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Beszámoló 

Piknik a vén gesztenyefánál - Gesztenyevirágzás hete 

Velem 

 

Évek óta hagyomány Velemben a Piknik a vén gesztenyefánál és a Gesztenyevirágzás hete 

elnevezésű közösségi akció. Az idei év azonban ezen rendezvények szervezésének 

hagyományos módon való megszervezését sajnos nem tette lehetővé. 

Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy szűk körben végig járjuk azokat a helyszíneket, ahol 

évről évre színvonalas programokkal várják az érdeklődőket. 

2020. június 17-én kordélutántól elindultunk, hogy felkeressük kedves vendéglátóinkat. 

Először Simor Katáékhoz kopogtattunk be, ahol egy kedves család fogadott bennünket a 

csodaszép kertjükben. 

A család apraja barackos gombócot készített, a felnőttek jógáztak. Olyan harmónia és béke 

uralta ezt a kedves hajlékot, ami nem csoda, hogy évről-évre rabul ejti látogatóit. 

Következő állomásunk a Bíró házaspár udvara volt. A kukucskáló délutánokon 

állatsimogatóként nyitják ki portájuk ajtaját az érdeklődőknek. Állataikat szeretettel gondozzák, 

látszik ez a jószágok viselkedésén és gazdájukhoz való kötődésükön. Bíró Zsolt elmondta, hogy 

milyen fontos dolgokra kell odafigyelni gondozásuk kapcsán. A két kis póni nem 

haszonállatként, hanem családtagként, szeretetben éli mindennapjait. 

Ternyékné Ági néni portáját saját kézműves alkotásai és a finom, friss, érett terményektől 

roskadozó fáival tudnám jellemezni. Nincs olyan gyümölcs, amiből ne készítene lekvárt, 

szörpöt teát.  

Vendégszeretete már a fogadtatással megmutatkozott. Faasztalka hímzett terítőjén frissen sütött 

gesztenyés és diós kalács illatozott és az ízélményeket fokozva előkerült a kamra rejtekéből a 

szőlő, a gesztenye, a csipkebogyó és sárgabarack lekvár.  

Megmutatta csuhé-, és termésbáb alkotásait, a kedvünkért bemutatta, hogy készülnek ezek a 

fantasztikus alkotások.   

Következő állomásunk Kern Pista bácsi fantasztikus régiség és régészeti gyűjteményének 

megismerése volt, a teljesség igénye nélkül, hiszen olyan mennyiségű érték és  

emlék van a tulajdonában, amire akár több nap is kevés lenne, 

hogy megismerhessük. Elhivatottsága magával ragadja az 

odalátogatókat, hiszen minden tárgyról pontos  

történelmi információkat, hasznos ismereteket 

ad bárki számára. 

 

Szitás István és Szigeti Szeréna 10 évvel ezelőtt 

költözött Velembe. A kellemes levegő, a klíma, 

a természet szeretete, a hegyek, a völgyek és 

ahogy ők mondták: „A csillogó falevelek”  

hozták ide a házaspárt. Létrehozták saját 
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oázisukat. Többszáz értékes és szebbnél szebb viráguk, fájuk, bokruk látványa magával ragadja 

a látogatókat, kirándulókat. Elmondták, hogy a természetadta vadvirágoknak épp úgy van helye 

kertjükben, mint a legpompásabb japán juharnak, hortenziának. 

 

A gesztenyevirágzás első ünnepe minden évben egy olyan közösségi találkozás, melyen 

összegyűlik a falu apraja és napja, hogy együtt piknikezzen valamely csodaszép gesztenyefa 

árnyékában. Mi most azt a fát választottuk, ahol az első piknik került megrendezésre. A falu 

szélén madárcsicsergés és hűs patak árnyékában, út közben meglátogattuk a település utolsó 

zsúpfedeles pincéjét. 

 

Következő állomásunk Koczor István fafaragó erdőszéli háza volt. A fafaragás mellett olyan 

fantasztikus emlékekről mesélt, ami meghatározta gyermek- és ifjú korát, hiszen Pilinszky 

János, a 20. század legjelentősebb magyar költője hosszú éveken át élt házukban.  

Elmesélte, hogy itt kötött szoros barátságot Törőcsik Marival. Rajta kívül sok híres ember 

fordult meg vendégségben Pilinszkynél. Miközben ragyogó szemmel mesélt múltjáról Koczor 

István, ismét valami gyönyörűség készült dolgos keze által.  

 

Végül, de nem utolsó sorban Reményi Rajmund mutatta be nekünk a kovács mesterség 

hagyományait. Alázatának és szerénységének köszönhetően nagyon nehezen sikerült 

rábeszélnünk, hogy eleget tegyen felkérésünknek, de szerencsére lehetőséget biztosított 

számunkra, hogy megismerjük e régi mesterség csodáit. Családjukban generációkon keresztül 

apáról fiúra szállt a kovács mesterség szeretete, de Rajmundnak lányai születtek, viszont, 

amikor a 5-6 év körüli lányka hatalmas kalapáccsal a kezében büszkén ütötte édesapjával az 

izzó vasat felcsillant egy reménysugár. 

 

 


