek	a	munkák	a	megfelelő	és	jó	vízminőség	biz-
tosításához	 elkerülhetetlenek.	 Az	 üzemvezető	
végül	kiemelte,	hogy	ezúton	is	kérik	az	érintet-
tek elnézését és szíves megértését a hálózat 
karbantartási munkákkal járó esetleges kényel-
metlenségekért.	 (MB)

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!

Tel: +36 30 217 08 34
E-mail:	varosgazdalkodas@velence.hu
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Farsang	 utolsó	 hetében,	 a	 farsang	 farkán	 került	
megrendezésre kollégiumunk farsangi bálja. A 
várva várt nap délutánján zsongott a folyosó és 
a	 klubterem	 az	 alkotó	 diákoktól:	 olló,	 ragasztó,	
cérna,	 papír,	 lepedő,	 PET-palack	 és	 pattogatott	
kukorica	 alakult	 át	 villámgyorsan	 nappá,	 holddá,	
Túró	 Rudivá,	 kismalaccá,	 szellemmé,	 vadásszá,	
rénszarvassá,	 Super	 Mario	 feleségévé,	 és	még	 ki	
tudja,	hogy	mivé.	Az	ebédlőben	a	bírálóbizottság	
és a be nem öltözött diákok izgatottan várták a jel-
mezeseket,	de	az	aulában	gyülekező	fellépőkben	
talán még nagyobb volt a feszültség. Nagy kacaj 
fogadta	a	 lányoknak	beöltözött,	 jól	sminkelt,	sze-
xin	pózoló	fiúkat,	a	takarítónőnek	beöltözött	tanár	
urat,	a	boszorkányként	és	Demjén	Rózsiként	meg-
jelenő	 tanárnőket.	 Az	 i-re	 a	 pontot	 a	 disznóvágó	
jelmezesek	csoportja	tette	fel.		Két	disznóvágó	fia-
tal ízes beszéddel nagyot koccintott a pálinkának 

Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc  
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából

Tudósítónk	az	Entz-ből:
Stossek Balázs

Kérjük a velencei lakosokat továbbra is támogassák  
személyi jövedelemadójuk 

1%-ával a Velencéért Közalapítványt.

További	célunk	az	előző	évekhez	hasonlóan	az	óvodáskorúak,	 
iskoláskorúak,	szépkorúak,	hátrányos	helyzetű	rászorulók,	 

civil szervezetek támogatása.

Kedvezményezett neve: Velencéért Közalapítvány
Kedvezményezett számlaszáma: 11736082-20054104

Minden	kedves	felajánlónak	ezúton	is	köszönetet	mondunk!
Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma

álcázott	vízből,	majd	valóságosnak	 tűnő	malacvi-
sítás	hallatszott	az	aulából.	Be	is	húzták	a	vágásra	
érkezett	sertésünket,	szakszerűen	leszúrták,	meg-
perzselték,	 alaposan	 kivéreztették,	majd	 a	 belső-
ségek eltávolítása és feldolgozása következett. Ez 
a	 fergeteges	produkció	meggyőzte	a	zsűrit,	hogy	
a	farsangi	királyságot,	a	győztesnek	járó	koronát,	a	
farsang áldozatául esett malacka fejére helyezze.

Március	6-án,	a	Nemzetközi	Energiatakarékossági	
Világnapon	 iskolánk	 megtisztelő	 kitüntetésben	
részesült: az energiatudatos iskola díját érde-
meltük	ki.	A	díjat	Sipos	 Imre,	az	Oktatáskutató	és	
Fejlesztő	 Intézet	 főigazgatója	 adta	 át	 Turcsányi	
Sándorné	 igazgatónőnek,	 aki	 a	 díjátadó	 kapcsán	
rövid nyilatkozatot adott: „Tanulóink zöme hagyo-
mányosan gazdálkodó családból származik. Fon-
tosnak	tartom,	hogy	mi,	agrár-szakképzést	folytató	
iskolák	a	termőföld	művelésében,	a	gazdasági	álla-
tok	tartásában	egy	fenntartható	mezőgazdaságot	
működtetünk,	és	ezt	az	iskolán	keresztül	közvetí-
teni	tudjuk	a	leendő	gazdálkodó	tanulóink	felé,	és	
ezt	ők	tudomásul	is	veszik	és	fontosnak	is	tartják.”	
Iskolánk	egy	éve	csatlakozott	a	programhoz,	és	a	
továbbiakban	is	nagy	hangsúlyt	fektetünk	mind	az	
oktatásban,	mind	 a	 gazdálkodásunkban	 az	 ener-
giatudatosságra.
Hagyományaink szerint ünnepeltük meg idén is a 
nőnapot.	 A	 férfi	 kollégák	 nevében	 Vadász	 Tamás	
gyakorlati	 oktatásvezető	 köszöntötte	 szellemes	
beszédével	 a	 szebbik	 nem	 képviselőit,	 és	 termé-
szetesen nem hiányozhatott az ajándék virág sem. 
A napot ünnepi ebéddel zártuk.
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Az elmúlt havihoz képest a február közepé-
től lapzártánkig tartó időszakban csökkent 
az olyan esetek száma Velencén, amikor be 
kellett avatkozniuk a rendőrség, a polgár-
őrség és a katasztrófavédelem (tűzoltóság) 
illetékeseinek, mindazonáltal így is akadtak 
olyan események, amikor szűkség volt a 
szakértelmükre, közreműködésükre.

Önkéntes	 tűzoltóink	 számára	 a	 leginkább	 ese-
ménydús	nap	a	Velencei	Karnevál	napja,	február	
25-e	volt.	Igaz,	nem	a	többezres	tömeget	vonzó	
esemény	adott	 feladatot	nekik.	Délelőtt	10.30-
kor	kéménytüzet	 jeleztek	a	Gárdony	7-es	utcá-
ból,	s	mivel	a	Karneválról	indult,	nagyon	gyorsan	
sikerült	a	helyszínre	érnie	a	VÖTE	ügyeletes	egy-
ségének. A pusztaszabolcsi hivatásos lánglo-
vagok	 is	hamar	megérkeztek,	 így	 a	beavatkozó	
alakulatoknak	köszönhetően	nagyobb	baj	nem	
történt,	 szakszerűen	 elhárították	 a	 problémát,	
megelőzve	 a	 jelentősebb	 anyagi	 kárt	 és	 egy	
esetleges komolyabb veszélyhelyzetet. Ezt 
követően	 napi	 állomáshelyére,	 a	 Korzón	 zajló	
karneváli eseményekhez vonult vissza önkén-
tes	egységünk,	ahol	a	télboszorka	máglyán	való	
elégetése után a tüzet eloltották. Ezzel azonban 
nem	ért	 véget	 a	napi	 feladatok	 sora,	 19.30-kor	
ismét	riasztás	jött	Gárdonyból,	ahol	kis	területen	
az	 aljnövényzet	 kapott	 lángra.	 Ide	 is	 elsőként	
érkeztek	 Vajda	 Attiláék,	 akiknek	 az	 időközben	
ugyancsak a helyszínre riasztott székesfehérvári 
hivatásos egységgel karöltve csak az utómunká-
latok	maradtak,	ugyanis	a	helyi	lakók	kiérkezésü-
kig a keletkezett tüzet eloltották.

Március	4-én	délután	nem	mindennapi	esetnél	
avatkozott	 be	 sikeresen	 Velence	 Város	 Önkén-
tes	 Tűzoltó	 Egyesületének	 ügyeletes	 egysége:	
Krausz	György	és	társai	kevéssel	15.00	óra	előtt	
kapták	 a	 riasztást,	 hogy	 az	 agárdi	 vasútállomá-
son	 a	 felvonóban	 ragadt	 5	 személy,	 4	 felnőtt	
és	egy	kiskorú	gyermek.	Megérkezésükkor	kézi	
erővel	 próbálták	 az	 ajtót	 feszíteni,	 hogy	 friss	
levegőhöz	 jussanak	 a	 bent	 lévők,	majd	 a	 hely-
színre	időközben	ugyancsak	kiérkező	pusztasza-
bolcsi hivatásos egységgel közösen sértetlenül 
ki	is	mentették	a	szorult	helyzetben	lévőket.

Évet értékelt a rendőrkapitány
Dr.	 Sági	 János	 rendőr	 ezredes,	 a	Gárdonyi	Ren-
dőrkapitányság	 vezetője	 2017.	 február	 28-án	
állománygyűlés	keretében	értékelte	a	kapitány-
ság	2016.	 évben	 végzett	munkáját.	Az	ezredes	
megítélése	 szerint	 a	 rendőrkapitányság	 ered-
ményes	 évet	 zárt,	 a	 célkitűzéseket	 megvalósí-
tották,	 ezért	megköszönte	 az	 állomány	 fegyel-
mezett	 helytállását.	 A	 rendőrkapitány	 kiemelte	
értékelője	 során,	 hogy	 a	 turisztikai	 időszakban	

munkatársai	98	esetben	mentettek	embereket	
a	 Velencei-tóból.	 A	 témával	 kapcsolatban	 arra	
is	kitért,	hogy	szeptemberben	a	rendőrkapitány-
ság	adott	otthont	a	XV.	Országos	Vízirendészeti	
Rendőrjárőr	 Versenynek,	 ahol	 kollégái	 bronzér-
met szereztek.
A	2016.	évben	a	rendőrkapitányság	illetékességi	
területén	 kiemelt	 életellenes	 bűncselekmény	
nem történt. Ez igaz a nyári szezonban megtar-
tott	rendezvényekre	is,	amik	rendkívüli	esemény	
nélkül	zajlottak	le.	Dr.	Sági	János	beszámolt	arról,	
hogy	csökkent	a	10	000	lakosra	jutó	bűncselek-
mények	 és	 a	 halálos	 végkimenetelű	 balesetek	
száma.	 Az	 értekezleten	 dr.	 Varga	 Péter	 rendőr	
dandártábornok,	 a	 Fejér	Megyei	 Rendőr-főkapi-
tányság	vezetője	kivételesre	értékelte	a	Gárdo-
nyi	 Rendőrkapitányság	 szakmai	 tevékenységét	
és	megköszönte	az	állomány	elhívatottságát,	és	
külön	 köszönetet	mondott	 családtagjaiknak	 is,	
akik	ebben	támogatták	a	rendőröket.
Ami	polgárőreinket	illeti	2017.	február	hónapban	
144	 órát	 töltöttek	 közbiztonsági	 járőrözéssel.	
Fehér	István	elnök	elmondta,	hogy	február	18-án	
járőrözés	közben	közlekedési	balesetet	észleltek	
a	 járőröző	 polgárőrök,	 akik	 azonnal	 riasztották	
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a	 rendőrséget.	 A	 baleset	 szerencsére	 személyi	
sérüléssel	nem	járt,	mindössze	anyagi	kár	kelet-
kezett.	A	Velencei	Karnevál	eseményeit	14	fővel	
biztosították,	 elsősorban	a	 felvonulás	útvonalán	
és	a	Korzón.	A	programok	megkezdése	előtt	már	a	
helyszínen	voltak	polgárőreink,	és	az	esti	műsor-
zárás befejezése után hagyták el a Korzó terüle-
tét.	 A	 karnevál	 biztosításában	 ifjú	 polgárőrök	 is	
részt	vettek,	segítve	tapasztalt,	felnőtt	társaikat.

Ugrásszerűen nőtt a szabadtéri 
tűzesetek száma – tűzgyújtási 
tilalom!

Az	 erősödő	 nappali	 felmelegedés	 és	 a	 szeles,	
csapadékmentes	 időjárás	 következtében	 jelen-
tősen	 megnőtt	 a	 szabadtéri	 tűzesetek	 száma	
Magyarországon,	s	mivel	az	aljnövényzet,	és	az	
erdei	 avar	 egyre	 nagyobb	 területen	 szárad	 ki,	
tovább	nő	a	veszélyhelyzet.	Ezekre	tekintettel	a	
Földművelésügyi	 Minisztérium	 az	 ország	 teljes	
területére	tűzgyújtási	tilalmat	rendelt	el.	A	2017.	
március	 3-tól	 érvényben	 lévő	 tilalom	 visszavo-
násig érvényes.
A	 tűzgyújtási	 tilalommal	 kapcsolatos	 legfonto-
sabb	 tudnivalók,	 továbbá	az	erdőterületen	és	a	
szabadban	történő	tűzgyújtás	szabályai	az	aláb-
biakban olvashatók.
Fokozott	tűzveszély	esetén	az	erdészeti	hatóság,	
illetve	 az	 erdőgazdálkodásért	 felelős	 miniszter	
rendelheti	 el	 a	 tűzgyújtási	 tilalmat,	 például	 a	
katasztrófavédelem	 kezdeményezésére.	 Tűz-
gyújtási	 tilalom	 idején	 tilos	 tüzet	 gyújtani	 az	
erdőterületeken,	 valamint	 a	 fásításokban	 és	 az	
ezek	 200	méteres	 körzetén	 belül	 lévő	 külterü-
leti	ingatlanokon.	Ide	értendők	a	felsorolt	terüle-
teken	található	tűzrakó	helyek,	a	vasút	és	közút	
menti	fásítások,	de	tilos	a	parlag-	és	gazégetés	is.
A	tűzgyújtási	tilalom	elrendelése	és	annak	visz-
szavonása függ a meteorológiai körülmények-
től,	az	erdőben	található	élő	és	holt	biomassza	
szárazságától és a keletkezett tüzek gyakorisá-
gától.	 A	 tűzgyújtási	 tilalomról	 az	 érintett	 ható-
ságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a 
tűzgyújtási	tilalomról	szóló	határozatot	és	térké-
pet,	de	erről	az	országos	közszolgálati	média	 is	
tájékoztatást	ad.	Az	aktuális	tűzgyújtási	tilalom-
ról	 –	mint	 a	 jelenleg	 kihirdetett	 esetben	 is	 –	 a	
www.erdotuz.hu	 weboldal,	 valamint	 az	 onnan	
is	 elérhető	 szakmai	 honlapok	 is	 tájékoztatnak,	
amelyek	ezen	túl	számos	egyéb	hasznos	 infor-
mációval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén 
teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.
katasztrofavedelem.hu/
A	tűzgyújtási	tilalom	a	közzétételtől	a	visszavo-
násig él! Az említett honlapokon napi frissítéssel 
megtekinthető	az	aktuális	állapot.	A	lakosság	a	

lakóhelye	környékén	található	erdőterületekről	
az erdészeti hatóság által készített interaktív 
erdőtérképen	is	tájékozódhat.
Az	 erdőgazdálkodók	 a	 parkerdők	 területén	
turisztikai	célból	állandó	és	biztonságos	tűzrakó	
helyet	 kötelesek	 kialakítani.	 A	 kijelölt	 tűzrakó	
helyet	 az	 erdőgazdálkodó	 kötelessége	 karban-
tartani	 és	 arról	 is	 gondoskodnia	 kell,	 hogy	 az	
erdőtűz	elleni	védelemmel	kapcsolatos	feltéte-
lek biztosítottak legyenek.
A	kialakított	 tűzrakó	helyen	 az	 alábbi	 szabályok	
betartásával	bárki	rakhat	tüzet,	de	számos	fontos	
szempontot	 figyelembe	kell	 venni.	 A	 tűz	megy-
gyújtása	előtt	a	tűzrakó	hely	környékét	meg	kell	
tisztítani	a	tűz	terjedését	lehetővé	tevő	anyagok-
tól,	 levelektől,	 faágaktól.	 Soha	 nem	 szabad	 fel-
ügyelet	nélkül	hagyni	az	égő	tüzet,	a	még	ki	nem	
hűlt	parazsat,	hamut.	Fel	kell	készülni	a	tűz	eloltá-
sára,	ha	feltámadna	a	szél,	gondoskodni	kell	arról,	
hogy	 készenlétben	 legyen	 a	 tűz	 oltására	 alkal-
mas	anyag,	eszköz	(pl.	víz,	homok,	lapát).	Ahogy	a	

tűzre	nincs	szükség,	azt	gondosan	el	kell	oltani	és	
meg	kell	győződni	arról,	hogy	valóban	elaludt,	a	
hamura	távozás	előtt	lehetőleg	földet	kell	szórni.
Az	 erdőgazdálkodási	 tevékenységhez	 kapcso-
lódó	 égetésre	 csak	 az	 erdőgazdálkodó	 vagy	 az	
erdő	 tulajdonosa	 írásbeli	 engedélye	 birtokában	
lévő	 személy	 jogosult.	 Nagyon	 fontos	 tudni,	
hogy	 az	 erdőgazdálkodási	 tevékenység	 kereté-
ben	 végzett	 égetés	 alkalomszerű	 tűzveszélyes	
tevékenységnek	 minősül,	 amelyet	 24	 órával	 a	
tevékenység	megkezdése	előtt	az	 illetékes	tűz-
oltósághoz be kell jelenteni. Védett természeti 
területen	 lévő	 erdőben,	 a	 kijelölt	 és	 a	 kiépített	
tűzrakó	 hely	 kivételével,	 tűz	 gyújtásához	 a	 ter-
mészetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Bár	március	második	hetében	több	csapadékos	
nap	 is	 volt,	 a	 tűzgyújtási	 tilalmat	 lapzártánkig,	
március közepéig nem oldották fel. Az ezzel kap-
csolatos	híreket	a	fentebb	közölt	e-mail	címeken	
lehet	naprakészen	figyelemmel	követni.

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

Velencei Híradó:	 2017.	 február	 23.	 napján	
tartotta	 lapzártánk	 előtti	 utolsó	 soros	 testü-
leti	ülését	 városunk	képviselő-testülete.	Ezen	
19	 napirendi	 pontot	 tárgyaltak	 a	 képviselők.	
Elsőként	jött	mindjárt	a	legfontosabb,	ugyanis	
a	Velence	Város	Önkormányzat	2017.	évi	költ-
ségvetéséről	és	annak	végrehajtási	 szabályai-
ról szóló rendelet megalkotása az egész éves 
munka	 alapja.	 A	 gondosan	 előkészített	 elő-
terjesztést	 egyhangúlag,	 9	 igen	 szavazattal	
fogadta	el	a	testület.	Melyek	Velence	város	idei	
költségvetésének	legfőbb	elemei?
Koszti András:	 Nagyon	 sok	 összetevője	 van	
a	 költségvetésnek.	 A	 legfontosabb,	 hogy	
miként alakulnak a bevételek és a kiadások. 
Ezen	 a	 területen	 a	 működési	 bevételeket	 és	
kiadásokat	 kell	 első	 soron	 említeni,	 így	 pél-
dául	a	közhatalmi	bevételeket,	működési	célú	
támogatásokat,	 a	 személyi	 juttatásokat	 és	 a	
dologi kiadásokat. A költségvetés rendelkezik 
továbbá	 a	 tartalékokról,	 fejlesztési	 kiadások-
ról,	kötelezettségekről,	eljárási	szabályokról	és	
a	 rendelet	 hatályáról	 is.	 Azt	 ki	 kell	 emelnem,	
hogy igen feszes ez a költségvetés. Nagyon 
kevés	 a	 saját	 bevételünk,	 ami	 főként	 az	 ide-
genforgalmi	 adóbevételből	 keletkezik.	 Mivel	
jól	működött	az	adófelderítés	az	önkormány-
zatnál,	 ezért	 átléptünk	 egy	 magasabb	 beso-
rolásba,	 aminek	 következtében	 csökken	 az	
állami támogatás. A költségvetés összeállítása 
során igen sokat dolgoztuk. Itt is szeretném 
megköszönni	 Szabó	 Györgynek,	 a	 Pénzügyi	
és	 Városfejlesztési	 Bizottság	 elnökének	 az	
előkészítés	 során	 végzett	 munkáját.	 Ami	 a	

részleteket	 illeti:	 rendkívül	 fontosnak	 tartom,	
hogy továbbra is támogatásban részesülje-
nek	 a	 civil	 szervezetek.	 Felelős	 vagyongaz-
dálkodást kell végrehajtanunk a város érde-
keit	 szem	 előtt	 tartva.	 Ezért	 is	 gondoltunk	
arra,	 hogy	 néhány	 önkormányzati	 ingatlant	
értékesítünk,	 kihasználva	 azt,	 hogy	 most	
magasabbak az ingatlanárak. A legutóbbi 
munkaértekezleten már tájékoztattam arról 
a	testület	 tagjait,	hogy	az	E-ON	az	 idei	évben	
elvégzi a ledesítési munkálatokat Velencén. 
Az	 bizonyos,	 hogy	 ez	 a	 lakosság	 komfortér-
zetét	javítani	fogja.	A	képviselőtársaim	igénye	
volt,	 hogy	minél	 több	 pályázaton	 induljon	 el	
az	 önkormányzat.	 Ezt	meg	 is	 tesszük,	 annak	
ellenére,	 hogy	 tudjuk,	 bizonyos	 pályázati	 for-
rásokra	nincs	sok	esélyünk.	Mivel	nagyon	sok	
pályázati	kiírás	várható,	ezért	a	kollégáim	igen	
megfeszített munkát végeznek majd az idei 
évben.	 Ami	 a	 legfőbb	 konkrét	 számot	 illeti:	 
A	 képviselő-testület	 Velence	 Város	 Önkor-
mányzat	 2017.	 évi	 költségvetésének	 főösz-
szegét	–	finanszírozási	műveletekkel	együtt	–	 
1	984	215	e	Ft-ban	határozta	meg.
Velencei Híradó:	 Ezt	 követően	 az	 Emberi	
Erőforrás	 Fejlesztési	Operatív	Program	 (EFOP)	
pályázat	benyújtására	kapcsán	adott	 felhatal-
mazást	a	testület	polgármester	úrnak	a	szük-
séges jognyilatkozatok megtételére és a kap-
csolódó	 megállapodások	 aláírására.	 Mit	 kell	
tudni	erről	a	pályázati	lehetőségről?
Koszti András: Az	EFOP-1.2.11-16	kódszámú	
„Esély	Otthon”	című	pályázat	benyújtása	lehe-
tőség	 arra,	 hogy	 a	 kevésbé	 fejlett	 régiókban	
élő,	illetve	onnan	elszármazott,	továbbá	az	ott	
letelepülni	 szándékozó	3000	 fő	és	20	000	 fő	

lakosságszám	közötti	településeken	élő	fiata-
lok	a	fenti	településeken	fellelhető	életlehető-
ségekkel	élni	tudjanak,	és	helyben	egziszten-
ciát,	 családot	 alapíthassanak.	 A	 támogatást	
igénylőnek	 szükséges	 az	 Emberi	 Erőforrások	
Minisztériumának	a	szakmai	 felügyelete	alatt	
működő	Új	Nemzedék	Központ	Non-Profit	Kft.	
szakmai	 támogatását	 a	 pályázat	 előírásának	
megfelelően	igénybe	venni.	A	szolgáltatás	tel-
jes	egésze	 ingyenes,	de	szükséges	a	pályázat	
szabályszerű	 benyújtásához.	 A	 pályázat	 útján	
elnyerhető	támogatásból	felújítható	lenne	az	
Árok	 utcai	 és	 a	 Halász	 utcai	 önkormányzati	
tulajdonban	 lévő	 ingatlan,	 valamint	 a	 tük-
röspusztai	volt	laktanya	2	db	befogadó	épülete	
is.	A	pályázat	finanszírozását	tekintve	100%-os	
intenzitású,	az	önkormányzat	vagy	szervezete	
előlegként	a	teljes	összeget	lehívhatja.	
Velencei Híradó: A	 képviselők	 döntöttek	 a	
Környezetvédelmi	Alap	felhasználásáról	is.	Mit	
kell	erről	tudni?
Dr. Szvercsák Szilvia: Velence	 Város	Önkor-
mányzat	 Képviselő-testülete	 a	 Környezetvé-
delmi	 Alap	 felhasználásáról	 szóló	 6/2005.	
(III.	 1.)	 önkormányzati	 rendeletével	 és	 a	
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról 
szóló	 rendelet	módosításáról	 szóló	 27/2006.	
(XII.	 28.)	 önkormányzati	 rendeletével	 össz-
hangban	 úgy	 döntött,	 hogy	 a	 Velence	 Város	
Önkormányzata	környezetvédelmi	alap	nevű,	
11736082-15363107-04640000	számú	elkü-
lönített	számláján	kezelt	1	588	708	Ft	össze-
get	 a	 település	 talaj	 és	 talajvíz	 védelmére,	 a	
köztisztaságra,	illetve	ezeket	elősegítő	közmű-
létesítmények létesítésére használja fel.
Velencei Híradó: Az ülésen a Közszolgálati 
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Tisztviselők	 Napjáról	 szóló	 önkormányzati	
rendelet megalkotása is napirendre került. Itt 
konkrétan	miről	döntöttek	a	testület	tagjai?
Dr. Szvercsák Szilvia:	A	2002.	évtől	a	július	1.	
napja	 a	 közszolgálati	 tisztviselők	 munkaszü-
neti	napja.	A	közszolgálati	tisztviselőkről	szóló	
törvény (a továbbiakban: Kttv.) módosítása 
értelmében	 azonban	 2017.	 január	 1.	 napjá-
tól	 már	 nem	 minősül	 munkaszüneti	 napnak	
a	 Köztisztviselői	 Nap.	 Ugyanakkor	 a	 képvise-
lő-testületnek	 lehetősége	 van	 rendeletben	
szabályozni,	 hogy	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	
köztisztviselői	 számára	 a	 Köztisztviselői	 Nap	
munkaszüneti	 nap	 maradjon.	 Ezt	 egyhangú,	
9	 igen	 szavazattal	 Velence	 Város	 Önkor-
mányzat	 Képviselő-testülete	 meg	 is	 tette,	 a	
Közszolgálati	 Tisztviselők	 Napját	 –	 július	 1.	
napját	–	munkaszüneti	nappá	nyilvánította.	A	
munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüg-
gésben	keletkező	 többletköltségek	 fedezetét	
az önkormányzat saját bevétele terhére bizto-
sítja.
Velencei Híradó: A	 2017.	 évi	 igazgatási	 szü-
net	 elrendeléséről	 szóló	 önkormányzati	 ren-
delet is napirendre került.
Dr. Szvercsák Szilvia: Igen.	 A	 Kttv.	 lehető-
séget	 biztosít	 arra,	 hogy	 a	 rendes	 szabadság	
kiadására	 a	 képviselő-testület	 igazgatási	 szü-
netet	rendeljen	el.	Minden	évben	kétszer	szo-
kott	erre	sor	kerülni,	egyszer	a	nyári,	egyszer	a	
téli szabadságok megkönnyítése érdekében. 
Ebben	az	évben	a	két	időszakot	egy	rendelet-
ben szabályoztuk. A rendelet hatálya kiterjed a 
Velencei Polgármesteri Hivatalban foglalkoz-
tatott	valamennyi	köztisztviselőre,	közszolgá-
lati	ügykezelőre	és	munkavállalóra.	A	Velencei	
Polgármesteri	 Hivatalban	 a	 2017.	 évi	 nyári	
igazgatási	 szünet	 az	 egyhangúlag	 megalko-
tott	 rendelet	 értelmében	2017.	 augusztus	 7.	
napjától	2017.	augusztus	18.	napjáig	tart,	a	téli	
igazgatási	 szünet	 	pedig	2017.	december	27.	
napjától	2017.	december	29.	napjáig.	Az	igaz-
gatási	szünetek	időtartama	alatt	a	feladatellá-
tás folyamatosságának biztosítása érdekében 
a Velencei Polgármesteri Hivatal ügyeletet 
tart,	azonban	az	ügyfélfogadás	szünetel.
Velencei Híradó: A	 Velence	 Város	 Önkor-
mányzata	 és	 az	 EFOTT	Kft.	 között	 a	 2015.	 és	
2016.	években	megkötött	szerződések	módo-
sítását	is	tárgyalta	a	testület.	Mi	indokolta	ezt?
Koszti András: Velence	 Város	 Önkormány-
zat	 Képviselő-testülete	 a	 127/2015.	 (IV.	 27.)	
határozatával	 döntött	 arról,	 hogy	 Velence	
Város	 Önkormányzata	 az	 EFOTT	 Kereske-
delmi	 és	 Szolgáltató	 Kft.	 részére	 a	 2015.	
évi	 Egyetemisták	 és	 Főiskolások	 Országos	
Turisztikai Találkozója Fesztivál megrende-

zéséhez és lebonyolításához vissza nem 
térítendő,	 egyedi,	 működési	 célú	 céltámo-
gatást	 nyújt.	 Az	 EFOTT	 Kft.	 vállalta,	 hogy	
100	 000	 vendégéjszaka	 után	 megfizeti	 a	
430	 Ft/vendégéjszaka	 idegenforgalmi	 adót	 
43	 000	 000	 Ft	 összegben,	 ennek	 fejében	 az	
önkormányzat	53	750	000	 Ft	 összegű	 támo-
gatást	 fizet	 az	 EFOTT	 Kft.-nek	 úgy,	 hogy	 a	 4 
3	 000	 000	 Ft	 összegű	 támogatást	 a	 2015.	
évben,	a	 fennmaradó	10	750	000	Ft	összegű	
támogatást	 pedig	 a	 2017.	 évben	 adja	 oda.	
Az	EFOTT	Kft.	 részéről	 az	 idegenforgalmi	adó	
bevallása	 és	 megfizetése,	 az	 önkormányzat	
részéről	 pedig	 a	 43	 000	 000	 Ft	 támogatás	
kiutalása	a	szerződéseknek	megfelelően	meg-
történt. Az önkormányzat a támogatási szer-
ződés	aláírásakor	azzal	számolt,	hogy	a	2017.	
évben	 fizetendő	 támogatási	 összeget	 a	 költ-
ségvetési	törvény	alapján,	a	központi	költség-
vetésből	az	üdülőhelyi	 feladatokra	biztosított	
támogatásból fogja fedezni. Ez a támogatás 
azonban	a	2015.	évben	megállapított	1,55	Ft/
idegenforgalmi	adóforint	 fajlagos	összegről	1 
	Ft/idegenforgalmi	adóforint	fajlagos	összegre	
csökkent. Az elmondottak miatt javasoltam a 
képviselő-testületnek,	hogy	az	EFOTT	Kft.-vel	
a	 2015.	 évben	 kötött	 támogatási	 szerződést	
vizsgáljuk	felül.	Ez	meg	is	történt,	így	született	
meg	a	határozat	a	Velence	Város	Önkormány-
zata	és	az	EFOTT	Kft.	között	a	2015.	és	2016.	
években	megkötött	szerződések	módosításá-
ról.	 Ennek	 értelmében	 Velence	 Város	 Önkor-
mányzat	 Képviselő-testülete	 úgy	 döntött,	
hogy	 az	 EFOTT	 Kereskedelmi	 és	 Szolgáltató	
Kft.	 (1055	Budapest,	Honvéd	u.	38.,	képviseli:	
Maszlavér	Gábor	ügyvezető)	 (a	 továbbiakban:	
EFOTT	Kft.)	 részére	 a	 2015.	 évi	 Egyetemisták	
és	 Főiskolások	 Országos	 Turisztikai	 Találko-
zója	 (a	 továbbiakban:	 EFOTT	 Fesztivál)	 meg-
rendezéséhez	 és	 lebonyolításához	 nyújtott	
vissza	 nem	 térítendő,	 egyedi,	 működési	 célú	
céltámogatás	2017.	évben	esedékes	összegét	 
10	750	000	Ft	helyett	6	935	484	Ft-ban	hatá-
rozza	 meg.	 Továbbá	 Velence	 Város	 Önkor-
mányzat	 Képviselő-testülete	 úgy	 döntött,	
hogy	az	EFOTT	Kft.	 részére	a	2016.	évi	EFOTT	
Fesztivál megrendezéséhez és lebonyolítá-
sához	 nyújtott	 piaci	 befektetés	 2018.	 évben	
esedékes összegét az alábbi képlet szerint 
határozza	meg,	ahol	az	Y	tényező	az	üdülőhe-
lyi feladatok támogatása jogcímen járó állami 
támogatás	2018.	évi	mértéke:	10	381	006	Ft/
támogatási	összeg	/	1,55	Ft	x	Y	Ft	=	arányosí-
tott támogatási összeg. A határozatban rögzí-
tésre	 került	 az	 is,	 hogy	Velence	Város	Önkor-
mányzat	 Képviselő-testülete	 felhatalmazza	
Koszti	 András	 polgármestert,	 hogy	 a	megha-

tározott	 feltételekkel	 módosítsa	 a	 2015.	 évi	
és	 a	 2016.	 évi	 támogatási	 szerződéseket,	 a	
módosított	 támogatási	 szerződéseket	 aláírja	
és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Velencei Híradó: Velence	Város	Önkormány-
zat	Képviselő-testülete	2017.	március	3.	nap-
ján	egy		soron	kívüli	nyilvános	ülést	 is	tartott,	
amelyen	két,	pályázattal	kapcsolatos	döntést	
hozott.	Melyek	ezek	a	pályázatok	és	mit	tartal-
maznak	az	egyhangúlag	elfogadott	határoza-
tok?
Koszti András: Velence	Város	Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 az	 önerőt	 nem	 igénylő	
100%-os	 támogatási	 intenzitású	 EFOP-1.5.2-
16	 kódszámú	 „Humán	 szolgáltatások	 fejlesz-
tése	térségi	szemléletben”	című	pályázaton	el	
kíván	indulni,	„Humán	szolgáltatások	komplex	
fejlesztése	 a	 Velencei-tó	 térségében”	 című	
támogatási	 kérelemmel.	 Képviselő-testüle-
tünk	a	támogatási	kérelem	benyújtására	a	VTT	
Velencei-tavi	 Terület-	 és	 Településfejlesztési		
Nonprofit	Kft.-vel,	Gárdony	Város	Önkormány-
zatával,	 Kápolnásnyék	 Község	 Önkormány-
zatával,	 Sukoró	 Község	 Önkormányzatával	
és	 Pákozd	 Nagyközség	 Önkormányzatával	
konzorciumi	 együttműködési	 megállapodást	
kíván	 kötni.	 Velence	 Város	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 felhatalmazott	 arra,	 hogy	
a	 pályázat	 benyújtása	 érdekében	 a	 VTT	Non-
profit	 Kft.	 taggyűlésén	 úgy	 döntsek,	 hogy	 a	
Társaság eddigi tevékenységi körei közé a fel-
adatok ellátásához további fontos tevékeny-
ségek	 is	 felvételre	 kerüljenek.	 Képviselő	 tár-
saimtól	 megkaptam	 a	 felhatalmazást	 arra	 is,	
hogy	Velence	Város	Önkormányzata	nevében	
a	 pályázat	 benyújtására	 vonatkozó	 konzorci-
umi	együttműködési	megállapodást	aláírjam,	
és a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozato-
kat	megtegyem.	Második	 napirendi	 pontként	
döntöttünk	 arról,	 hogy	 a	 KÖFOP-1.2.1-16-VE-
KOP-16	„Csatlakoztatási	konstrukció	az	önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjeszté-
séhez”	tárgyú	pályázati	felhívásra	is	nyújtsunk	
be	pályázatot.	Képviselő-testületünk	 felhatal-
mazott	 arra,	hogy	a	pályázati	 felhívás	alapján	
támogatási	 kérelmet	 nyújtsak	 be,	 valamint	 a	
támogatási jogviszony létrejötte esetén a ked-
vezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakoroljam.
	 (MB)
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Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Arany	János	egykori	lakóháza	Nagykőrösön

Kétszáz éve született Arany János
(Nagyszalonta, 1817–Budapest, 1882)

A magyar nemzeti irodalom egyik legnagyobb 
alakja,	Arany	János	éppen	200	esztendeje	szüle-
tett	meg	Nagykőrösön	leszegényedett,	reformá-
tus	–	egykor	nemesi	–	család	sarjaként.	E	 jeles	
évfordulón,	Budapesten	Arany	Jánost	a	„A	walesi	
bárdok”	című	híres	költeményéért	a	mű	helyszí-
nének,	Montgomery	városnak	a	polgármestere,	
Eric	 Fairbrother	 a	Montgomery	 Szabad	 Polgára	
posztumusz-díjat	 adományozta	 nagy	 költőnk-
nek. 
Még	 a	 BBC	 is	 beszámolt	 az	 Arany-évfordulóról.	
Kiemelték,	hogy	a	költő	által	megírt	walesi	 tör-
ténetet	 többen	 ismerik	 Magyarországon,	 mint	
Walesben,	 s	 emiatt	 is	 döntöttek	 úgy,	 hogy	 e	
kitüntető	 címet	 adományozzák	 a	 költőnek.	 Az	
ismertetésben	 elmondták	 azt	 is,	 hogy	 a	 költe-
ményben megörökített történetet az ötszáz 
poéta lemészárlásáról Arany révén többen isme-
rik	Magyarországon,	mint	Walesben.	Felelevení-
tették	azt	is,	hogy	a	diktatúra	elleni		költemény	
az	 1848-49-es	Magyar	 Forradalom	 	 és	 Szabad-
ságharc	 leverése	 utáni	 zsarnok	 és	 vérengző	
Habsburg-uralom	 ellen	 szólt:	 a	 nagy	 magyar	
költő	 nem	 volt	 hajlandó	 versben	 dicsőíteni	
Ferenc	 József	 császárt,	 ahogyan	 „A	 walesi	 bár-
dok”	főhősei	sem	zengtek	dicső	éneket	a	Walest	
1277-ben	leigázó	I.	Edward	angol	királynak.
A	 Montgomery	 várában	 akkor	 történt	 eset	
kapcsán	 Eric	 Fairbrother,	 Montgomery	 polgár-
mestere elmondta: míg a magyarok az általá-
nos	 iskolákban	 tanulnak	 a	 történetről,	 addig	 a	
helyiek	 alig	 tudtak	 róla.	 Úgy	 vélekedett,	 Arany	
János	 verse	 nagyszerű	 kapocs	 a	 magyar	 és	 a	
walesi nemzet között. Egyébként Karl Jenkins 
walesi	 zeneszerző	 egy	 szimfóniát	 írt	 „A	 walesi	
bárdok”	alapján,	ami	Walesben	nagymértékben	
ismertté tette a helyiek körében eddig kevésbé 
ismert történetet.
Arany	 János	 1817.	március	 2-án	 született,	 egy	
kis házat és kevés földet birtokló család tizedik 
gyermekeként. (Kilenc testvére közül sajnos 
csak	 a	 legidősebb,	 Sára	maradt	 életben,	 a	 töb-

biek	 kisgyermekként	mind	meghaltak	 tüdőbaj-
ban.)	Szülei,	Arany	György	és	Megyeri	Sára	föld-
művesből	próbáltak	megélni.	
Kevesen	 tudják,	 hogy	bár	 a	 család	elszegénye-
dett,	 de	 az	 Arany-család	 egykor	 jeles	 nemesi	
család	volt.	Ősi	 fészkük	Kölesér	volt,	 innen	köl-
töztek	 előbb	 Szilágynagyfaluba,	 majd	 Szalon-
tára.	Első	birtokukat	és	nemességüket	is	Bocskai	
István	 erdélyi	 fejedelemtől	 kapták,	 címerüket	
pedig	I.	Rákóczi	György	fejedelem	adományozta	
1634-ben,	 de	 ezt	 elvesztették,	 amikor	 Mária	
Terézia	1745-ben	herceg	Esterházy	Pál	Antalnak	
adományozta	 a	 hajdúvárosokat.	 A	 nemeslevél	
birtokában	 a	 família	 1778-tól	 pereskedett	 jus-
sáért,	 de	 nemességüket	 jogi	 úton	 sem	 sikerült	
visszaszerezniük. 
Mélyen	 hívő	 református	 szüleinek	 így	 János	
késői	és	egyetlen	fiúgyermekként	adatott.	Szü-
letésekor	 életben	maradt	 nővére,	 a	 felnőttkort	
megért	 Sára	 már	 régen	 férjhez	 ment.	 Bár	 sze-
gények	voltak,	de	János	mégis	tisztes	körülmé-
nyek	 között,	 békés	 és	 csendes	 környezetben	
nőhetett	 fel.	 Egészen	 korán,	 három-négyéves	

Magyarként legyünk büszkék 
a most neki adott walesi 
díszpolgári címre, életművének 
nemzetközi elismerésére és 
méltatására, s alkotásainak 
szépségével és csodájával 
ismertessük meg gyermekeinket, 
unokáinkat, a ránk bízott, 
utánunk jövő nemzedéket! 
Ismerjük fel, fedezzük fel, 
olvassuk újra Arany Jánost! 
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A	Nagykőrősi	
Református	Gimnázium,	
ahol	egykor	tanított,	s	

ma a nevét viseli

 Quadragesima

Magyar	nyelvterületen	kevésbé	ismert	a	nagyböjt	ezen	megnevezése,	ami	
a	 latin	„negyvenedik”	szóból	ered,	utalva	a	nagyböjt	40	napjára	 (a	vasár-
napot nem számoljuk bele). A kereszténység legnagyobb ünnepeként 
számon	 tartott	 Húsvét	 megünneplésére	 a	 nagyböjt	 idejével	 készülünk.	
A	Katolikus	Egyházban	a	böjti	 fegyelem	 igen	gazdag,	 amit	 véleményem	
szerint	csak	a	Keleti	Egyházak	múlnak	felül.	A	böjtről	a	legtöbb	embernek	
a	lemondás	jut	eszébe,	ezért	negatív	tartalommal	bír.	Én	úgy	tekintek	rá,	
mint	a	„lehetőségek	idejére”,	hiszen	ilyenkor	a	különféle	böjti	fegyelmek	
segítenek nekünk elmélyíteni az istenkapcsolatunkat. Szebbnek is tartom 
a	„Szent	40	nap”,	vagy	a	latin	quadragesima	megnevezést.	
Velencén	 a	 Római	 Katolikus	 Egyház	 néhány	 éve	 kurzusok	 segítségével	 biz-
tosít	 lehetőséget	mindenki	 számára,	 hogy	 a	 szent	 negyven	nap	 alkalmából	
elmélyíthesse mind az Istennel mind a felebarátaival való kapcsolatát. Arra 
törekszünk,	hogy	ebben	az	időszakban	a	hagyományosnak	mondott	lelkigya-
korlatoktól	némileg	elrugaszkodjunk	és	hetente,	a	találkozások	által	időt	szán-
junk	lelkünkre.	Idén	az	Emmauszi	tanítványokhoz	hasonlóan	egy	olyan	útnak	
vágtunk	 neki,	 ahol	 a	 Szentírásban	 jelenlévő	 Jézus	 kíséretében	 tesszük	meg	
a	magunk	útját	„Jeruzsálem	és	Emmausz”	között.	Ezen	az	úton	Jézus	szavai	
segítenek	közelebb	kerülni	Hozzá	és	jobban	megismerni	az	Ő	szándékát,	ter-
vét	nemcsak	az	emberiséggel,	de	velünk	egyes	emberekkel	kapcsolatban	is.
A	nagyszámú	érdeklődés	és	a	visszajelzések	azt	mutatják,	hogy	szükség	van	

ezekre	a	kurzusokra,	mert	a	résztvevők	valóban	megtapasztalják	ezáltal	Jézus	
közelségét	és	megerősíti	istenkapcsolatukat	(a	többi	nyereségre	nem	is	tér-
nék	ki).	Így	az	elkövetkező	évek	szent	negyven	napjaiban	is	lesznek	ilyen	jel-
legű	kurzusok,	 amelyek	 természetesen	nyitottak	mindenki	 számára.	Bízom	
benne,	hogy	a	nagyböjtben	sok	keresztény	találja	meg	a	maga	útját	önmagá-
hoz,	a	többiekhez	és	legfőképpen	Istenhez.	

A Velencei Karitász csoport
Örömmel	értesítünk	mindenkit,	hogy	újjáalakult	a	velencei	(Római	Katoli-
kus)	Karitászcsoport.	Jelenleg	10	fővel	működünk	(csoportvezető:	Kárpát-
iné	dr.	Hirka	Anikó,	tel.:	06-22-472-122),	tevékenységeink	közé	tartozik	a	
szegénygondozás,	 adománygyűjtés	 és	 –osztás	 (ruha,	 élelmiszer,	 bútor),	
beteg,	 idős,	 kisgyermekes	 családokkal	 kapcsolattartás,	 segélyprogra-
mokban	való	részvétel,	krízissegítség.	Az	a	terv	vezérel	bennünket,	hogy	
a	Velencén	jelenlevő	segítő-csoportokkal	(intézményekkel)	olyan	formán	
tudjunk	együttműködni,	hogy	eljussunk	a	rászoruló	embertársainkhoz	és	
közös	 erővel	 hatékony	 segítséget	 tudjunk	 nyújtani	 nekik.	 Jelenleg	 szer-
dánként	a	Római	Katolikus	Újtelepi	templomban	(a	Családsegítő	mellett)	
15	és	17	óra	között	ügyfélfogadási	 időt	tartunk,	hogy	bárki,	aki	segítene,	
vagy	 segítséget	 szeretne	 kérni,	 megtalálhasson	 minket.	 Lelki	 segítség-
nyújtás	 céljából	 Szőcs	 Enikő	 lelkigondozó,	 mentálhigiénés	 munkatárs	
szintén	szerdán,	az	Újtelepi	Plébánián	16	és	19	óra	között	fogad	klienseket.	
A bejelentkezés anonim módon történik: a templom nyitva tartási idejé-
ben	(hétfőn	17-18	között	és	vasárnap	mise	előtt	ill.	után	az	ajtóra	kihelye-
zett	 időpontok	mellé	elég	egy	x-et	tenni,	 így	mindössze	csak	a	megjele-
nési	kötelezettség	hárul	a	segítségkérőre).	Március	24-26	között	a	velencei	
Spar	 élelmiszer-üzlet	 bejáratánál	 előre	 meghatározott	 időben	 gyűjtünk	
tartós	élelmiszereket,	illetve	templomainkban	az	évek	óta	nagy	ünnepek	
előtt	meghirdetett	gyűjtésbe	lehet	bekapcsolódni.	2017-ben	ünnepeljük	
csoportunk	megalakulásának	10.	évfordulóját.	Erre	a	jubileumi	alkalomra	
gazdag programokkal készülünk és várunk mindenkit szeretettel.

Sinkovicsné	Máté	Hortenzia	/	Norbert	atya

korában	 megtanult	 olvasni	 hamuba	 írt	 betűk	
segítségével
„Mire	iskolába	adtak,	hova	mód	nélkül	vágytam,	
[...]	már	nemcsak	tökéletesen	olvastam,	de	némi	
olvasottsággal	 is	 bírtam,	 természetesen	 oly	
könyvekben,	 melyek	 kezem	 ügyébe	 estek.	 [...]	
A	tanító,	megpróbálván,	rögtön,	amint	felvettek,	
elsőnek	 tett	 osztályomban	 s	 e	 helyet	 folyvást	
megtartottam. A többi tanítók és növendékek 
a	 nagyobb	 osztályokból,	 sőt	 külső	 emberek	 is,	
csodámra	 jártak,	s	én	nem	egy	krajcárt	kaptam	
egy vagy más produkcióm jutalmául.”
Édesapja	 rengeteget	 mesélt	 neki	 a	 Toldi-törté-
netekről,	megszerettette	vele	a	magyar	népköl-
tészetet és az irodalmat. Tanulékonysága korán 
feltűnt:	 mire	 hatévesen	 iskolába	 került,	 már	
nemcsak	 tökéletesen	 olvasott,	 hanem	 a	 bibliai	
történeteket,	 énekeket	 és	 a	 könnyű	 irodalom	
termékeit	 is	 ismerte.	Csodagyereknek	tartották,	
és már iskolai évei alatt városszerte ismertté vált 
verseiről.	Páratlan	szókincsre	tett	szert,	és	a	régi	

magyar nyelv nagy hatást gyakorolt költészetére. 
Arany János nagy és gazdag pályát futhatott be. 
Már	 életében	 a	 legjelentősebb	 magyar	 költők	
között	tartják	számon,	neves	református	skólák	
tanára,	ismert	újságíró,	a	Kisfaludy	Társaság	igaz-
gatója,	 majd	 a	 Magyar	 Tudományos	 Akadémia	
tagja	és	 főtitkára.	Mindmáig	a	magyar	 irodalom	
egyik	 legismertebb	 és	 legjelentősebb	 alakja.	

Egyúttal	 a	 legnagyobb	 magyar	 balladaköltő,	
ezért nevezték már saját korában a ballada 
Shakespeare-jének,	 vállalt	 hivatala	miatt	 a	 sza-
lontai	 nótáriusnak,	 de	 szülővárosában	 –	 vélhe-
tően	szelíd	és	komoly	természete	miatt	–	a	hall-
gati ember titulussal is illették. Fordítása közül 
kiemelkednek	gyönyörű	Shakespeare-fordításai.
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Nyílt napok az óvodában

Tudósítónk	a	Meseliget	Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Régi	 hagyomány	már	 óvodánkban,	 hogy	 lehe-
tőséget	 biztosítunk	 a	 szülők	 számára,	 hogy	
gyermekeik óvodai mindennapjaiba bepillan-
tást nyerhessenek. Ezeken a napokon szeretet-
tel	várjuk	a	szülőket	a	délelőtt	 folyamán,	hogy	
megtekintsék,	 hogyan	 tevékenykednek	 gyer-
mekeik a csoportban. Így történt ez március 
első	hétfőjén	a	Szivárvány	csoportban	 is.	Meg-
figyelhették	a	szülők,	hogyan	játszanak,	beszél-
getnek,	tevékenykednek	a	gyermekek	a	közös-
ségükben,	miként	zajlik	egy-egy	délelőtt.	Mivel	
a	csoportba	 járó	gyermekek	ősztől	már	 iskolá-
sok	lesznek,	nem	csak	a	mindennapos	játékukat	
láthatták,	figyelhették	meg	a	vendégek,	hanem	
komoly,	 nagy	 fiúkhoz	 és	 lányokhoz	méltóan	 a	
talpraesettségükről	 és	 ügyességükről	 is	 infor-
mációt szerezhettek. A mindennapos mozgást 
maguk	a	gyermekek	vezethették	le,	ez	a	megol-
dási	mód	már	rendszeres	a	csoportban.	Így	erő-
södik	 a	 gyermekek	 önbizalma,	 feladattudata,	
az	egymásra	való	odafigyelés	képessége.	Ezek	
a szituációk (és a közös játék egyéni irányítása 
is) a bátortalanabb gyermekeket is sikerélmény-
hez	 juttatja,	 s	mivel	 ilyen	 jellegű	tapasztalatuk	
már	bőven	van,	s	csak	egy-egy	részfeladatot	kell	
elmondaniuk,	bemutatniuk,	határozottabbak	is.
A nyílt napon a mindennapi mesélést is maguk 
a	 gyermekek	 valósították	 meg.	 Mindig	 nagy	
öröm	 és	 izgalom	 számukra,	 amikor	 egy–egy	
mesét	 (amit	 több	 napon	 keresztül	 hallgattak),	
ők	 maguk	 adhatnak	 elő.	 Szokásaink	 közé	 tar-
tozik	az	is,	hogy	a	szerepeket	is	a	mesélő	osztja	
ki.	 Nagyon	 jó	 látni	 nekünk	 felnőtteknek,	 hogy	
ilyenkor nem csak a barátai közül válogat a 
mesélő,	 hanem	a	 bátortalanabbakat	 is	 szerep-
hez juttatja. Hogy minél többen szerepelhesse-
nek,	 gyakran	 plusz	 szereplőket	 is	 választanak.	
Vannak	olyan	gyerekek,	 akik	 szinte	 szó	 szerint	
elmondják,	eljátsszák	a	mesét,	néhányan	pedig	
akkor	sem	esnek	kétségbe,	ha	nem	jut	eszükbe	
egy-egy	szó	vagy	kifejezés,	azokat	helyettesítik	
valami	más	 odaillővel.	 Hogy	 vidámabb	 legyen	
a	 „színdarab”,	 gyakran	 egy-egy	 mozdulattal,	
mimikával,	 vicces	 kifejezéssel	 kiegészítik	 a	
történetet,	 ami	 természetesen	 nagy	 derültsé-
get okoz a közönség soraiban. Ezekkel a mód-

szerekkel	 is	 az	 a	 célunk,	 hogy	 a	 gyermekek	
bátran	 megnyilatkozzanak,	 tisztán,	 érthetően	
beszéljenek,	 vagyis	 a	 beszédfejlődés	 területén	
ezek	 a	 képességek	 fejlődjenek.	 Mivel	 a	 hétfői	
napon	a	szülők	is	vendégeink	voltak,	a	gyerekek	
nagyobb „közönségnek” játszhattak. A meg-
növekedett	 létszám	–	 az	 első	 pillanatok	 után-		
egyáltalán	nem	feszélyezte	már	a	gyermekeket,	
nagy	beleéléssel	szerepeltek,	játszottak.
Zenéléssel,	 énekkel	 folytatódott	 a	 napi	 prog-
ram. Nem csak a pedagógusok kezdeményezé-
sére,	hanem	gyakran	a	saját	örömükre	is	kérik	és	
elkezdik	 a	 közös	 zenélést,	 az	 együtt	 éneklést.	
A	 zenei	 készségek	 fejlődésén	 kívül	 ez	 a	 tevé-
kenység is nagymértékben fejleszti a közösségi 
érzést	 –	 maguk	 közül	 választhatnak	 a	 szaba-
didőben	 „karmestert”,	 aki	 irányítja	 a	 zenekart.	
Az	 éneklés,	 zenélés	 tevékenység	 alatt	 is	 több	
feladatot igyekeztünk megvalósítani: gyakorol-
ták,	 tanulták	 a	 lassú–gyors	 és	 a	 halk–hangos	
megkülönböztetését,	érzékelték	az	egyenletes	
lüktetés	 és	 a	 ritmus	 másságát,	 a	 dal	 felisme-
résével	 hallásfejlesztés	 is	 történt,	 s	 a	 dallam-
bújtatással	 is	 megpróbálkoztak.	 Aktivitásukat	

növelte,	 hogy	 ők	 maguk	 vezethettek	 le	 egy-
egy	 részletet,	 feladatot.	 A	 foglalkozás	 végén	 a	
közelgő	március	 15-i	 ünnephez	 kötődően	 egy	
várkapitányról szóló dalos játékkal ismerkedtek 
meg	a	gyermekek,	a	foglalkozás	végére	az	ének	
szövegét,	 dallamát	 és	 a	 játék	 szabályát	 már	
többen ügyesen meg is tanulták. A nap során a 
gyermekek	önszervező,	közösségalakító	képes-
ségének	 fejlesztése,	 az	 önbizalom	 erősítése	
volt	 a	 fő	 cél.	 Iskolába	 kerülve	 a	 gyerekeknek	
már	maguk	 között	 kell	 a	 szerepeket	 elosztani,	
tevékenységeiket	 a	 szünetben	 megszervezni,	
ami	 nem	 is	 olyan	 egyszerű	 feladat	 mindenki-
nek.	Reméljük,	hogy	a	megjelent	szülők	 látták	
azt,	 hogy	 saját	 gyermekük	 a	 szociális	 érettség	
területén	 milyen	 szinten	 áll,	 hogyan	 képes	 a	
csoportban,	a	szűkebb	közösségében	alkalmaz-
kodni,	teljesíteni.

Bartos	Zoltánné	óvodapedagógus
Szivárvány csoport
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Megérkezett	 a	 várva	 várt	 tavasz	 és	 vele	 az	 első	
tavaszi	ünnep,	a	nőnap.	Már	a	 tavasz	eljövetelé-
nek	 is	 nagyon	 örültünk,	 hiszen	 nem	 kell	 annyit	
öltözködni,	többet	leszünk	a	szabadban,	és	renge-
teg ünnep is vár ránk ebben az évszakban. A gye-
rekek	sorolták	 is,	hogy	mi	minden	vár	még	ránk.	
Elhatároztuk,	hogy	a	hagyományoknak	megfele-
lően	a	csoportban	a	fiúk	felköszöntik	a	lányokat.	
A szokás szerint azonban virágot illik adni. Tudjuk 
azonban,	 hogy	 ilyenkor,	 még	 igen	 kevés	 virág	
dugja	 csak	 ki	 a	 fejét,	 hiszen	 sétáink	 alkalmával,	
már	 kémleltük	 a	 kerteket,	 lestük	 az	 ágakon	 a	
rügyeket.	A	hóvirág	a	tavasz	hírnöke,	(vagy	ahogy	
az	 egyik	 kisgyerek	 mondta:	 „elnöke”)	 már	 elő-
bújt	 ugyan	 sok	 helyen,	 de	 védett	 növény.	 Ilyen	
apróság	 azonban	 nem	 szeghette	 kedvünket,	 ha	
a lányok megajándékozásáról volt szó. Gyorsan 
papírt,	 ollót,	 ragasztót	 kerestünk	 és	 nekiláttunk	
a saját hóvirágaink elkészítésének. Csodaszépre 
sikeredtek,	hiszen	bennük	volt	a	szeretet	is,	ami-
vel	készültek.	Vázában	várták	a	másnapot,	amikor	

Nőnap a Süni csoportban

is	 örömet	 okozhatnak	 egy-egy	 szép	 kislánynak.
A	 lányok	 sem	 tétlenkedtek.	 Úgy	 gondolták,	 ha	
felköszöntik	őket,	 illik	viszonozni.	Ezért	kis	aján-
dékot	 csináltak	 a	 gavallér	 fiúknak.	 Így	 történt,	
hogy	 nőnapon	 a	 Süni	 csoportban	 senki	 sem	
ment haza üres kézzel. Gavallérok azonban nem 
csak a mi csoportunkban akadtak. A Pillangó 
csoportos	 fiúk	 sem	 hagyták	 a	 lányokat	 köszön-

tés	nélkül,	ahogy	a	Szivárvány	csoportosok	sem.	
Még	a	legapróbbaknál	is	akadt	egy	kisfiú,	aki	min-
den kislány felköszöntött egy szál virággal. Nem 
feledkeztünk	 meg	 a	 felnőttekről	 sem,	 nekik	 is	
jutott	a	köszöntésből.	Így	történt	ez	a	csodaszép	
nőnap	nálunk,	aki	nem	hiszi	járjon	utána…

Bánfalviné	Schultz	Judit	óvodapedagógus
 Süni csoport

Reflektálás a pedagógus életpálya modellről
Intézményünkben	 már	 heten	 minősültünk	 és	
léphettünk	 magasabb	 pedagóguskategóriába,	
hiszen	sikeresen	minősültünk	a	pedagógus	elő-
meneteli rendszer keretében. Ebben a tanév-
ben ketten vágtunk neki a megmérettetésnek. 
Hosszú	 út	 áll	mögöttünk,	 (sok	 éjszakai	munka,	
otthoni	 vita,	 szoros	 munkatempó),	 azonban	 ki	
merem	 jelenteni,	 hogy	 megérte.	 Sok-sok	 vívó-
dás,	„kishitű”	önértékelés	domborodott	ki	az	éves	
munka	során,	de	a	vezetők	biztatása,	bátorítása,		
tapasztalata,	 segítő	 irányítása,	 s	 a	 kolléganők	
egyöntetű,	 önzetlen	 segítségnyújtása	 pozitívan	
befolyásolta	a	minősülésünk	menetét.	Leszögez-
ném,	hogy	ez	a	tevékenység	nem	csak	az	egyén	
életútjáról	szól,	hanem	benne	van	az	óvodai	kol-
lektíva	csapatmunkája	(a	tapasztalat,	előző	élmé-
nyek,		egy-egy	jó	szó	és	ötlet,	odafigyelés	által)	is.	
Sokat	segített	a	minősülés	(vizsga)	napján	a	vizs-
gáztatók	empatikus,	pozitív	hozzáállása,	kedves	
személyisége,	az	értékelésnél	magas	színvonalú,	
előremutató	szakmai	instruálása.
A	gyermekek	„a	nagy	nap”	délelőttjén	is	nagyon	
érdeklődőek	 és	 aktívak	 voltak,	 minden	 rez-
dülésemre fogékonyan reagáltak. Számomra 
egy meghatározó pozitív élmény volt az egész 
délelőtt	 és	 az	utána	 következő	 „védés”,	 amely	
a	mögöttem	álló	szakmai	munkám	és	a	 jövőre	
vonatkozó	 terveim,	 tevékenységem	 bemu-
tatásáról,	 védéséről	 szólt.	 Laikusok	 számára	

erről	 csak	 annyi	 tájékoztatást	 szeretnék	 nyúj-
tani,	 (a	megfelelő	 honlapon	mindenki	 bővebb	
információt	 talál),	 hogy	 a	 sikeres	 vizsga	 felté-
teleinek	 azon	pedagógusok	 felelnek	meg,	 aki-
ket	 a	minősítő	 bizottság	 több	 körben	 és	 több	
formában	 értékelt,	 ilyen	 a	 portfólió,	 illetve	 az	
intézményi értékelési folyamatokban keletke-
zett	dokumentumok	előzetes	megismerése;	az	
óralátogatás;	a	portfólióvédés.	S	hogy	mit	jelent	
nekem,	nekünk	a	sikeresen	megfelelt	vizsgázók	
számára	 ez	 a	 szakmai	 elismerés,	 csak	 annyit	
mondhatok egy visszatekintés végét (hol állunk 
most és merrefelé tartunk értékeink és céljaink 
tekintetében)	és	az	előrelátás	elejét.
Nem	csak	mi	vizsgázottak	profitálhatunk	belőle,	
hanem a közvetlen környezetünk (tapasztalata-
ink	által	a	minősítésre	váró	kollégák),	s	legfőkép-
pen	a	gyermekek.	Ma	már	könnyebb	léptekkel	
s	 vidám	 hangulatban	 kezdődnek	 mindennap-
jaink.	 Szívből	 gratulálok	 a	 napokban	 minősült	
kolléganőmnek,	s	kitartást,	sok	pozitív	energiát	
kívánok	a	következőknek.
A mindennapok megpróbáltatásaihoz pedig 
kívánom a...

„Mosolyod…
Mosolyod,	mely	szívből	fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod	nem	kerül	pénzbe,

Mégis	sokat	ér	testvéred	szemében.
Gazdagítja	azt,	aki	kapja,
S	nem	lesz	szegényebb	az	sem,	aki	adja.
Pillanatig	tart	csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki	sem	oly	gazdag,
Hogy	nélkülözni	tudná,
És	senki	sem	oly	szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az	igaz	barátság	látható	jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod:	nyugalom	a	megfáradottnak,
Bátorság	a	csüggedőnek,
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod	értékes,	nagyon	nagy	jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni	nem	lehet,	ellopni	sem,
Mert	csak	abban	a	percben	van	értéke,
Amelyben arcodon megjelen’.
És,	ha	ezután	olyannal	találkozol,
Aki	nem	sugározza	a	várt	mosolyt,
Légy	nagylelkű,	s	a	magadét	add,
Mert	senkinek	sincs	nagyobb	szüksége	mosolyra,
Mint	annak,	aki	azt	másnak	adni	nem	tudja.”

(II. János Pál pápa)

Kovácsné	Bencsik	Éva
óvodapedagógus

Maci	csoport
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk	a	Zöldligetből:	
Nagy Edit

Farsang a suliban

Az idei évben egy kicsit másképpen farsangol-
tunk.	 Olyan	 sokan	 vagyunk	 az	 iskolában,	 hogy	
egyszerre	 nem	 fértünk	 volna	 el,	 így	 három	
alkalommal	 tartottunk	 farsangot.	 Az	 első	 és	 a	
második osztályosok a Zöld iskolában egy csü-
törtöki	napon,	a	harmadikosok	és	a	negyedike-
sek	az	egyik	pénteken,	a	felsősök	pedig	a	másik	
pénteken. Sokat dolgoztak az osztályok már az 
osztályprodukciók	 begyakorlásával,	 a	 kellékek	
közös	elkészítésével,	a	 tombolatárgyak	begyűj-
tésével,	 a	 tombolák	 árusításával.	 Az	 egy	 cél	
érdekében végzett közös munka azonban olyan 
közösségformáló,	ami	nagyon	fontos	az	osztály-
közösségek	 fejlődésében.	 A	 gyerekek	 nagyon	
szeretnek	 együtt	 dolgozni.	 Tapasztaltam,	 hogy	
a harmadikosaim milyen lelkesen szedték min-
dennap	a	tombolatárgyakat,	örömmel	terítettek,	
s	alig	várták,	hogy	dolgozhassanak.	Köszönöm	a	
kollégáimnak,	hogy	vállalták	a	Hupikék	törpikék	
szerepekkel,	 hogy	 megtáncoltatják	 a	 gyereke-
ket.	A	feladatot	sikeresen	teljesítettük,	táncoltak	
a	gyerekek!	Igaz,	sok	munkával	járt	pedagógus-
nak,	diáknak,	szülőnek	ez	a	fajta	farsang,	mégis	
olyan	 élményt	 adott,	 amire	 mindig	 emlékezni	
fognak	a	gyerekek.	A	beszámolók	is	erről	tanús-
kodnak!

Papp Sándorné Zsóka
alsós m. v.

Az idei farsangunk nagyon jól sikerült. Volt egy 
osztályprodukció,	 kalóznak	 öltözött	 az	 egész	
osztály. Az egyéni jelmezem is kalóz volt. A tom-
bolán	sajnos	nem	nyertem	semmit,	de	én	is	segí-
tettem	pakolni,	összeállítani	a	sok	ajándékot.	Az	
egyik osztálytársam anyukája felvette az osztály 
előadását.	Mi	otthon	meg	 is	néztük.	 Szerintem	
jól	 adtuk	 elő.	 Az	 apukám	 nem	 tudott	 eljönni,	
de	a	felvételt	ő	is	megnézte.	Neki	is	nagyon	tet-
szett. Jó volt az ez évi farsang!

	Varga	Balázs	3.	c

Farsang 3 felvonásban

Hatalmas	 létszámú	 iskola	 vagyunk,	 sok-sok	
aktív,	 játékos	 kis	 és	 nagy	 gyermekkel.	 Mivel	 a	
farsangi	mulatozás,	 beöltözés,	 télűzés	minden-
kinek	 kijár,	 ezért	 nagyon	 megadtuk	 az	 idén	 a	
módját,	s	teljesen	külön	szerveztük	meg	a	Zöld	
iskolarész	 első-második,	 a	 Liget	 iskolarész	 har-
madik-negyedik	 és	 külön	 a	 felső	 évfolyamos	
osztályok	 tanulóinak	 a	 lehetőséget.	 A	 szülők	
aktivitását nagyon hálásan köszönjük. Sokan 
ajánlottak	 fel	 tombolatárgyakat,	 rengetegen	
segítettek gyermeküknek és a pedagógusoknak 
mind	az	egyéni,	mind	a	csoportos	beöltözések-
ben.	 Az	 alábbi	 képek	mutatják,	 hogy	mennyire	
felszabadult volt erre a pár napra mindegyikünk. 
Reméljük	 foganatja	 is	 lesz,	 s	 valóban	 sikerült	
elűznünk	a	telet,	hogy	felváltsa	az	újrakezdés,	a	
kikelet,	a	tavasz.	 	

Nagy	Edit	–	DÖK	segítő

2017-es sulifarsang!

A	 	 Zöldliget	 iskola	 farsangi	mulatsága,	 nagyon	
élvezetes	 volt.	 Rengeteg	 élménnyel	 gazdago-
dott	minden	gyermek	és	felnőtt,	köztük	én	is.	A	
mulatság  elején mindenki az egyéni jelmezét 
mutathatta	be.	A	további	 időben	nagy	 izgalom-
mal készültek az osztályok produkcióik bemu-
tatására.	 Én	magam	az	5.	 b	osztály	műsorában	
szerepeltem.	 Mindenkinek	 tetszett,	 amikor	 az	
osztálybeli	fiúk	pomponnal	a	kezükben	táncol-
tak. Nagy dicséretet és tapsot kaptunk. Nekem 
a	7.	b	osztály	szereplése	tetszett,	de	természe-
tesen	mindenki	nagyon	ügyesen	szerepelt.	 	Mi	-
után	az	utolsó	osztály	is	táncolt,	mindenki	a	saját	
tanárával	 visszamehetett	 a	 tantermébe,	 ahol	 a	
gyerekek és hozzátartozóik  a saját maga készí-
tett	édességgel	kínálta	meg	a	másikat.		Evés,	ívás	
után		kezdődött	a	tombolasorsolás.	Sok	izgatott	
és vidám arcot lehetett mindenütt látni. Engem 
a	 legnagyobb	 öröm	 akkor	 ért,	 mikor	 meglát-
tam,	hogy	mennyi	adományozott	ajándék	gyűlt	
össze.	 A	 későbbi	 órákban	 mindenki	 szépen,	
lassan élményekkel és tombolatárgyakkal tért 
haza.

		Szőke	Szimonetta	5.	b



2017. március

Életképek  
a késő délutánokról

Bizony	 hosszú,	 sötét	 és	 igen	 hűvös	 téli	 esték	
voltak	 az	 elmúlt	 hetekben,	 hónapokban.	 Dél-
után	5	óráig	 tartó	ügyeletek	alkalmával	 azok	a	
gyermekek,	 akik	 itt	 kellett	maradjanak	 az	 isko-
lában,	 a	 legkülönbözőbb	 kézműveskedésekkel	
múlatták	el	az	időt	az	ügyeletes	tanár	nénikkel:	
Kriszti	néni,	Rita	néni,	Zsani	néni.	Az	elkészített	
apróságokat	vagy	hazavitték,	vagy	kiragasztgat-
ták,	esetleg	elajándékozták	az	általuk	legkedve-
sebbnek.	Hasznos	és	 kellemes	 időtöltések	 vol-
tak	ezek,	de	természetesen,	mint	már	mindenki,	
ők	 is	nagyon	várják	a	világos,	kellemes	hőfokú,	
langyos	 tavaszi	 délutánokat,	 amiket	 majd	 az	
udvaron játszva tölthetnek el.

Élménybeszámoló   
A Pál utcai fiúk című  

zenés játékról

2017.	 március	 1.,	 szerda,	 a	 tavasz	 első	 napja.	
Helyszín	:	Budapest,	Vígszínház.
Valaki	az	orrát	vakarja,	valaki	az	órát	nézi	és	valaki	
a	Háború	és	békét	olvassa	harmadszorra,	de	per-
sze	tudja,	hogy	az	előadás	kezdése	előtt	befejezi	
majd.	Végül	elkezdődik	Magyarország	legújabb	és	
legjobb musicalje. Vigyázat! Spoiler riadó! Vigyá-
zat,	 aki	 meg	 akarja	 nézni	 a	 darabot,	 ne	 olvassa	
tovább!	Először	egy	tanteremben	találjuk	magun-
kat	amint	Rácz	tanár	úr	szerencsétlenkedik	azzal,	
hogy	egy	kanál	gyógyszerrel	kékről	zöldre	váltsa	
a	lángot,	miközben	a	diákok	üzeneteket	váltanak	
egymással.	Ezután	követik	egymást	a	különböző	
nagyszerű	zenék	pl.	az	Einstand,	tesó!	Testvérben	
az	erő	és	a	Felveszem	a	vörös	ingem.

A	 Pál	 utcai	 fiúk	 sok	 mozzanata	 hasonlított	 a	
világháború	állapotaira.	A	vörös	ingesek	csoport-
jának	 indulója	 például	 egy	 igazi	 vérpezsdítő	 és	
lelkesítő	katonai	indulóhoz,	ami	nekem	nagyon	
tetszett. A díszletek is nagyon különlegesek 
voltak,	 egy	 darab	 kockát	 háromféle	 helyszínen	
is	 fel	 tudtak	 használni	 úgy,	 hogy	 nem	 látszott	
rajta a változás. Itt vannak például a grundon 
található farönkök. A tanteremben ezek a pado-
kat	alkotják,	és	amikor	városi	 jelenet	van,	akkor	
Zórád	Ernő	képregényrajzoló	grafikáját	láthatjuk,	
amint a város házait jeleníti meg.
A	kerítések	is	nagyon	korhűen	és	valóságosan	vol-
tak	 elkészítve	 kopásokkal,	 karcolásokkal	 együtt.	
A legfontosabb számomra a kivetített háttér volt. 
A tanteremben a zsivajos utca volt kivetítve és lát-
szott,	ahogy	elsétálnak	az	emberek	az	ablak	előtt,	
sőt	azt	is	láttam,	hogy	egyszer	kétszer	egy	varjú	is	
leszállt.	A	színészi	 játék,	ének	és	tánc	nagyon	 jó	
kombináció	ehhez	a	Molnár	Ferenc	regényhez.	A	
színészek nagyon passzoltak a szerepekhez.
Például	 Fesztbaum	 Béla,	 mint	 Rácz	 tanár	 úr,	
remek választás volt a tanárias megjelenésével.
A	 diák	 szereplők	 nagyon	 jól	 eljátszották	 a	 kis	
zajokat,	mint	pl.	ceruzacsörgés	vagy	radírozás.
A	 tánc	 nem	 volt	 bonyolult,	 de	 próbáltak	 bele-
vinni	 különleges	 figurákat,	 amik	 a	 valósághoz	
is kapcsolódhattak pl. a padokon való átugrálás 
és	a	hullámzás.	A	zene	általában	rockos,	kisebb	
százalékban	 pedig	 musicales	 könnyedségű.	 A	
csata	nem	nézett	ki	úgy,	mint	egy	igazi	csata,	de	
ez	érthető	is	a	színészek	biztonsága	érdekében.
Mint	 tudjuk,	 a	 regényben	 meghal	 Nemecsek	
Ernő,	 az	 egyetlen	 közlegény	 a	 grundon,	 és	 ezt	
a darabban is nagyon nagy drámai hatással ját-
szották	el.	Kisebb	részleteket	kihagytak,	de	így	is	
remek	előadás	volt.	Hogy	megemlítsem	ezeket	
a	kihagyott	részeket	(csak	azért,	hogy	a	nagy	Pál	
utcai fanok ne kámpicsorodjanak el).
•	 Geréb	eltűnik	a	zászló	visszahozásakor,	ami-

kor kimegy a kapun. A regényben a csatához 
csatlakozik a Pál utcaiak oldalán.
•	 Nemecsek	 Ernő	 gyalog	 ment	 haza	 Boka	
segítségével a könyvben viszont a Gittegylet 
pénzét	 felhasználták	 arra,	 hogy	 kocsit	 kéresse-
nek	és	elvigyék	a	házhoz,	ahol	lakott.
•	 Amikor	Nemecsek	haldoklik,	akkor	csak	Boka	
áll	 az	 ágya	 mellett,	 holott	 a	 regényben	 a	 ház	
szinte	 tele	van	élettel,	ugyanis	ott	 jár	az	orvos,	
ott	van	még	Szabóné	és	Szabó	úr	is.
Nagyon	tetszett	az	előadás	és	a	mi	Szeretet	ereje	
című	 tavaly	 karácsonyi	 darabunkhoz	 tudom	
hasonlítani az élményt. Ebben a tavalyi darab-
ban	narrátor	voltam,	valamint	órás	és	suhanc	is.
Az	előadás	után	olyan	érzésem	volt,	mint	mikor	
az	egyetlen	éber	ember	 feláll	 a	 székből,	 körül-
néz	és	az	az	érzése	 támad,	hogy	zombi	apoka-
lipszis	 van,	 csak	 járvány	 helyett	 élménydózist	
kapott.	Beül	a	kocsiba	(nem	a	sajátjába	tévedés-
ből	mert	még	mindig	el	van	varázsolva	a	darab-
tól)	és	elhajt.	Gratulálok	a	rendezőnek!	Hatalmas	
élményben	volt	részem.	 Kiss	Olivér	5.	b

Családi sítábor
Idén	 február	 5-től	 10-ig	 tartott	 családi	 sítábo-
runk.	 Ismét	 szép	 időt	 fogtunk	 ki,	 jó	 pályákon	
csúszhattunk.	 Nagyon	 jó	 hangulatban	 teltek	
a	 napok.	 Úgy	 köszöntünk	 el	 egymástól,	 hogy	
jövőre	ismét	megyünk.

 János

Büszkeségünk!
Ádám László Vilmos a	 Zrínyi	 Ilona	 Országos	
Matematika	Verseny	megyei	fordulóján	kb.	400	
versenyző	 közül	 11.	 helyezést	 ért	 el!	 Osztálya	
és	iskolája	is	nagyon	büszke	rá,	köszönjük	felké-
szítő	 tanára,	Bartos	Gyuláné	 Jutka	néni	 áldoza-
tos munkáját!
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Mozgásban

Mátay Balázs

Futni	hóban,	szélben,	napsütésben,	reggel,	este.	
Igazi	elhivatottság,	komoly	egyéni	teljesítmény.	
Olyan	megszállottság,	ahol	kilométerek	kilomé-
terek	után	jönnek-mennek,	5–10–20	km,	félma-
raton,	 maraton,	 ultrafutás.	 Egy	 maratoni	 távot	
teljesítő	sportoló	elgondolkodik	a	maga	mögött	
hagyott	 42	 km	 után,	 hogy	 mi	 lehet	 ezután	 a	
következő	kihívás	számára?	Ez	az	ultrafutás!		De	
mi	is	ez	tulajdonképpen,	mitől	„ultra”	ez	a	futás?	
Röviden	megfogalmazva	minden	olyan	futóver-
seny	(vagy	szimplán	futás),	melynek	távja	meg-
haladja	 a	maratoni	 táv	42	km	195	méterét.	Ha	
a	 versenytávot	 nézzük,	 akkor	 gyakorlatilag	 50	
km-től	a	csillagos	ég	a	határ.
Március	11-én	a	Velencei	Vízi	Vár	Stand	és	Ren-
dezvényközpont	 volt	 az	 első	 állomása	 az	Opti-
Vita	 Ultrafutó	 Kupának,	 melynek	 rendezője	 az	
IronTeam	 Szabadidő	 és	 Tömegsport	 Egyesület.	
Szép,	napos	időnek	örülhettek	a	verseny	indulói	
szombaton,	szerencsére	eső	és	túl	erős	szél	sem	
nehezítette	futásukat.	A	megmérettetésen	100	
km-es	nyílt	 futamon,	50	km-es	nyílt	 futamon	–	
egyéni,	páros	és	4	fős	váltóban	lehetett	indulni.	
Az	 útvonal	 85%-ban	 aszfalton,	 15%-ban	 pedig	
térkövön	 haladt.	 A	 viadal	 körversenyrendszerű	
volt	 ahol	 egy	 kört,	 azaz	 5	 km-t	 teljesítettek	 az	
indulók.	 Az	 50	 km-es	 távnak	15	női	 és	 39	 férfi	
nevező	 vágott	 neki.	 A	 férfiaknál	 Czunyi	 Károly	
állhatott	 a	 dobogó	 legfelső	 fokára,	 ő	 3	 óra	 23	
perc	 alatt	 teljesítette	 tíz	 körét,	 második	 lett	
Jakab	Attila,	harmadik	pedig	Vaczkó	Zsolt.	A	nők-
nél	Bosznay	Diána	lett	a	legjobb	4	óra	10	perccel,	
megelőzve	Lipták	Zitát	és	Cseke	Lillát.
A	 100	 km-es	 verseny	 esetében	 két	 kategóriá-
ban	osztottak	díjakat.	A	Magyar	Bajnokság	 férfi	
résztvevői	 közül	 aranyérmes	 lett	Muhari	 Gábor	
(SZUFLA	 Egyesület),	 aki	 új	 csúcsot	 állított	 fel,	
a	 húsz	 kört	 6	 óra	 53	 perc	 alatt	 teljesítette.	 Őt	
követte	Zabari	János,	majd	a	harmadikként	célba	
érő	Magyar	József.	A	nyílt	futamon	Reichs mann 
Gábor	végzett	az	első	helyen,	második	lett	Szk-
ridon	Gellért,	 harmadik	 pedig	Kovács	Ádám.	 	 A	
női	versenyzőknél	a	Magyar	Bajnokságban	sze-
replő	sportolók	közül	dr.	Lubics	Szilvia	a	Kanizsai	
Futóklub	 versenyzője	 győzött	 7	 óra	 8	 perccel,	
másodikként	 Vágó	 Boglárka,	 harmadikként	
pedig Kisháziné Zombory Erika ért célbe. A nyílt 
futamon	 Csákány	 Krisztina	 (7	 óra)	 volt	 az	 első	
befutó,	 a	 második	 Evetovics-Balla	 Hajnalka,	 a	
harmadik	pedig	Moroczea	Andrea.	A	100	km-es	
távnak	 volt	 két	 páros	 váltófutó	 indulója	 is,	 itt	 a	

Egész nap  

a tó mellett futottak

Nurses	párosa	előzte	meg	a	Borbanditákat,	vala-
mint	 négyfős	 váltóban	 szerepeltek	 a	 Vércsigák	
csapattagjai. A sorozat a nyáron több megméret-
tetéssel folytatódik. (Gosztola Petra)

Egyre ügyesebbek a 
tóparti rögbisek

A	téli	időjárás	nem	igazán	kedvez	az	alapvetően	
szabadtéri	 sportágaknak,	 így	 a	 rögbinek	 sem,	
de már jó pár éve rendszeresen rendeznek a 
régióban	 ebben	 az	 időszakban	 teremtornákat	
az	 utánpótlásnak,	 amelyek	 a	 téli	 felkészülési	
időszak	 monotonitását	 is	 könnyítik	 a	 gyere-
kek	 számára.	 Az	 idén	 az	 első	 ilyen	megméret-
tetésre	 Székesfehérváron	 került	 sor,	 ahol	 a	 3.	
helyen	végeztek	a	Zöldliget	Általános	Iskolában	
készülő	 csapat	 tagjai.	 Edzőjük,	 a	 Velencei-tavi	
Rögbi	 Sport	 Egyesület	 elnöke,	 Hollósi	 Gábor	
elmondta,	 hogy	 tanítványai	 az	 U12-es	 korosz-
tályban léptek pályára fehérvári kölcsönjátéko-
sokkal	 kiegészítve.	 A	megilletődöttség	 látszott	
az	 ifjú	 titánokon,	 hiszen	 az	 első	 mérkőzésen	
jelentős	arányban	alul	maradtak.	Innen	már	csak	
felfelé	vezethetett	az	út,	ami	törvényszerűen	be	
is	 következett.	 A	 fiúk	 egyre	bátrabbak,	 „hango-
sabbak”	lettek,	amivel	jöttek	is	a	célok	a	második	
meccsen,	 a	győzelem	viszont	 itt	még	nem	 jött	
össze,	de	az	előrelépés	észlelhető	volt.	A	harma-

dik találkozón már nem maradt el a sikerélmény 
sem,	 igaz,	 egy	 fiatalabbakból	 álló,	 U10	 csapat	
ellen	arattak	magabiztos	győzelmet.	Ezek	után	
az	 utolsó	 összecsapásra	 bizakodva	 álltak	 fel,	
annak	tudatában,	hogy	győzelmük	esetén	dobo-
góra	állhatnak.	Ez	remekül	motiválta	a	srácokat,	
9-3	arányban	diadalmaskodott	a	kis	tóparti	„far-
kasokkal” felálló csapat.
A	fehérvári	kupa	után	a	hazai	rendezésű,	I.	Zöld-
liget	 teremtornán	 Maglód,	 Tárnok,	 Székesfe-
hérvár	és	Nádasdladány	 ifjú	 rögbiseivel	csapott	
össze	a	Hollósi-gárda.	Hat	U12-es	és	öt	U14-es	
csapat részvételével repült a rögbilabda a Zöldli-
get suli tornatermében. A rendezés sikeressége 
mellett a házigazdák csapataik remeklésének is 
örülhettek:	 az	U14-es	 gyerekek	 kemény	 csatá-
ban	maradtak	alul	a	döntő	mérkőzésen	a	fehér-
vári	csapat	ellen,	így	végül	ezüstérmesek	lettek.	
A	 díjakat	 a	 korábbi	 velencei	 játékos,	 a	 Magyar	
7’s	és	15’s	válogatott	tagja,	Czakó	Attila	adta	át.	
A	 szervezők	 számára	nagy	öröm	és	 siker,	 hogy	
közel	100	ifjonc	kergette	a	tojáslabdát	a	jó	han-
gulatú,	családias	tornán.	U12-es	korosztályban	a	
Nádasdladányból	 érkező	 iskolai	 alakulat	 nyert,	
itt	nem	sok	babért	termett	az	újonc	zöldligetes	
csapatnak,	amely	a	6.	helyen	zárta	a	kiváló	szín-
vonalú	 megmérettetést.	 Február	 végétől	 elin-
dult	a	velencei-tavi	 rögbisek	weboldala,	a	www.
vtrse.hu a klub híreivel és a rendezvényeken 
készült	fotókkal.		 (MB)	
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 Velence sportja

Nehéz tavaszi hadjárat 
vár labdarúgóinkra

Újabb komoly játékosmozgások után érkezett 
el	 a	 folytatás	 a	 Velence	 SE	 megyei	 I.	 osztályú	
csapata	számára	február	végén	a	címvédő	Iván-
csa otthonában. Ezen a találkozón jól helytáll-
tak	a	fiúk,	 volt	 tartása	az	együttesnek,	a	2-0-ás	
vereségért azonban nem jár pont. Ekkor még 
kevesen	gondolhatták,	hogy	az	igazán	izgalmas	
események	 nem	 a	 pályán,	 hanem	 a	 találkozó	
utáni	héten,	azon	kívül	történnek	majd...	A	tava-
szi szezont még Czakó Andrással kezdte meg a 
csapat,	ám	az	első	meccset	követően	sűrűsödő	
munkahelyi elfoglaltságára hivatkozva a veze-
tőedző	 távozott	 a	 kispadról.	 A	 Polgárdi	 elleni	
hazai alsóházi rangadón ideiglenes jelleggel 
játékos-edzőként	 Gulyás-Kovács	 Géza	 irányí-
tott,	ám	ez	a	hirtelen	váltás	sem	tudta	felrázni	a	
társaságot,	3-1-re	kikapott	egyik	közvetlen	rivá-
lisától	 egy	 kiegyenlített	 találkozón,	 amelyet	 a	
helyzeteit jobban kihasználó csapat nyert meg. 
A	18.	körben	a	dobogós	Bicske	elleni	idegenbeli	
meccsen	egy	3-0-ás	vereségre	futotta	az	ekkor	
még	mindig	kinevezett	edző	nélküli	gárdától.	A	
folytatás	 sem	 lesz	 könnyű,	 így	 csak	 bízhatunk	
abban,	hogy	együttesünk	elkezdi	a	pontok	gyűj-
tését	a	következő	fordulókban.

Az utánpótlásnak 
jobban megy

U11-es	 csapatunk	 Budafokon	 járt	 a	 Harsányi	
Balázs	emléktornán.	A	fiúk	nagy	küzdelemben,	
de	magabiztosan	menetelve,	 5	mérkőzésből	 5	
győzelemmel	 megszerezték	 a	 kupát!	 Az	 ered-
mények:	 Velence–Iváncsa	 3-1,	 Velence–Kőbá-
nya	 1-0,	 Velence–Budafok	 3-0,	 Velence–Tordas	
2-1,	 Velence–Nagytétény	 4-0.	 A	 mérkőzésso-
rozat	 legeredményesebbje	 a	 4	 gólos	 Szabó	
Levente	 lett,	 de	 az	 egyaránt	 3-3	 találatig	 jutó	
Muhel	Zétény	és	Szalóki	Dominik	is	szépen	ter-
melt.	Rajtuk	kívül	még	Sarf	Árpád,	Dávid	Zsom-
bor	és	Csáki	Levente	 jegyezhetett	1-1	velencei	
találatot. Szalóki Dominik a legértékesebb 
különdíjat	 is	 elhozta	 Budafokról,	 ő	 lett	 ugyanis	
a torna legjobb játékosa! A további csapattagok: 
Ferenczi	 Bendegúz,	 Haracsek	 Attila	 és	 Kárpáti	

Ármin.	A	csapat	felkészítőinek,	edzőinek,	Bognár	
Imrének,	Kerkuska	Lászlónak,	Domak	Ádámnak	
és Szabó Attilának is jár a gratuláció!

Az első győzelem édes íze!
A	 Gárdony-Pázmánd	 SE	 legkisebbjei,	 az	 U10-es	
velencei korcsoport kézilabdás palántái megsze-
rezték	első	győzelmüket!	Az	egyesület	ifjú	hölgyei	
december	óta	aktív	 részvevői	a	kisiskolás	bajnok-
ságnak,	 ahol	 havonta	 torna	 jelleggel	 kerül	 sor	
megmérettetésükre. Gosztola Petra tanítványai 
egyre	 ügyesebbek,	 bátrabbak,	 de	 a	 korábbi	mér-
kőzéseken	 rutinosabb	 társaiknak	 adatott	 meg	 a	
győzelem.	Azonban	nem	kellett	olyan	sokat	várni	
az	 első	 igazi	 sikerélményre:	 a	 csapat	 meghívást	
kapott	a	tarjáni	egyesülettől	egy	általuk	rendezett	
tornára,	így	március	5-én	egész	napos	kupára	utaz-
tak	a	lelkes	játékosok.	Az	edzőnő	elmondta,	hogy	a	
kiváló	rendezésű	tornán	öt	klub	vett	részt,	lány,	fiú	
és	vegyes	csapatokkal,	azzal	a	céllal,	hogy	a	kezdő	
vagy	kevésbé	rutinos,	hasonló	játékerőt	képviselő	
alakulatok	 is	 találkozzanak,	 összemérjék	 felké-
szültségüket	egymás	között,	így	szerezzenek	némi	
sikerélményt,	amiből	profitálhatnak	a	bajnoki	 for-
dulókon	az	esetenként	erősebb	egyletek	ellen	is.	
A	 sok	 gyakorlás,	 edzés,	 akarat	 meghozta	 gyü-
mölcsét,	 hiszen	 szoros	 eredményekkel	 zárultak	
a	meccsek.	A	csapat	nagy	küzdelemben,	jó	hajrá-
val	megszerezte	története	első	győzelmét,	 így	a	
negyedik helyen végzett ezen a tornán. A csapat 

egyik	kapusa,	Veszelovszki	Villő	külön	 is	elköny-
velhet	 egy	 nagy	 elismerést,	 ugyanis	 ő	 kapta	 a	
torna legjobb kapusának járó különdíjat! Gosztola 
Petra	 szerint	 Villő	 teljesítménye	 minden	 részt-
vevő	 csapat	 hálóőrét	 felülmúlta,	 végig	 bátran	
útját	állta	a	sok	esetben	nagyon	erős	lövéseknek	
is!	Az	edzőnő	hozzátette:	nagyon	örül	az	első	győ-
zelemnek,	de	 leginkább	annak,	hogy	tanítványai	
mérkőzésről	mérkőzésre	egyre	bátrabban	lépnek	
pályára.	Mint	mondta,	 a	 találkozókon	a	záró	 síp-
szóig	küzdenek	a	kislányok,	a	védekezésük	rend-
kívül	 sokat	 fejlődött	 az	 elmúlt	 hónapok	 során.	
„Nagyon	 sok	 játékosnál	 óriási	 fejlődés	 látható,	
többet	lövünk	már	kapura,	így	több	gól	is	születik,	
ezen sokat dolgozunk szóban és gyakorlatban is. 
Hetente	két	alkalommal	edzünk,	nagyon	szorgal-
masan,	 tanulunk	az	elmúlt	meccsek	hibáiból	és	
javítjuk	őket.	Kapusaink	bátran	védenek,	 számít-
hatunk	rájuk,	nagy	segítség	ez	a	csapatnak.	A	Tar-
jáni	 Kupán	 Villő	 kapusteljesítményét,	 bravúrjait	
különdíjjal	 jutalmazták,	 amire	 nagyon	 büszkék	
vagyunk! Jó hangulatban és kitartóan készülünk 
a	további	mérkőzésekre,	így	egyre	szebb	játékkal	
kedveskedünk magunknak és szurkolóinknak is.” 
–	zárta	összefoglalóját	a	kis	velencei	kézispalán-
ták trénere.
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Barangolás 
a zene birodalmában

Zenés beszélgetés és vetélkedó́
a magyar opera és operett kincsestárából

Közremú́ködnek:
T I B O L D I  M Á R I A

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

  a Magyar Rádió nyugalmazott vezetó́   szerkesztó́  je       

Helyszín:                                              
Meszleny-Wenckheim kastély, 

Velence, Tópart utca 52.
Idó́pont: 18:00 óra

Március 31., Április 7., Április 21., Április 28., Május 19.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

 
A jegyeket elővételben a Velence Korzón található Tourinform irodában lehet vásárolni, a jegyek ára 690 Ft.

Jegyeket az előadás előtt a helyszínen is lehet vásárolni, a jegyek ára ekkor 790 Ft. 

TOURINFORM I RODA NYITVATARTÁSA: KEDD–SZOMBAT 9–17 ÓRA KÖZÖTT.

 velenceturizmus.hu

V E L E NC E  
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Újabb	 gyerekkorát	 éli	 a	 gördeszkasport,	 és	 a	
Longboard	biztosítja	a	lehetőséget,	hogy	ezúttal	
már	 az	 idősebb	 korosztály	 se	 legyen	 kizárva	 a	
szórakozásból.
A márka hazai képviseletében immár harmadik 
alkalommal lesz megrendezve egy széles kor-
osztálynak szervezett longboardos megmozdu-
lás	2017.	április	22-én,	Velencén.
A	Venice	Lake	Jamboree	helyi	unikum,	ami	kielé-
gíti	 az	 egyre	 növekvő	 közösség	 többféle	 igényét	
is. Az esemény egy kellemes tóparti bicikliutas 

Venice Lake Jamboree 3.0 – ilyet még nem pipáltatok!
gurulással	 kezdődik,	 amelyre	 a	 szervezők	 a	 csa-
ládosokat,	 sokgyerekeset	 is	 várják,	mondván,	 ezt	
a távot mindenki tudja teljesíteni. Az Agárdról 
induló gurulás a velencei korzó közelében ér véget 
és	a	folytatás	már	a	közeli	Bence-hegyen,	a	Pano-
ráma	úton	van.	 Itt	 a	 szervezők	a	bátrabb	 freeride	
kedvelőknek	fognak	versenyeket	rendezni.	A	 leg-
ügyesebbeket	díjazzák	a	szervezők,	és	érezhetően	
hangsúlyt	 helyeznek	 arra	 is,	 hogy	 a	műfajt	 mint	
életérzést	népszerűsítsék.	Erre	az	etapra	minden-
képpen	érdemes	kinézni,	mert	a	Panoráma	útról	a	
tó	látványa	sem	utolsó,	hát	még	ha	látjátok,	hogy	
miket lehet megcsinálni egy longborddal!
További	 információ:	 Bátori	 Szabolcs,	 telefon-
száma	70-517-4364

A kápolnásnyéki Halász-kastély 
új kiállítása 

Egy család – három iskolateremtő művész
FERENCZY KÁROLY
FERENCZY NOÉMI 
FERENCZY BÉNI

Halász-kastély  
Kápolnásnyék, 
Deák Ferenc u. 10.

Ferenczy Károly: Artistapár (1912, olaj, vászon)

Ferenczy Károly (1862–1917) a századelő magyarországi festészetének 
kiemelkedően fontos mestere volt. 
Lánya, Ferenczy Noémi (1890–1957) a gobelinművészet legnagyobb 
hazai alakjaként,
 a, Ferenczy Béni (1890–1967) a modern magyar szobrászat nagy hatású 
megújítójaként került be a művészet történetébe. 

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum által rendezett kiállítás e három 
korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad reprezentatív válogatást.

Megtekinthető 
2017. május 1-től!

Babák Rózsakertje – május 6.

Az egyik legszebb és legkedvesebb hagyomá-
nyos	rendezvény,	ahol	az	elmúlt	évben	született	
kisgyermekek	 köszöntésére	 egy-egy	 tő	 rózsát	
ültetnek	el	közösen	a	Babák	Rózsaparkjában.	

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

Szent Orbán Borünnep és Bohém Napok – 
május 26–28.

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

Velence tradicionális ünnepén három nap kikapcsolódást kínálunk kicsik-
nek	és	nagyoknak	ismét	Velencén,	a	Bence-hegyen,	ahol	a	szombati	nap	
egyik	fő	attrakciója	ismét	a	látványos	borrendi	felvonulás,	borlovaggá	ava-
tás és borverseny eredményhirdetés lesz.
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Oláh Adrienn

Az	1848.	március	15-i	Magyar	 Forradalom	169.	
évfordulóján megrendezett városi megemléke-
zésre	a	Hősök	Parkjában	került	sor	méltó	körül-
mények	között,	 szép	számú	ünneplő	közönség	
részvételével. 

Az	 egybegyűlteket	 a	 Himnusz	 eléneklése	
után	 Koszti	 András	 polgármester	 köszöntötte,	
kiemelve	 ennek	 az	 ünnepnek	 a	 jelentőségét	
magyar	 nemzetünk	 életében,	 ünnepeink	 sorá-
ban.	Ezt	követően	a	Zöldliget	Két	Tanítási	Nyelvű	
Baptista	Általános	Iskola	27	diákja,	(4.	és	6.	osz-
tályos tanulója) adott nagy elismerést aratott 
ünnepi	műsort.	Köszönet	illeti	őket,	s	felkészítő	
tanáraikat	Bálintné	Nagy-Kaszap	Ditta	és	Sziget-
közi	Tímea	tanárnőket.	(Polgármesterünk	már	a	
március	 13-i	 főpróbán	 szerény	 önkormányzati	
ajándékkal,	 egy-egy	 szelet	 finom	 csokoládéval	
jutalmazta	meg	valamennyiüket…)
Az ünnepi beszédet Pápai Szabó György képvi-
selő,	a	Pénzügyi	és	Városfejlesztési,	 ill.	 a	Kultu-
rális,	Oktatási	és	Sport	Bizottság	elnöke	tartotta,	
aki	 többek	 között	 kiemelte,	 hogy	 ez	 az	 ünnep	

minden	 évben	 számadás	 is,	 hisz	 számot	 kell	
adnunk	 arról,	 hogyan	 töltjük	 be	 az	 „örök	 már-
cius”	 küldetésében	 az	 egykori	 márciusi	 ifjak,	
1848	 hőseinek	 a	 velünk,	 mint	 mai	 magyarok-
kal	 szemben	 támasztott	 elvárásait?	 Vagyunk-e	
olyan	magyarok,	mint	ők	voltak?	Szeretjük,	tisz-
teljük-e	úgy	a	magyar	Hazát,	a	magyar	szabad-
ságot,	ahogy	ők	tették?	Adyval	szólva:	Vigyázók	
vagyunk-e	a	strázsán,	amikor	ma	is	annyi	és	annyi	
ellenséges	 szándék	 irányul	 e	 kicsiny,	 megma-
radt ország és sokat szenvedett népe kiharcolt 
szabadsága	és	 függetlensége	ellen?	Még	ma	 is	
ez	a	fő	kérdés:	akarunk-e	szabad	emberként	élni,	
vagy idegen érdekek jármába hajtjuk fejünket? A 
magyarság léte örökös harc és küzdelem a meg-
maradásért,	 a	magyar	 szabadságért	 és	 függet-
lenségért,	 mint	 legdrágább	 kincsünkért.	 Akkor	
a	Habsburg-diktatúra,	ma	az	EU	és	más	 idegen	
hatalmi törekvések ellenében. A cél akkor és 
most	 is	 ez:	megtörni,	 leigázni	 a	magyar	 népet,	
hazájukat	szétdarabolni,	elvenni.	Sajnos	e	sötét	
szándékok	részben	meg	is	valósultak	később,	az	
átkos	trianoni	békediktátumban	(1920),	s	ehhez	
jelentős	segítséget	adtak	és	adnak	a	magyarság	
árulói,	labancai	akkor	is	és	most	is.	Miért-e	meg-
alkuvás,	 széthúzás,	 júdási	 nemzetárulás?	 Miért	
farkasa magyar a magyarnak? Hol és miért tört 
meg a nemzet gerince? 

Ha	meg	akarunk	maradni	 a	népek	országútján,	
ha	 meg	 akarjuk	 tartani	 e	 zsebkendőnyi	 Hazát,	
akkor	 vissza	 kell	 térnünk	 ’48-’49	 ifjú	 hősei-
nek	 lángoló,	 lobogó,	 messze	 világító	 hitvalló	

magyarságához! Akkor nekünk is fel kell vál-
lalnunk	 az	 ő	 örökségüket	 s	 küldetésüket!	 Ady	
Endre szavaival „protestáló hit és küldetéses 
vétó”	 kell,	 hogy	 legyen	 életünk	 és	magyarság-
szolgálatunk,	s	a	Haza	sorsát	mindig	előbbre	kell	
tennünk	saját	életünknél,	hisz	„…	a	Haza	üdve	a	
legfőbb	törvény!”	(Kölcsey	Ferenc).	
Újra kell építenünk a Hazát a magasban! (Illyés 
Gyula),	 vissza	 kell	 térnünk	 ősi	 kultúránk,	 szel-
lemi-lelki-hitbeli	 örökségünk	 gyökereihez,	
újra	 meg	 kell	 találnunk	 az	 elveszített	 Istent,	 s	
egymást,	mert	 csak	 együtt,	 s	 nem	 egymásnak	
feszülve	építhetünk	új,	szabad	Magyarországot!	
Isten	minden	 embernek	 csak	 egy	Hazát	 adott,	
ahogy csak egy édesanyát. S ezt a Hazát kell 
szeretni	 leginkább,	 mert	 szabadon	 álmodó	 és	
élő	 magyar	 csak	 itt	 ezen	 a	 földön,	 a	 szülőföl-
deden,	 s	 anyanyelveden	 lehetsz	 igazán.	 Sehol	
másutt!	 Ez	 királyi	 gazdagságod,	 örök	 kiváltsá-
god.	 Hiába	 kapsz	 házat,	 kocsit,	 pénzt	 másutt,	
idegen és koldusszegény maradsz örökre. Gyer-
tek	hát	haza	mind	magyar	 fiatalok,	 s	 itt	 együtt	
építsük	 fel	 a	Magyar	 Jövőt!	 „Merjünk	magyarok	
lenni!”	–	idézte	a	szónok	Teleki	Pál	mártír	magyar	
miniszterelnök	szavait.	Gróf	Széchenyi	 István,	a	
legnagyobb	 magyar	 1848-at	 a	 „csudák	 évé-
nek”	 nevezte	 éppen	március	 idusa	 okán.	 Mi	 is	
ezt	ünnepeljük	most,	a	Magyar	Szabadság	örök	
ünnepét.	Gyertek,	 ebben	a	megszentelt	 közös-
ségben,	most	és	itt,	együtt	éljük	át	ezt	a	csodát!	
–	 fejezte	be	beszédét	Pápai	Szabó	György	kép-
viselő.

Az	ünnepi	beszédet	követően	Koszti	András	pol-
gármester átadta a Velencéért Emlékérem idei 
kitüntetését	Tímár	Béla	velencei	polgárnak,	helyi	
vállalkozónak.	 Majd	 a	 város	 önkormányzatának,	
történelmi	egyházainak,	a	FIDESZ	helyi	szerveze-
tének,	 s	civilszervezeteinek	képviselői	helyezték	
el	koszorúikat	a	„Magyar	Szabadság”	kopjafájánál,	
ill.	a	Hősök	Emlékművénél.	A	városi	megemléke-
zés	a	Szózat	éneklésével	fejeződött	be.	

Velence	Város	ünnepi	megemlékezése	március	15-én
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Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

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

HAUSZMANN ALAJOS 
EGYSÉGES KÖZMűVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Beck Weathers –  
Stephen G. Michaud:  

Túléltem az Everestet

1996	 májusában	 egy	 elszánt	 amatőr	 elindul,	
hogy	megmássza	 a	 csúcsok	 csúcsát,	 a	Mount	
Everestet.	Sokan	döntenek	így	azon	a	tavaszon,	
professzionális	 és	 műkedvelő	 hegymászók	
egyaránt,	–	de	ebből	az	expedícióból	alig	páran	
térnek	vissza.	Nyolcan	életükkel	fizetnek	a	leg-
nagyobb álomért. El kell telnie csaknem két 
évtizednek,	 hogy	 Beck	Weathers,	 ez	 a	merész	
és makacs ember megírja saját visszaemléke-
zéseit	 a	 tragikus	 kalandról.	 Bár	 korábban	profi	
hegymászók tollából már több híres könyv szü-
letett	 az	 expedícióról,	 Weathers	 beszámolója	
annyiban	 más,	 hogy	 nem	 szakmailag	 igyek-
szik	feltárni	az	okokat,	nem	elemez,	nem	vizs-
gálódik.	 ő	 személyes	 benyomásain	 és	 egész	
élettörténetén	 keresztül,	 egyszerű	 szavakkal	
beszél	 a	 fanatizmus	 határát	 súroló	 szenvedé-
lyéről,	 bevonva	 az	 emlékezésbe	 családtagjait	
és	közeli	ismerőseit	is.

Ljudmila Ulickaja:  
Jákob lajtorjája

 

A	 szerző	 mesterien	 fonja	 össze	 a	 látszólag	
lényegtelen családi események sorát a történe-
lem	sorsformáló	erőivel,	és	bár	a	regény	centru-
mában,	Nora	és	nagyapja,	Jakov	sorsa	áll,	a	hatal-
mas	tablón,	amelynek	családfáját	a	kötet	végén	
megtalálja	 az	 olvasó,	 megéled	 egy	 értelmiségi	
orosz	 család	 több	 századon	 átívelő	 életének	
kalandos	krónikája.	Értékes	regény,	melynek	írója	
kétségtelenül a mai orosz irodalom legnagyobb-
jai közé sorolható. A mai irodalom fejleményeire 
kíváncsiak	számára	megkerülhetetlen	mű.	

30 angol–magyar állatmese

30	 kedves,	 rövid	 állatmese,	 ami	 egyrészt	 kiváló	
esti	mese	 a	 legkisebbeknek,	másrészt	 segítség	
a	nyelvtanulásban	a	nagyobbaknak,	hiszen	min-
den	 mese	 két	 nyelven,	 angolul	 és	 magyarul	 is	
megtalálható a kötetben.

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

Sinkáné	Mihály	Zita	intézményvezető

Ünnepi nyitvatartás:
Április 14-én  

(nagypénteken)  
és április 15-én  

(nagyszombaton)
a Könyvtár zárva tart. 27

Húsvéti kézműveskedés  
a gyerekkönyvtárban

Április	 8-án	 (szombaton)	 9.00–12.00	 óráig	 hús-
vétra hangoló barkácsolásra hívjuk a gyerekeket 
(és szüleiket) a Könyvtár gyerekrészlegében. 
Készíthetsz	üdvözlőlapot,	ablakdíszt,	nyuszifüzért	
és	még	sok	minden	mást,	amihez	kedved	van.	

FELHÍVÁS!

A	 Hauszmann	 Alajos	 Egységes	 Közművelődési	
Intézményközpont és Könyvtár (Velence Tópart 
utca	52.)	új	beszélgetéssorozatot	indít	

„Unalmas hétfők – érdekes emberek” 
címmel.

Várjuk	 azon	 tó	 környéki,	 innen	 elszármazott,	
vagy	 ide	 kötődő	 személyek	 jelentkezését,	 akik	
érdekes	 hobbit	 folytatnak,	 vagy	 különleges	
szakmában	dolgoznak,	és	szívesen	osztják	meg	
élményeiket	a	nagyérdeművel.
Rövid	bemutatkozó	leveleiket	várjuk	a	 
velencekultur@gmail.com	e-mail	címre!
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Kinyitom	az	ajtót,	körülnézek.	Eső	áztatja	a	kertet,	kinyíltak	az	első	virá-
gok,	visszatért	a	kedvelt	feketerigó	pár.	A	vázába	rakott	aranyesőágakon	az	
apró,	sárga,	alvó,	kis	virágok	lassan	kinyílnak,	a	szomszédban	gyümölcsfát	
metszenek,	a	boltban	ajándék	nemzeti	kokárdát	adnak	a	vevőknek…	Min-
den	jel	arra	mutat,	hogy	a	várva	várt	tavasz	–	végre	–	megérkezett.
Klubunkban	az	elmúlt	hónapban	is	izgalmas,	érdekes	események	történ-
tek.	A	rossz	 időjárás	miatt	elmaradt	klubnap	következményeként	együtt	
tartottuk	meg	a	Valentin-napi	és	a	Palacsinta	Világnapja	elnevezésű	zenés,	
irodalmi	délutánunkat.	A	szeretetről,	szerelemről	szóló,	a	klub	tagjai	által	
előadott	versek,	a	palacsintáról	pedig	a	12-féle	édesség	–	különféle	ízesí-
téssel	–	mesélt.	Mivel	a	szeretet	és	az	édes	érzés	egy	tőről	fakad,	a	klub-
napon	 is	 jól	megfértek	egymással.	Volt,	aki	a	versmondásban,	volt,	aki	a	
palacsintakészítésben,	volt,	aki	mindkettőben	jeleskedett.	A	Klub	14	vers-
mondójából	ezúttal	nyolcan	szerepeltek.	A	palacsinta	készítésében	szinte	
mindenki.	 A	 nyáron	 eltett	 lekvárok	 is	 sorra	 kerültek	 a	 nektarinjamtől	 a	
ribizlilekvárig. Az egész világon megünnepelt két eseményt mi így párosí-
tottuk,	tojáslikőrrel	és	barackpálinkával	„magyarosítottuk”.
A	következő	két	klubnapon	Mátyás	királyról,	Arany	 János	költőről	emlé-
keztünk	meg	 születésük	460.	 illetve	200.	 évfordulóján.	Munkásságuk,	 a	
történelemben	 és	 az	 irodalomban	 játszott	 szerepük	mellett	 anekdoták,	
elbeszélések,	 illetve	 versek	 is	 szerepeltek	 a	 klubdélután	 programjában.	
Mátyás	király	egykor	elfoglalta	Bécset,	a	klub	tagsága	pedig	jó	étvággyal	
fogyasztotta	el	a	bécsi	virslijét,	melyet	egy	pohár	sörrel	is	sikerült	meglo-
csolni…
A	nőnap	–	mint	a	szeretet	egy	napja	–	klubnapjaink	egyik	csúcspontja.	A	
maroknyi	„férfisereg”	ilyenkor	virággal,	köszöntőkkel,	verssel	és	csokolá-
délikőrrel	köszönti	a	szebbik	nem	képviselőit.	Így	történt	idén	is.	Már	előző	
nap	 szép,	 vidám	dekorációt	 kapott	 klubtermünk	és	 8-án	 csinosan	 felöl-
tözve,	megjelentek	 az	 ünnepeltek	 is.	 A	 fiúk	 felsorakoztak	 és	 a	 „Lányok,	
a	 lányok	 a	 lányok	 angyalok…”	 operettsláger	 dallamára	 vonultak	 be,	 a	
lányok	tapsa	közepette.	Horváth	Gyula	korelnök	köszöntője	után	a	virágok	
átadása	következett,	melyet	műsor	követett.	A	főpincérek	finom	likőröket	

kínáltak,	 a	 lányok	ezt	pogácsával	 és	 jófajta	 süteményekkel	 viszonozták.	
Az	ünnepségen	a	város	vezetése	nevében	Martinovszky	József	képviselő	
köszöntötte	a	résztvevőket,	a	klubvezető	pedig	felolvasta	a	polgármester	
úr	nőnapi	köszöntőjét.	Családias	légkörű,	meghitt,	szép	délután	volt.
Klubunk	 vezetői	 köszöntötték	 az	 Ófalusi	 II.	 számú	 Nyugdíjas	 klubot	
megalakulása	 25.	 évfordulóján…	 „Társ	 nyugdíjas	 klubunk	 tagjainak	 szép	
ünnepet,	további	sikereket,	jó	egészséget	és	tartalmas	közösségi	munkát	
kívánunk.	Reméljük,	hogy	szeretett	városunk	klubjai	a	jövőben	még	sikere-
sebben	együtt	tudnak	működni	közös	célunk:	az	időskorúak	élete	utolsó	
szakaszának	megszépítése,	tartalmas	eltöltése	érdekében.”
Tagjaink közül többen részt vettek a Helytörténeti Egyesület szervezésé-
ben	„Hauszmann	Alajos	fő	műve.	a	Budavári	Királyi	Palota”	című	nagysi-
kerű	előadáson,	ahol	Prof.	Seremetyeff	Papp	János	emlékezett	meg	a	jeles	
építészről	és	alkotásairól.																			
Nagy	számban	vettünk	részt	a	Velencei	Karnevál	rendezvényein,	élveztük	
a	színes	kavalkádot,	a	zenés	forgatagot	és	az	év	első	napsütötte	hétvégé-
jét.	Még	a	jégkaloda	sem	hűtötte	le	a	résztvevők	hangulatát.	Szép,	hangu-
latos	közönségsikerű	és	turistákat	vonzó	rendezvény	volt.		Végül	megkö-
szönöm	tagjainknak	a	klub	életében	kifejtett	aktivitását,	a	rendezvények	
előkészítésében	és	lebonyolításában	végzett	munkáját.
A	város	lakosainak,	társklubjaink	tagságának	szép,	napsütéses	tavaszt,	 jó	
erőt,	egészséget	kívánunk.	

Ujvári	Mihály	klubvezető	
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas Klub
A	2017-es	esztendő	még	csak	most	kezdődött,	de	már	számtalan	fontos	
eseménynek	 lehettünk	 résztvevői!	 Januárban	pótszilvesztert	 tartottunk,	
melyen	 a	 rossz	 idő	 ellenére	 polgármester	 úr	 is	 tiszteletét	 tette.	 A	 nagy	
hideg	miatt	klubtársaink	kevesebben	jöttek	el,	de	a	Nadapi	Nyugdíjas	Klub	
és	Molnár	István	zenéje	feldobta	a	hangulatot!	Idén	februárban	ünnepelte	
a	II.	sz.	Nyugdíjas	Klub	fennállásának	25.	évfordulóját!	Ebből	az	alkalom-
ból	színvonalas	ünnepséget	tartottunk	az	István	étteremben,	ahová	meg-
hívtuk	 az	 alapító	 tagokat	 is!	 Koszti	 András	 polgármester	 úr	 emléklapot	
adott	át	a	megjelent	12	fő	alapító	tagnak	a	jubileum	alkalmából!	Ezúton	is	
köszönjük	jegyző	asszonynak,	polgármester	úrnak	és	Pápai	Szabó	György	
képviselő	 úrnak,	 hogy	 együtt	 ünnepelhettük	 ezt	 a	 negyed	 évszázados	
évfordulót,	mint	ahogy	köszönjük	az	I.	és	a	III.	sz.	klubok,	valamint	a	Páz-
mándi,	Nadapi	nyugdíjasklub	képviselőinek	is,	hogy	velünk	voltak	ezen	a	
számunkra fontos napon.
Még	egy	örömteli	esemény	történt	februárban:	a	tagok	és	a	klub	vezető-
sége	javaslatára	a	II.	sz.	Nyugdíjas	Klub	a	jövőben	Óvárosi	Nyugdíjas	Klub	
néven fog szerepelni. Ezt a névváltoztatást mindenki örömmel fogadta. 
Talán	már	nem	csak	a	naptár	szerint,	de	a	valóságban	is	itt	a	tavasz,	a	jó	idő!	
Tervezzük,	 hogy	 a	 nemzetközi	 nőnap	 alkalmából	megköszöntjük	 hölgy	
tagjainkat!	Készülünk		március	15.,	nemzeti	ünnepünk	méltó	megünnep-
lésére	 is!	 Minden	 kedves	 olvasónak	 és	 klubtársaimnak	 is	 jó	 egészséget		
kívánok: 
	 Kantár	Ferencné	klubvezető

Nagyon	 jól	 sikerült	 a	 farsangi	 esténk,	 ismét	 remek	 hangulatban	mulat-
tunk.	 Ilyenkor	 valamennyien	 elfelejtjük,	 ha	 valamink	 fáj,	 és	 önfeledten	
táncolunk,	énekelünk.	Részt	vettünk	a	Korzón	rendezett	télbúcsúztatón,	
megcsodáltuk	a	jégszobrokat,	és	élveztük	a	hangulatos	boszorkány-ége-
tést.	Reméljük,	végleg	elűztük	az	idén	igazán	kemény	telet.
Ahogy	 egyre	 jobb	 az	 idő,	 készülünk	 eltervezett	 programjaink	megvaló-
sítására.	 Idén	 is	 szeretnénk	 elmenni	 Bakonybélbe,	 nagyokat	 sétálni	 az	
erdőben,	medvehagymát	 szedni,	 és	 a	 szabadban	 sütögetni.	 Szeretnénk	
még	tavasszal	eljutni	Kalocsára,	Pécsre	és	környékére,	Ópusztaszerre	stb.	
Linardics	Iván	úr	fürdőbelépőjét	8-10-en	vettük	igénybe,	ezért	megkértük,	
hogy	az	erre	szánt	összeg	egy	részét	felhasználhassuk	pl.	hús	vásárlására,	
így	biztosítva,	hogy	minél	többen	részesüljenek	a	támogatásból.	Az	1.	sz.	
Nyugdíjas	Klub	mellett,	szintén	ebben	az	évben	ünnepelte	25.	évforduló-
ját	a	2.	sz.	Nyugdíjas	Klub	(Óvárosi	Nyugdíjas	Klub).	Ezúton	is	gratulálunk!	
Klubnapunkra	meghívtuk	az	önkormányzati	képviselőket.	Elsősorban	az	volt	
a	 célunk,	 hogy	mindössze	 3	 éves	múltra	 visszatekintő	 klubunk	működését	
megismerjék,	tájékoztatni	tudjuk	a	döntéshozókat	munkánkról,	s	elmondhas-
suk,	hogy	az	önkormányzat	 támogatását	hogyan	használtuk	 fel.	Megértjük,	
hogy	felelősségteljes	munkájuk	kevés	szabadidőt	enged,	ennek	ellenére	kissé	
csalódottak	voltunk,	hogy	polgármester	úr	mellett,	mindössze	Martinovszky	
és	Juhász	úr	jött	el	hozzánk.	Reméljük,	hogy	még	lesz	alkalmunk	találkozni.	
Nőnap	alkalmából	férfi	tagjaink,	polgármester	úr,	Linardics	úr	virággal	köszön-
tötték	a	nőket.	Kemencében	sült	oldalast	készítettünk,	a	kemence	befűtésé-
hez	a	fiúk	lelkesen	hasogatták	a	fát,	sürögtek-forogtak	nagyon	jó	hangulatban	
töltöttük	el	ezt	a	délutánt	is.	Sajnos	idén	nem	tudtunk	hóvirágmezőt	csodálni	
Felcsúton	az	eső	miatt,	ezért	a	Vajdahunyad-várban	megnéztük	az	orchidea	
kiállítást,	órákon	át	csodáltuk	a	szebbnél	szebb	virágokat.	Minden	kedves	olva-
sóknak,	nyugdíjas	társainknak	jó	egészséget	kívánunk.

Herczeg	Ferencné	klubvezető



Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Vajda Attiláné 30/572-6954
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
19.00–20.00

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Eszter-Anna ovis torna 
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna 
17.45–18.45

Női torna 
17.45–18.45

Karate  
18.15–19.15

Gymstick  
19.00–20.00

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

4. Terem

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

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.00–17.00
Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Ritmikus gimnasztika
17.00–18.30

Pilates 
18.00–19.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00
5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Golden Tiger Egyesület   
Taj-Chi csoportja 

18.00–19.30
Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:

2017.	március	9-én

Mihály László – Takács Éva

Gratulálunk!
Egri	Andorné,	Máthay	Erzsébet	anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Kéthavi számlázásra tér át  
a DRV Zrt.

Tájékoztatjuk	Tisztelt	Lakosainkat,	hogy	több	magyarországi	víziközmű-szol-
gáltató	mintájára	a	Dunántúli	Regionális	Vízmű	Zrt.	 is	kéthavi	 számlázásra	
változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági 
felhasználóknál.	A	tervezett	módosítás	2017.	év	elején	valósul	meg.	A	DRV	
Zrt.	 kéthavi	 számlázásra	 való	 áttérésének	oka,	 hogy	 a	 számlázás	 ritkításá-
val megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére for-
díthassa,	 a	 lakosság	 egészséges	 ivóvízzel	 történő	 ellátásának,	 valamint	 a	 
szennyvízelvezetés	 és	 -tisztítás	 zavartalanságának	 folyamatos	 biztosí-
tása	 érdekében.	 A	 számlázási	 rend	 módosítását	 követően	 a	 felhasználók	
továbbra	is	szabadon	nyomon	követhetik	költségeiket,	lekérdezhetik	folyó-
számla-egyenlegüket,	 bejelenthetik	 vízmérőállásaikat.	Mindemellett	 a	 tár-
saság	honlapján,	 a	www.drv.hu	oldalon	 lehetőségük	van	előzetes	díjkalku-
lációra	is,	aminek	segítségével	tájékozódhatnak	a	kéthavi	számlázás	esetén	
egy	összegben	fizetendő	díjakról.

	Dunántúli	Regionális	Vízmű	Zrt.

1. méret

oldal/mm

1/1 oldal
200x280 mm

1/2 oldal
180x120 mm

1/4 oldal
87,5x120 mm

1/8 oldal
57x87,5 mm

36.000,- 57.600,- 84.000,-

18.000,- 28.800,- 42.000,-

9.000,- 14.400,- 21.000,-

4.500,- 7.200,- 10.500,-

2.400,- 3.900,- 5.400,-

2. bels� oldal

bruttó Ft/hó

4. borító hátsó

bruttó Ft/hó

3. borító bels�

bruttó Ft/hó

1/16 oldal
44x57 mm

- Kérjük, hogy hirdetési szándékukat a vagyhirado@velence.hu

a e-mail címen jelezzék.matay.balazs@velence.hu

- Számlázással, �zetéssel kapcsolatos információkat Kerekes

Rozáliától kérhetnek a e-mail címen.kerekes.rozalia@velence.hu

- A hirdetések beérkezési határideje: minden hónap 10. napja.

- A be�zetés beérkezési határideje: minden hónap 12. napja.

- Az újság megjelenése: minden hónap 22 - 26. napja.

- Felhívjuk �gyelmüket, hogy csak a pénzügyileg rendezett

hirdetések jelennek meg a Velencei Híradóban!

Velencei Híradó

hirdetési árak 2017. március 1-t�l



Velencei Polgármesteri Hivatal

PolgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRságI osZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi gyöngyi 589-416 
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 aljegyző 589-418
máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
igazgatási ügyintéző  
(települési támogatás, 
gyógyszertámogatás, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

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

PÉNZÜgYI És gAZDAságI osZtálY
Nochtáné sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
sári Viktória 589-415
pénzügyi ügyintéző
Balogh Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző

ADóCsoPoRt
Kovács Jánosné  589-413
adóigazgatási ügyintéző 
(építményadó, adókönyvelés, adó-  
és értékbizonyítvány)
szendreiné Zakály márta  589-409 
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj,  
telekadó, adóigazolás, 
tartózkodás utáni idegenforgalmi  
adó, gépjárműadó)
Józan Edina  589-428 
adóigazgatási ügyintéző
(adóbehajtás, végrehajtás,  
adók módjára behajtandó köztartozások)

VáRosÜZEmEltEtÉsI És 
VáRosFEJlEsZtÉsI osZtálY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
szilassy gabriella 589-405
(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

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

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

Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a VELENCEI MESELIGET  ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT. 

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

Számlaszám: 11736082-20055064 
További célunk az előző évekhez hasonlóan a 

gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, ballagók,  
új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése. 

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

Négy koncertet ad az adventi időszakban Velencén a Canoras 
Kamarakórus. November 28-án a Velence Resort & Spa 
vendégei hallgathatták őket. December 17-én a Velencei 

Gyermekotthon lakóinak Karácsonyát varázsolják szebbé. Advent 
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 kis ú, Szomor Csongi gyógyulásának 
támogatására fordítják a szervezők.

,, A Canoras Kamarakórus női karként 2013-ban alakult Velencén. 
Tagjaink közt vannak pedagógusok, pszichológus, kulturális me-
nedzser, bőrdíszműves, jogász és kormánytisztviselő is. Vala mennyien 
szenvedélyesen szeretünk énekelni Páll Kata karnagy vezényletével. 
A repertoárban a klasszikus karácsonyi, egyházi mű vek mellett jól 
megfér egy- egy swing, madrigál, spirituálé, vagy ép pen kánonban 
előadott afrikai népdal. Rendszeresen énekelünk a kör nyék ünnepi 
eseményein, esküvőn, fesztivál-megnyitón, karácsonyi koncerteken. 
Minden héten próbát tartunk, fontosnak érez zük, hogy folyamatosan 
fejlődjünk.

A velencei katolikus templomban különösen szívesen énekelünk, 
kiváló akusztikájú épület. Az idei koncerten énekes szólisták, valamint 
hangszeren zenélő gyerekek is lesznek a fellépők közt. Szeretettel 
várunk minden klasszikus zenét kedvelő velenceit!”- írta a kórusról

dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes, az alapító tagok egyike. 

Kóruszene Karácsonyra

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, párkányok,

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186

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.

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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

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

Nyelvtanulás 

Velencei-tó Nyelviskola  

Angol, német, orosz, spanyol. nyelven.
Kiscsoportos és egyéni tanfolyamok, 
nyelvvizsgákra, érettségire eredményes 
felkészítés, korrepetálás
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon:   06 30/398-8515 vagy 06/22 474-570
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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

VILÁGI
AJTÓ & ABLAK

www.vilagiajtoablak.hu

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

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

“Küldetésünk az Ön biztonsága!”

Videófigyelő és
riasztórendszerek!

2.0 MP (Full HD) kamerák
akár nettó 7980 Ft-tól!

 Kobi Trade Hungary Kft.

Tel:06205686912

info@kobitrade.eu

www.kobitrade.eu

• HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
• GARANCIA
• SZERVIZ

INGYENES KIPRÓBÁLÁS AZ ÖN UTCÁJÁBAN!

ELEKTROMOPEDEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA

www.elektromoped.hu
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06-22/379-185
06-30/433-8828

AJÁNLÁSÁVAL

GARANCIA

VÁLLALÁS
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Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

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

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Gárdony Szabadság út 2.    
  SPAR-ral szemben.

minőségi palackos és folyó borok közvetlenül
Villány, Szekszárd, Eger, Tokaj, Velencei tó, 
Balaton, Tolna borászataiból

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 9-13 és 1430-1730, 
szombat 9-1330, vasárnap zárva

vinotéka
delikát

rendelés és házhozszállítás:
06 205 422 977
bachmannkft@t-online.hu

kézműves élelmiszerek, ínyencségek,  
biotermékek hazai kistermelőktől,  
biogazdáktól ajándékba vagy csak úgy!!!

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályának velencei körzeti megbízottjai, 

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

minden hónap első és harmadik csütörtöki napján  
15.00 és 16.00 óra között

FogADóóRát
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

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


