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Velencei
Események

Július 30.-31. 			XXII.	Országos	Mazda	Találkozó
A	Mazda		Club	rendezvénye
Ügyességi	játékok,	autós	limbó,	autós	
szépségverseny,	tesztvezetés	
10.00–21.00
	Drótszamár	Kemping		(Kemping	u.	2.)

Július 31.	Hauszmann	Alajos-évforduló
Emlékezés	br.	velenczei	Hauszmann	Alajos	 
halálának	90.	évfordulóján
17.00
Hauszmann-kastély	(Ország	u.)

Július 31. Futu	Robi	Interaktív	show
	Öko	Játszóház	és	show																		
18.00–19.00-ig
Velence	Korzó	tetőterasz	(Tópart	u.	47.)

Augusztus 1-ig	Éber	Péter	László	
Amatőr	festő	kamara	kiállítása	
munkanapokon	13.00–18.00-ig
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

Augusztus 5. Anyatejes	táplálás	világnapja
Előadások,	bemutatók,	tanácsadás	és	Ringató	
foglalkozás	várandós	anyák	és	kisgyermekes	
családok	részére
9.00–12.00-ig
Zöldliget	Általános	Iskola	Liget	Iskolarész	 
(Velence,	Kis	u.1.)

Augusztus 5.	Nyakigláb,	Csupaháj	és	Málészáj
	avagy	„terülj,	terülj	asztalkám”	magyar	népmese	 
az	Esztrád	Vízisznház	előadásában									
19.00	óra,	(jegyár:	600	Ft)
Velence	Korzó	tetőterasz	(Tópart	u.	47.)

Augusztus 5-26.	Szegedi	Zsolt
Keramikus,	iparművész	kiállítása
munkanapokon	10.00–16.00	óráig.	
Megnyitó:		augusztus	5,	18:00
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

Augusztus 20. I.	Velencei	Érték	Nap
Helyi	termék	vásár,	velencei	értékek	bemutatása.
A	Korzó	színpadán	15.30-kor	koncertet	ad	a	
Hungarikum	együttes.																			
12.00–18.00-ig
Velence	Korzó	(Tópart	u.	47.)

Augusztus 20. Velence	Város	Születésnapi	Vigassága
Remek	programok	egész	nap,	este	tűzijáték																		
10.00-22.00-ig
Velence	Korzó	(Tópart	u.	47.)

Augusztus 27.		Find	You	Limits!	
Tri	Series	Velence	sprint	távú	triatlonverseny
750	m	úszás,	20	km	kerékpározás,	5	km	futás
8.00-tól	20.00	óráig
Velence	Korzó	(Tópart	u.	47)

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:
Hangulatkép	az	EFOTT-ról.	Július	közepén	ismét	
Velence	volt	az	egyetemisták	és	főiskolások	fővárosa.	
Fotó:	Stehlik	Norbert
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2016.	július

Képviselői	fogadóórák	
augusztus

Dr. Sirák András: 15.00–16.00	 
2016.	augusztus	4.	(csütörtök)	

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00	 
2016.	augusztus	4.	(csütörtök)	

Fésűs Attila: 8.00–10.00  
2016.	augusztus	5.	(péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2016.	augusztus	1.	(hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2016.	augusztus	1.	(hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00  
2016.	augusztus	12.	(péntek)	

Szabó György: 14.00–15.00	 
2016.	augusztus	16.	(kedd)	

Uj Roland: 10.00–12.00  
2016.	augusztus	1.	(hétfő)	

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

A	 velencei	 önkéntes	 tűzoltó	 egyesület	 mun-
káját	mindenki	 jól	 ismeri	 Velencén,	 különösen	
jellemzi	 őket,	 hogy	 gyorsan	 reagálnak,	 felké-
szültek,	 és	mindenben	 a	 város	 rendelkezésére	
állnak.	Ott	voltak,	ha	ivóvizet	kellett	szállítani	a	
Hajdú-tanyára,	 vagy	 ha	 a	 nagy	 esőzések	miatt	
szivattyúzni	 kellett	 az	 elárasztott	 utcákban.	 A	
tevékenységüket	 azonban	 jelentős	mértékben	
korlátozta	a	elavult	tűzoltóautó,	amelynek	mű-
szaki	állapota	az	évek	során	egyre	romlott,	kar-
bantartása	 komoly	 összegeket	 emésztett	 fel.	
Ezért	is	örülök	különösen	annak,	hogy	a	Baptista	
Szeretetszolgálat	felajánlásának	köszönhetően	
az	önkéntes	tűzoltók	mostantól	egy	sokkal	mo-
dernebb	tűzoltóautóval	állnak	készenlétben.	A	
Németországból	 vásárolt	 jármű	ugyan	nem	új,	
de	műszaki	állapota	sokkal	kielégítőbb	a	koráb-
binál,	és	a	hozzátartozó	felszerelések,	a	műszaki	
mentéshez	használt	eszközök	a	legmodernebb	
technikát	 képviselik,	 sok	 közülük	 az	 újonnan	
vásárolt	 berendezés.	 Felbecsülhetetlen	 segít-
séget	 jelent	ez	 az	egyesületnek	és	 a	 városnak	
egyaránt.	 Ezúton	 is	 köszönöm	 Szenczy	 Sán-
dornak,	a	Baptista	Szeretetszolgálat	elnökének,	
hogy	hozzájuttatott	bennünket	ehhez	fecsken-
dőhöz.	 A	 Szeretetszolgálat	 éppen	 a	 napokban	
ünnepelte	fennállásának	huszadik	évfordulóját,	
ez	 alkalomból	 Velencén	 tartották	 a	 szervezet	
munkájáról	 szóló	 “Hittel	 és	 szakértelemmel”	
című	 kiállítás	megnyitóját.	 A	 Szeretetszolgálat	
elmúlt	 húsz	évét	 bemutató	 fotókiállítás	 a	Kor-
zón	tekinthető	meg.
Július	elsejétől	a	városban	több	helyen	megvál-

Kedves Velenceiek!

tozott	a	forgalmi	rend.	Erről	egy	külön	tájékoz-
tatót	is	olvashatnak	az	újságban.	A	változtatásra	
elsősorban	azért	volt	szükség,	mert	az	autóval	
érkező	 strandolók	 nem	 tartották/nem	 tartják	
be	 a	 közlekedési	 szabályokat.	 Felkértünk	 egy	
parkolási	 rendszerek	 tervezésével	 foglalkozó	
tanácsadó	céget,	akinek	a	javaslatai	alapján	vál-
toztattunk	a	leginkább	érintett	utcák	várakozás-
ra	és	megállásra	vonatkozó	szabályain.	
A	napokban	megkezdődött	az	új	kilátó	építése.	
Az	 építkezés	 várhatóan	 az	 év	 végéig	befejező-
dik.	A	korábbi	olajfúrótorony-kilátó	az	évtizedek	
alatt	 a	 város	 szimbólumává	 vált.	 Meggyőző-
désem,	 hogy	 az	 újonnan	 épült	 kilátó	 Velence	
emblematikus	 jelképe	 lesz	 és	 az	 autópályán	
közlekedőknek	Velencét	és	a	Velencei-tavat	jut-
tatja	eszébe.
Augusztus	20-án	ismét	lesz	tűzijáték	Velencén!
Velence	 történetében	 szorosan	 összefonódik	
augusztus	19.	és	20.	napja.	Nekünk,	velenceiek-
nek	 ezek	 az	 időpontok	nem	csak	 államalapító	
Szent	 István,	 az	 új	 kenyér,	 valamint	Magyaror-
szág	 hivatalos	 állami	 ünnepét	 jelentik,	 hanem	
egyben	a	város	születésnapját	is.	Augusztus	20.	
napján	délután	fél	négykor	kezdődnek	az	ünne-
pi	 programok	 a	 Hungarikum	 együttes	 fellépé-
sével,	majd	 egészen	este	 kilenc	óráig	 színpadi	
fellépők,	 tánccsoportok	 szórakoztatják	 a	 kö-
zönséget.	Ezt	követően	kezdődik	a	fő	attrakció,	
amelyet	 idén	a	hagyományos	tűzijáték	mellett	
többek	 között	 lézershowval	 bővítettünk.	 Eddig	
nem	látott,	látványos	produkció	részése	lesz	az,	
aki	kilátogat	a	Korzóra.

Fontosnak	 tartom	 megemlíteni,	 hogy	 ezen	 a	
napon	lesz	a	Legszebb	Konyhakert	velencei	dí-
jának	átadása	is.	Ez	a	Karcagról	indult	kezdemé-
nyezés	néhány	év	alatt	országos	jelentőségűvé	
vált,	és	Velence	minden	évben	képviselteti	ma-
gát	 a	 versenyen.	 Köszönöm	 a	 bírálóbizottság	
tagjainak,	 Benkő	 Istvánnénak,	 Dancsó	 József-
nek	 és	 képviselőtársamnak,	 Juhász	 Gyulának,	
hogy	 felkarolták	 és	 aktívan	 közreműködnek	
ebben	a	városképet	szépítő	programban.	A	ver-
senyen	a	Dr.	Entz	Ferenc	Szakiskola	is	nevezett,	
ami	 különösen	azért	hasznos	és	bír	 jó	üzenet-
tel,	mert	a	méltatlanul	elfeledett	háztáji	kertek	
hagyományát	 a	 fiatalok	 körében	 szakemberek	
segítségével	lehet	népszerűsíteni.

A	 kápolnásnyéki	 Halász	 Kastély	 felújítás	 után	
újra	 látogatható.	 Az	 elhanyagolt	 épületet	 és	
területet	sikerült	az	eredeti	állapotában	helyre-
állítani,	és	a	megnyitóval	egy	időben	a	“65	éves	
MKB	Bank	Gyűjteménye	a	200	éves	kastélyban”	
című	 kiállítás	 is	 látogathatóvá	 vált.	 A	 kastély	
minden	bizonnyal	a	környék	kulturális	életének	
meghatározó	helyszíne	lesz.
Végezetül	 hadd	 hívjam	 fel	 a	 figyelmüket	 egy	
különleges	 kulturális	 programra.	 Pápai	 Szabó	
György	 képviselőtársam,	 a	 Kulturális	 Bizottság	
elnöke	 szervezi	 a	 Hauszmann	 Alajos	 tisztele-
tére	tartott	megemlékezést	a	Meszleny-Hausz-
mann-Gschwindt	 Kastélyban,	 július	 31.	 napján	
17:00	órakor.	Minden	velencei	lakost	szeretettel	
várunk	az	ünnepségre.	

Koszti	András
polgármester

Polgármesteri megnyitó 
az EFOTT-on 
fotó: Stehlik Norbert



www.velence.hu

VELENCEI HÍRADÓ / 4

Gyógyítóink

Dr. Horváth Endre 
Főorvos

Nem elég a tudás, a mesterségbeli felkészültség.   
Sok múlik az orvos egyéniségén. 
Csak jó ember  lehet jó orvos!  (Hippokratész)

V
elencei Híradó: Tisztelettel	 köszön-
telek	főorvos	úr,	és	a	régi	polgári	körös	
barátsággal,	kedves	Endre.
Dr. Horváth Endre: Megköszönöm	

kedves	felkérésedet	a	megtisztelő	interjúra,	mely-
nek	örömmel	teszek	eleget.
VH.:	 Először	 életutadról	 kérdeznélek,	 hatalmas	
karriert	 jelent	 egy	 megyei	 kórház	 osztályvezető	
főorvosi	 hivatalát	 elérni.	 Elérni	 és	 közmegelége-
déssel	 30	 (!)	 évig	 ellátni;	 azért	 ez	 „nem	 semmi”.	
Hogyan	kezdődött?	Kérlek,	mondd	el,	hogy	mikor,	
hol,	milyen	 családba	 születtél,	 és	miután	 életed-
nek	ez	az	első,	egyben	a	legfontosabb	eseménye	
megtörtént,	 hogyan	 tovább?	 Gyermekkor?	 Egye-
temi	évek?	Családalapítás?	Munkahelyek?	Szakmai	
elismerések?
Dr. Horváth Endre:	 Keszthelyen	 l938.	 évben	
születtem.	Szüleim;	apám	a	keszthelyi	kórház	szü-
lész-nőgyógyász	főorvosa	volt,	anyám	a	háztartást	
vezette.	Iskoláimat	is	szülővárosomban	végeztem.	
Egyetemi	 tanulmányaimat	 a	Pécsi	Orvostudomá-
nyi	 Egyetemen	 folytattam,	 és	 itt	 kaptam	 inspirá-
ciót	az	akkori	bőrklinika	európai	hírű	professzorá-
tól,	dr.	Melczel	Miklóstól,	 így	lettem	bőrgyógyász.	
Budapesten	szakvizsgáztam,	majd	a	bajai	bőrgyó-
gyászati	 osztályon	 kezdtem	 a	 pályafutásomat,	
orvosgyakornokként.	 Ezt	 követően	 1967-ben	 a	
Budapesti	 Orvostudományi	 Egyetem	 bőrkliniká-
jára	 kerültem,	 ahol	 tanársegédként	 dolgoztam	
5	 évig.	 1973-ban	 neveztek	 ki	 a	 Székesfehérvári	
Megyei	Kórház	bőrosztályát	vezető	osztályvezető	
főorvossá.	1971-ben	nősültem,	feleségem,	Ibolya,	
részben	szakmabeli:	kozmetikus.	Fiam,	Csaba	egy	
évre	Székesfehérvárra	költözésünk	után	született.	
Ő	szintén	orvos,	ortopéd	 traumatológus.	A	csalá-
dunkban	összesen	nyolc	orvos	van,	 tehát	„orvos-

generációnak”	 számíthatunk.	 Kérdezted	 szakmai	
elismeréseimet	 is.	 Ezeket	 felsorolni?	 Igyekszem	
összegezni:	 22	 tudományos	 dolgozatom	 jelent	
meg.	 63	 tudományos	 előadást	 tartottam	 bel-	 és	
külföldön	is.		Öt	szakmai	kongresszust	szerveztem.	
Munkatársaimmal	megszerveztük	a	megye	bőron-
kológiai	 ellátását,	 immunológiai	 labort	 létesítet-
tünk,	 a	 nagy	 kórtermeket	 kisebb	 háromágyassá,	
betegbarátabbá	 alakítottuk.	 Daganatos	 betegek	
részére	 kemoterápiás	 és	 immunterápiás	módsze-
reket	 vezettünk	 be,	 pikkelysömör	 gyógyítására	
bevezettük	 a	 fényterápiás	 készüléket.	 A	 szakor-
vosképzés	olyannyira	eredményes	volt,	hogy	30	év	
alatt	17	szakorvost	képzett	ki	–	vezetésemmel	–	az	
osztályunk.	 Sorolhatnám,	 hiszen	 30	 év	 nagy	 idő,	
ha	az	ember	nem	teszi	ölbe	a	kezét,	akkor	nyilván	
alkot,	eredményeket	ér	el.
VH.: Kreativitásodra	 jellemző,	 hogy	 a	 Velencei	
Egészségházban	még	jelenleg	 is	magánrendelé-
sen	 folytatod	 értékes	 munkádat,	 Velence	 lakói-
nak	 nagy	 örömére.	 Jelen	 helyzetben,	 az	 orvosi	
tevékenységben	mit	tartasz	fontosnak,	legfonto-
sabbnak?
Dr. Horváth Endre:	Három	osztatú	választ	adnék:
1.		Kellő	felkészültség,	és	aktualizált	friss	tudás,	me-
lyet	kellő	alázattal	szolgáltatunk	ki	a	betegnek.

2.		A	társszakmákkal	való	jó	együttműködés,	szoros	
kapcsolat.

3.		A	 háziorvos	 kollégákkal	 is	 folyamatos	 együtt-
működés.

VH.:	Mikor,	milyen	elgondolások	alapján	költözte-
tek	Velencére?	Milyen	a	kapcsolatod	a	velenceiek-
kel,	ezt	nem	kérdezem,	népszerűséged	köztudott.	
Emblematikus	személy	vagy,	meghatározók	a	sze-
mélyiségi	 jegyeid.	 Köztudott,	 hogy	 egyéniséged	
kórházi	osztályod	vezetésében	 is	 érvényesült,	 de	
magánéletedben	 is.	Magabiztosságod,	 keveredve	

udvariasságoddal,	 közvetlenségeddel	 bizalmat	
kelt	 az	 emberekben,	 a	 betegekben	 és	 egészsé-
gesekben	egyaránt.	Tudom,	magánrendeléseiden	
sok	 velencei	 lakos	 felkeres,	 nem	csupán	 bőrgyó-
gyászati,	de	egyéb	problémákkal	is…
Dr. Horváth Endre: Úgy	érzem,	hogy	kicsit	 talán	
túlértékelted	a	személyemet	és	munkásságomat.	
Mindenesetre	örülnék	annak,	ha	ez	a	megítélésed	
általánosítható	lenne.	Velencére	1997-ben	költöz-
tünk,	 felépítettük	családi	házunkat.	Hiszem,	hogy	
beilleszkedésünkkel	már	túlléptük	a	„gyüttment”	
kategóriát.	 Annál	 is	 inkább,	 mert	 húsz	 év	 alatt	
megismertük	és	megszerettük	a	várost	és	a	lakóit.
VH.: Beszélgetéseinkben	 –	 az	 56-os	 példa	 nyo-
mán	–	mindig	bíztál	a	magyar	emberek	erejében,	
az	 összefogás	 hatalmas	 erejében.	 Napjainkban,	
hogyan	 látod	 a	 helyzetet?	 Gondolok	 arra,	 hogy	
2004	 decemberében	 bíztunk	 a	 nemzettársaink-
nak	 a	 magyar	 állampolgárságot	 biztosító	 nép-
szavazás	 eredményében,	 aztán	 mi	 történt?	 A	
nemzetellenes	erők	egy	ostoba,	primitív	mesével	
(23	millió	 román	munkavállaló	 inváziójával)	 ott-
honmaradásra	késztették	a	megtévesztett	szava-
zópolgárokat.
Dr. Horváth Endre: Miután	 én	 alkatilag	 is	 opti-
mista	vagyok,	 továbbra	 is	bízom	az	emberek	böl-
csességében,	nemzettudatában,	és	hiszem,	hogy	
a	jövőben	is	helyesen	tudnak	dönteni.
VH.:	 Igen,	 ebben	 bízhatunk.	 Lehetetlen,	 hogy	
lustaságból,	 tunyaságból	 otthon	 maradna	 bárki	
is,	 amikor	 arról	 van	 szó,	 hogy	 tiltakozhat	 a	 kény-
szerbetelepítés,	annak	mindenkori	követelményei	
(gyilkosságok,	nők	megerőszakolása	stb.)	ellen.
Tisztelt	főorvos	úr,	kedves	Endre,	köszönöm,	hogy	
értékes	gondolataidat	megosztottad	olvasóinkkal.	
Hiszem,	hogy	Isten,	az	emberbarát	életművedet	a	
születendő	unokáddal	is	jutalmazza!

Solymosy József
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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:	9.00–12.00
kedd:	9.00–12.00
szerda:	13.00–17.00
csütörtök:	9.00–12.00
péntek:	9.00–12.00

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

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
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Az elmúlt hetekben Magyarország Eb-lázban égett, nemzeti 
csapatunk júniusban csodát művelt, hiszen csoportelsőként 
jutott a nyolcaddöntőbe, ahol már a bombaerős Belgium túl nagy 
falat volt számára. A legújabb kori honi focicsodát a helyszínen, 
Franciaországban szurkolta végig a 86 esztendős velencei Csorba 
Sándor, aki a legidősebb magyar szurkolóként megjárta Bordeaux-t, 
Lyont és Marseille-t, mind a három meccsünkön ott volt a lelátón. 
Alighanem kontinentális viszonyban is az egyik legidősebb olyan 
szurkoló volt az életvidám úr, aki elutazott kedvenceinek szorítani 
az Európa-bajnokságra. Sanyi bácsi ráadásul nem csak a focit, 
Velencét is imádja, s bár nem itt született, egészen fiatal korától 
kötődik a városhoz és a tóhoz.

C
sorba	úr	egyik	unokája,	István	volt	az,	
aki	felhívta	figyelmünket	a	nagypapa	
nem	 mindennapi	 kalandjára.	 Ezek	
után	 nem	 volt	 kérdés,	 hogy	megke-

ressük	őt.	Éppen	a	spanyol–olasz	nyolcaddön-
tő	 után	 sikerült	 elérni,	 amit	 persze	 nem	 mu-
lasztott	 el	 megnézni	 a	 televízióban.	 Igazából	
elég	volt	az	első	kérdést	feltenni	(Mióta	figyeli	
a	magyar	 focit,	mikortól	 számít	 nagy	 rajongó-
nak?),	máris	ontotta	magából	az	információkat	
kedvenc	sportágával	kapcsolatban.
–	 Bár	 a	 szüleim	 finoman	 fogalmazva	 sem	
voltak	 kedvelői	 a	 labdarúgásnak,	 én	 gyerek-
koromtól	 rajongtam	érte,	 szinte	kezdetektől	
a	Ferencváros	szurkolójaként.	Éppen	76	éve,	
1940-ben	jártam	először	meccsen,	s	igazából	
kamaszkorom	óta	 tart	a	 „szerelem”	kedvenc	
sportágammal.	 Én	 nagyon	 büszke	 vagyok	
arra,	hogy	láthattam	élőben	játszani	a	legen-
dás	 Sárosi	 Gyurkát	 –	 Sárosi	 doktort,	 ahogy	
mindenki	 emlegette	 jogi	 végzettsége	 miatt	
–	és	Lázár	Gyulát,	a	„Tanár	urat”	is	az	Üllői	úti	
pályán.	 Nagyszerű	 élmény	 volt	 gyerekként	
kijárni	 a	 derbikre,	 és	 ezeket	 a	 klasszis	 játé-
kosokat	 közelről	 figyelni.	 Ahogy	 beléptem	
a	 stadionba,	 rögtön	 az	 elejétől	 elvarázsolt	
a	 meccsek,	 a	 játék	 hangulata,	 ami	 azóta	 is	
tart,	a	rajongás,	a	„fociszerelem”	kortalan,	ezt	
mindenki	 elhiheti!	 Legnagyobb	 kedvencem	
egyébként	Albert	Flórián	volt,	 senki	nem	tu-
dott	úgy	bánni	a	labdával,	ahogy	a	„Császár”.	
Teljesen	véletlenül	egymás	mellett	volt	egy-
kor	 a	 hétvégi	 házunk	 Gödön,	 és	 nyugodtan	
állíthatom,	 hogy	 emberként	 legalább	 olyan	
hatalmas	 volt	 Flóri,	 mint	 játékosként.	 Sokat	
beszélgettünk,	 közvetlen	 volt,	 barátságos	

velünk	is	egyszerű	emberekkel,	nem	lehetett	
őt	nem	szeretni.	Azt	el	kell	mondanom,	hogy	
nagyon	megrendített	 a	halálhíre,	 nehéz	 volt	
megemészteni,	 ma	 is	 nagyon	 szomorú	 va-
gyok,	 ha	 erre	 gondolok,	 hiszen	 szinte	 fiatal	
emberként	távozott	közülünk.
Csorba	Sándor	elmondta	azt	 is,	hogy	ő	maga	
soha	nem	futballozott,	inkább	a	tornát	válasz-
totta.	 A	 hétvégék	 azonban	 nem	 telhettek	 el	
focimeccs	 nélkül,	 szinte	 egyetlen	 hazai	mér-
kőzést	 sem	 hagyott	 ki.	 Ráadásul	 nem	 csak	 a	
Fradi	 vagy	a	magyar	 válogatott	 találkozóit	 lá-
togatta	–	látogatja	máig	is	–	előszeretettel.
–	Kint	voltam	már	a	2012-es	Európa-bajnoksá-
gon	Lengyelországban	is,	több	meccset	láttam,	
így	tudtam,	milyen	egy	ilyen	nagy	torna	légkö-
re,	 ennek	ellenére	 lenyűgözött	 amit	 a	magyar	
drukkerek	 most	 Franciaországban	 műveltek.	
Én	is	hozzátettem	a	magamét,	erre	különösen	
büszke	 vagyok.	 Az	 unokáimmal	 utaztam,	 s	
mind	a	három	csoportmeccsen	végig	biztattuk	
a	mieinket.	Nem	tudok	mást	mondani,	csodála-
tos	volt	a	szurkolás,	mert	csodálatos	volt	a	ma-
gyar	csapat	 is.	Sokat	tapasztaltam	már	életem	
során,	 de	 ilyen	 csodára	 én	 sem	 számítottam.	
Azért	 vagyok	 csak	 egy	 kicsit	 szomorú,	 mert	

maradni	 szerettem	volna	a	belgák	elleni	nyol-
caddöntőre	is,	de	Toulouse-ba	már	nem	sikerült	
jegyet	szerezni.	No,	de	semmi	baj,	a	következő	
Eb-n	majd	tovább	maradok,	de	lehet,	hogy	cél-
ba	veszem	a	vb-t	is!
Sanyi	 bácsi	 hozzátette,	 hogy	 nem	 lesz	 éppen	
sétagalopp	 a	 selejtezőcsoportból	 továbbjutni	
a	világbajnokságra,	mert	Portugália	és	Svájc	bi-
zony	kemény	ellenfél	lesz,	de	a	többieket	sem	
lehet	lebecsülni,	ő	azonban	hiszi,	hogy	sikerülni	
fog.	Azt	pedig	 kérdezni	 sem	kellett	 tőle,	 hogy	
ott	lesz-e	az	ősszel	kezdődő	kvalifikációs	soro-
zat	magyar	derbijein...
–	Én	is	ott	leszek	a	selejtezőkön!	Amíg	az	egész-
ségem	engedi,	én	megyek	mindenhová,	ahová	
lehetséges.	 Nem	 csak	 válogatott	 meccsekre,	
Fradi-mérkőzésekre,	s	időnként	Vidi-találkozók-
ra	 is	 ellátogatok,	 persze	 unokáimmal	 együtt,	
akik	 nagyon	 sokat	 segítenek	 nekem,	 szin-
tén	nagyon	 szeretik	 a	 focit,	 és	persze	a	 Fradit.	
Ugyancsak	 figyelemmel	 követem	helyi	 csapa-
tunk,	a	Velence	SE	eredményeit,	és	amikor	erre	
lehetőségem	 van,	 szurkolok	 a	 fiúknak	 a	 Kas-
télyparkban.	Örülök	az	idei	ezüstérmüknek,	re-
mélem,	sikeresek	lesznek	jövőre	is.	Egy	biztos,	
addig,	 amíg	 lépni	 tudok,	megyek	és	 szurkolok	

Nekem	Velence...

86 évesen szurkolt 
az Eb-n

www.velence.hu

Mátay Balázs
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kedvenceinknek	 itthon	 és	 külföldön	 egyaránt!	
Nincs	különösebb	baj	az	egészségemmel,	úgy-
hogy	hosszú	távra	tervezek!
Keretbe	foglalva	a	beszélgetést,	a	végére	kicsit	
„kirángattam”	 főhősünket	 a	 foci	 bűvköréből,	 s	
megkérdeztem,	mióta	 él	 Velencén,	 s	 hogy	 ke-
rült	a	településre?
–	 Eredendően	 én	 fővárosi	 „gyerek”	 vagyok,	
Óbudáról	 költöztünk	 ide,	 ám	 a	 velencei	 tó	 ifjú	
koromtól	az	életem	részévé	vált.	A	Sirály	utcá-

ban	volt	üdülője	a	Budafoki	Építőipari	Szövetke-
zetnek,	 ahol	 sokáig	 dolgoztam.	Minden	 évben	
itt	 voltunk,	 amikor	 csak	 lehetett.	 Később	 épí-
tettünk	 egy	 állandó	 lakhatásra	 is	 tökéletesen	
alkalmas	hétvégi	házat	Velencén,	amit	egy	 idő	
után	már	 nem	 csak	 néha	 használtunk,	 hanem	
ide	is	költöztünk.	Jól	érezzük	itt	magunkat,	soha	
nem	bántam	meg,	hogy	tópartivá	váltam.	A	foci	
mellett	imádok	horgászni,	amikor	nem	a	stadio-
nok	lelátóin,	vagy	otthon,	akkor	általában	a	par-
ton	ülök	és	várom	a	jó	fogást.	Engem	ez	kapcsol	
ki,	ez	tesz	boldoggá.	Na,	és	persze	a	családom.	
Van	egy	 lányom,	általa	pedig	a	két	fiúunokám,	
akikkel	a	meccseket	látogatom.
Mit	 lehet	 ehhez	 hozzátenni?	 Sanyi	 bácsi!	 Még	
nagyon	 sokáig	 legyen	 jó	 fogása	 a	 parton	 és	 a	
stadionokban	egyaránt!	A	következő	Eb-n	pedig	
találkozzunk	 a	 lelátón,	 itt	Magyarországon,	 hi-
szen	4	év	múlva	nálunk	is	rendeznek	mérkőzé-
seket	a	kontinenstornán,	remélhetőleg	a	mieink	
(fő)szereplésével.

Velence és a fociláz

Nem	csak	Sanyi	bácsi,	országos	mintára	szinte	
egész	Velence	is	egy	emberként	szorított	a	ma-
gyar	válogatottnak.	Kicsik,	nagyok,	lányok,	fiúk,	
alig	akadt	olyan,	akit	hidegen	hagyott	nemzeti	
csapatunk	 régen	 várt	 remeklése.	 A	 csoport-
meccsek	 során	 családi	 és	 baráti	 kollektívák	

központi	témájává	vált	Gera	Zoltán	és	társai	sze-
replése,	 Király	 Gábor	 kapus	macialsója	 és	 fura	
megmozdulásai,	ami	az	egész	világot	megihlet-
te,	szinte	észrevétlenül,	de	nagyon	gyorsan	fer-
tőzött	a	magyar	csoda	a	tóparton	és	környékén.	
Mérkőzésről	 mérkőzésre	 egyre	 nagyobb	 divat	
lett	 magyar	 meccset	 nézni,	 és	 véleményezni.	
Az	 ismert	 közösségi	 oldalon	 (ez	 nem	 csak	 ve-
lenceiekre	 volt	 jellemző)	 ősi	 futballellenesek,	
nyugdíjas	nénik	és	más,	teljesen	„sportidegen”	
urak-hölgyek	 posztoltak	 szakemberként	 egy-
egy	szituáció	kapcsán.	Meglett	anyukák	voltak	
képesek	 „szebbnél	 szebb”	 jelzőkkel	 illetni	 az	
Izland	elleni	meccsünket	elég	 rendesen	elfújó	
orosz	játékvezetőt,	vagy	vitába	szállni	egymás-
sal	 abban	 a	 kérdéskörben,	 hogy	 Cristiano	 Ro-
naldo	vagy	Dzsudzsák	Balázs	két	gólja	volt-e	a	
szebb,	és	melyikük	a	jobb	játékos?
A	 városban	 több	helyen	 voltak	 kollektív	 lehe-
tőségek	 a	 találkozók	 megtekintésére,	 a	 bel-
gák	elleni	nyolcaddöntőt	pedig	már	 a	Korzón	
nézhette	 meg	 sok	 helyi	 és	 vendégként	 itt	
tartózkodó	 szurkoló,	 vagy	 éppen	hirtelen	 lett	
műkedvelő.	 A	 homokos	 plázson	 felállított	
LED-falon	 minőségi	 élvezetet	 nyújtott	 a	 lát-
vány,	még	akkor	is,	ha	végül	a	végső	sikerre	is	
esélyes	 ellenfél	 simán	 legyőzött	 bennünket.	
Ez	 a	 csapat	 országszerte	 összekovácsolta	 az	
embereket,	 hitet	 adott	 a	 fociban	 oly	 sokszor	
csalatkozóknak,	s	nem	utolsósorban,	példaké-
peket	vonultatott	fel	a	gyerekek	számára,	akik	
közül	várhatóan	ennek	hatására	nagyon	sokan	
akarnak	majd	futballisták	lenni.	Nem	Messik	és	
Ronaldók,	MAGYAR	futballisták!

Mátay Balázs
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V
ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy Jó-
zsef ): Tisztelettel	 köszöntöm	 Török	
Ágnes	 asszonyt	 a	 Humán	 Család-	 és	
Gyermekjóléti	 Szolgálat	 intézmény-

vezetőjét,	 köszönöm,	 hogy	 megválaszolja	
Híradónk	kérdéseit.
Török Ágnes: Tisztelettel	köszöntöm	a	kedves	
olvasókat!
VH.: Tudja.	 Ágnes	 asszony,	 	 szerkesztőtársaim-
nak	 is,	 magamnak	 is	 nagy	 sikerélmény,	 hogy	
rovatunk	címe	ennyire	azonosul	az	interjúalany-
nyal,	 annak	 hivatásával,	munkájával,	meg	 nem	
feledkezve	a	munkatársakról	sem.
Török Ágnes: Köszönöm	 a	 lehetőséget,	 nagy	
megtiszteltetés.	Így	valóban	lehetőség	nyílik	in-
tézményünket	is	megismerni.
VH.: A	sok,	a	nagyon	sokoldalú	munkájukat	na-
gyon	jól	kifejezi	az	 intézmény	neve;	egy	össze-
foglaló	név,	egy	gyűjtőnév,	amelyik	 jól	sejteti	a	
munkájuk	célját,	de		szerteágazottságát	is.
Török Ágnes: Valóban.	A	 „humán”	szó	 jelenté-
se	 emberhez	 tartozó,	 emberi.	 A	 családjólét	 és	
gyermekjólét	magáért	 beszél.	 Azért	 van	 rejtett	
tevékenységünk	 is,	 de	 nagyon	 is	 emberi:	 házi	
segítségnyújtás,	 jelzőrendszeres	 házi	 segítség-
nyújtás,	szociális	étkeztetés.
VH.: Kérem,	 mielőtt	 belemegyünk	 sokirányú	
munkájának	a	 taglalásába,	szóljon	néhány	szót	
magáról,	családjáról,	civil	életéről!
Török Ágnes: l960-ban	 születtem,	 a	 szé	kes-
fehérvári	 születés	 napjait	 leszámítva,	 gyakor-
latilag	 Velencén,	 tehát	 „ős-velenceinek”	 szá-
mítok.	 Általános	 iskolába	 itt	 jártam,	 a	 mostani	
Timóteus-ház	 volt	 akkor	 az	 iskola.	 Gimnáziu-
mot	 Székesfehérváron	 végeztem,	 ott	 érettsé-
giztem	 a	 Vasvári	 Pál	 Gimnáziumban.	 Érettségi	
után	 főiskolai	 tanulmányaimat	 a	 Pécsi	 Tanár-

képző	 Főiskolán	 –	 ma	 egyetem	 –	 végeztem,	
matematika–kémia	 szakos	 tanárként,	 majd	 a	
másoddiplomámat	munka	mellett	 a	 Kodolányi	
János	 Főiskolán	 szereztem	 a	 szociális	 munkás	
szakon.	 Ez	 után	 a	 Wesley	 János	 Lelkészképző	
Főiskolán	 szakvizsgáztam.	 Rövid	 kitérő	 után	
1999.	évben	kerültem	a	mostani	munkahelyem-
re,	 ennek	 alakulásáról,	 fejlődéséről	 később	 föl-
tétlenül	szólni	kívánok.	Férjem;	Dr.	Bálint	Sándor	
szülész-nőgyógyász	 pszichoterapeuta,	 Pesten	
dolgozik.	Fiam,	Bálint	Benedek,	orvostanhallga-
tó	Pécsett.
VH.:  Kérem,	néhány	szót	szóljon	a	férje	érdekes,	
összetett	 szakterületéről,	 valamint	 arról,	 hogy	
az	 „utánpótlás”,	 azaz	 a	 fia	 hányadéves,	 van-e	
már	elképzelése,	hogy	a	szép	hivatás	melyik	irá-
nyát	célozza	meg?
Török Ágnes: Férjem	 szülészként	 nagyon	 sok	
kisbabát	 segített	 a	 világra.	 A	 gyengéd	 szülés	
híve.	 Az	 ő	 nevéhez	 fűződik	 az	 „otthonszülés	 a	
kórházban”	 megvalósítása,	 amelyet	 munkahe-
lyén	a	Szent	 Imre	Kórházban	elsőként	vezetett	
be.	 Pszichoterapeutaként	 azt	 vallja,	 hogy	 az	
asszonyok	rendelkeznek	a	szülés	ősi	tudásával,	
nem	kell	őket	erre	tanítani.	Abban	kell	őket	se-
gíteni,	hogy	ezt	el	is	higgyék.	A	születés	csodá-
latos	misztérium,	ezt	kísérni	és	támogatni	szük-
séges,	hogy	ne	a	küzdelem,	hanem	a	találkozás	
a	babával	legyen	a	cél.
Fiunk	 most	 már	 másodéves	 orvostanhallgató,	
nyári	 gyakorlatát	 Dr.	 Sirák	 Andrásnál	 tölti.	 Biz-
tosak	vagyunk	abban,	hogy	a	 főorvos	úrtól,	 aki	
országos	 hírű	 szakember,	 nagyon	 sokat	 tanul-
hat.	A	szakirányt	még	nem	döntötte	el,	azt	már	
jelezte,	 hogy	a	 sebészet	és	 a	 szülészet	érdekli.	
Sejtbiológiából	 az	 évfolyam	 3.	 legjobbjaként	
végzett.
VH.: Velencéhez,	a	Velencei-tóhoz	kötődése?
Török Ágnes: Mivel	Velencén	nőttem	fel,	isme-
rem	minden	szegét-zugát.	Sokat	jártam	fürödni	
a	tóra,	télen	korcsolyázni	bőrcipőre	szerelt	kurb-
lis	korcsolyával.	Kirándultunk	a	kilátótoronyhoz	
(ez	egykoron	egy	olajfúró	torony	volt)	és	az	An-

gelika	forráshoz.	Sokáig	tájfutóként	a	férjemmel	
jártuk	 az	 országot	 (a	 versenyek	 miatt).	 Aztán	
futni	 kezdtünk,	 többször	 körbefutottuk	 a	 tavat	
is.	A	 sport	 kicsit	más	 formában	ma	 is	 jelen	van	
az	életünkben.	Ez	a	„velencei	triatlon”:	úszás,	bi-
ciklizés,	nordic	walking	(botos	gyaloglás,	síjárás,	
északi	gyaloglás).	Ez	utóbbit	mindenkinek	java-
solom,	 különösen	 a	 középkorúaknak.	 Az	 inten-
zív	gyaloglás	a	test	izmainak	90%-át	átmozgatja,	
tehermentesíti	 a	 csípőt	 és	 a	 térdeket	 legalább	
30%-kal.	A	látszat	ellenére,	nem	csupán	a	botok	
sétáltatása	történik…
VH.: Ágnes	asszony	jelezte,	hogy	az	intézmény	
alakulásáról,	fejlődéséről	hosszabban	kíván	szól-
ni.
Török Ágnes:	 Az	 intézményt	 Velence	 Nagy-
község	 Önkormányzata	 alapította	 1999-ben,	
Nadap,	 Kápolnásnyék	 és	 Pázmánd	 települések	
társulásával.	A	cél	az	volt,	hogy	magas	szakmai	
és	 ellátási	 színvonalon	 valósuljon	 meg	 az	 ak-
kor	 még	 két	 szakfeladat:	 a	 családsegítés	 és	 a	
gyermekjóléti	 szolgáltatás	 munkája.	 A	 közös	
feladatellátás	olcsóbbá	tette	a	működtetést.	Az	
ellátott	települési	lélekszám	ekkor	9757	fő	volt.
Az	évek	során	még	5	település	(Vereb,	Lovasbe-
rény,	 Sukoró,	 Pákozd,	 Zichyújfalu)	 csatlakozott	
a	 társuláshoz,	 és	 még	 két	 alapfeladat	 került	 a	
társulás	munkájához:	 házi	 segítségnyújtás	 és	 a	
jelzőrendszeres	házi	segítségnyújtás.	A	szociális	
étkeztetést	csak	Velencén	nyújtja	a	szolgálat.	A	
feladatok	 növekedésével	 a	 dolgozók	 száma	 is	
nőtt:	4-ről	19-re.
VH.:	 A	 számok	 igen	 gyors	 fejlődést	 mutatnak	
mennyiségben	is.	Mint	említette,	a	kezdeti	négy	
községen	 (Velence,	 Nadap,	 Kápolnásnyék,	 Páz-
mánd)	felül,	napjainkban	öt	községgel	(Lovasbe-
rény,	 Sukoró,	 Pákozd,	 Vereb,	 Zichyújfalu)	 gyara-
podva,	pontosan	21	241	lakos	tartozik	a	gondos	
kezeik	közé.	mint	elmondta,	önnel	együtt	össze-
sen	 tizenkilencen	 vannak,	 ezzel	 a	 létszámmal	
látják	el	a	sokoldalú	feladatukat.	Nem	csodálko-
zom	 rajta,	 amikor	 nem	 a	 legszokottabb	 időben	
kerestem,	kérdésemre,	hogy	az	ebéden	túl	van-e	

Értünk	dolgoznak
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már,	felelte,	hogy	igen,	az	ebédet	általában	állva	
szokták	 bekapni.	 Egyáltalán	 hányféle	 felada-
tot	 látnak	el,	 azok	szakmailag	hogyan	oszlanak	
meg?
Török Ágnes: Összefoglalva:	 családsegítés	 és	
gyermekjóléti	szolgáltatás,	házi	segítségnyújtás,	
jelzőrendszeres	 házi	 segítségnyújtás,	 valamint	
szociális	 étkeztetés.	 Ez	 utóbbit	 csak	 Velencén	
látjuk	el,	 a	 többi	 település	maga	oldja	meg	ezt	
a	 kötelező	 önkormányzati	 feladatot.	 Ezek	 a	
feladatok	 különbözők,	 mindegyikhez	 különle-
ges	 szakmai	 tudás	 szükséges,	 Egy	 közös	 van	
bennük:	hogy	emberekkel	foglalkozunk.	Embe-
rekkel,	akiknek	segítünk,	 szinte	az	élet	minden	
területén,	akiknek	már	sokat	 jelent	az	 is,	ha	tü-
relmesen	meghallgatjuk,	hogyan	 jutottak	abba	
a	helyzetbe,	ahol	már	segítségre	van	szükségük.
VH.: Nehéz	 lehet	 a	 munkatársak	 kiválasztá-
sa.	 Ide	 csak	 érzelmileg	 és	 értelmileg	 is	magas	
szinten	álló	emberek	felelhetnek	meg.	Ide	több	
mint	egyszerű	empátia	ide	elhivatottság	kell!	Itt	
a	 mentális,	 pszichés	 ismereteken	 túl,	 a	 legap-
róbb,	a	 leggyakorlatibb	dolgokban	 is	a	csúcson	
kell	 lenni,	 azonnal	 és	 tévedhetetlenül	 dönteni,	
intézkedni.	Jól	látom?
Török Ágnes:	Az	intézményünkben	17	fő	látja	el	
a	felsorolt	5	szakfeladatot,	ezenkívül	a	pénzügyi	
gazdasági,	valamint	a	társulás	munkaszervezeti	
működtetését	2	fő	végzi.
A	 kollégáim	 kiválasztása	 a	 mindenkori	 vezető	
feladata	és	 sikere.	Megérzéseimre	hagyatkozva	
találtam	 olyan	 embereket,	 akik	 a	 kellő	 szaktu-
dással	és	a	 fent	említett	 tulajdonságok	mellett	
problémamegoldó	 képességgel,	 kreativitással	
és	 döntési	 képességgel	 rendelkeznek.	 Nagyon	
szeretem	őket!	Az	ő	lelkiismeretes	munkájuknak	
köszönhető	 e	 nagy	 területet	 ellátó	 intézmény	
hatékony	működése,	működtetése.
Sokat	számít,	hogy	a	társulás	keretében	végzett	
munkát	többen	látjuk	el,	egy	intézményben,	így	
napi	 szinten	van	 lehetőség	arra,	hogy	egymást	
korrigáljuk,	 segítsünk	 egymásnak	 abban,	 hogy	
a	 helyes	 döntést	 meghozzuk.	 Nagy	 felelősség	
pl.	 egy	 gyermek	 sorsáról	 dönteni:	 kiemeljük	 a	
családból	vagy	próbálkozzunk	még,	hátha	sike-
rül	valamilyen	egyéb	segítséggel	a	családjában	
tartani?	Hol	van	az	a	lélektani	határ,	amely	után	
már	visszafordíthatatlan	lehet	egy	folyamat:	ma-
radandó	 károsodást	 szenved	 a	 gyermek,	 vagy	
mostanában	sajnos	gyakori	eset:	meghal.
Nem	 könnyű	 a	 segítséget	 igénylő	 egyedülálló	
idős	ember	sorsáról	sem	dönteni.	Meddig	lehet	
otthon	 gondozni,	 és	 mikor	 szükséges	 már	 az	
idősotthoni	elhelyezés,	illetve	a	szakellátása?	Az	
idősek	ellátásában	legfontosabb	a	házi	segítség-
nyújtás,	mert	ez	az	egyedüli	módja	annak,	hogy	
az	 otthonában	 (amit	 szeret,	 amit	 megszokott,	

ahol	talán	egész	életét	leélte)	gondozzuk	őket,	
ameddig	csak	lehet.
VH.: Mekkora	 a	 „segítő	 táboruk”?	 Gondolok	 itt	
önkormányzatokra,	 civil	 szervezetekre,	 alapít-
ványokra,	egyházakra,	a	segítségre	szorulók	csa-
ládjára,	barátokra,	a	szomszédokra,	tőlük	milyen	
és	mekkora	tevőleges	segítségre	számíthatnak?	
Pénzügyi	korlátjaikat	kizárólag	az	állami	költség-
vetésük	szabja	meg?
Török Ágnes: A	segítőtáborunk	igen	nagy.	Kez-
dem	 a	 hivatalos	 segítőinkkel	 a	 jelzőrendszer	
állandó	 tagjaival:	 házi-gyermekorvosok,	 védő-
nők,	óvodák,	 iskolák	gyermekvédelmi	 felelősei,	
körzeti	megbízottak.	 Aztán	 az	 ön	 által	 említett	
civilszervezetek,	alapítványok,	egyházak	is	sokat	
segítenek	egy-egy	probléma	megoldásában.
A	 családokon	 való	 segítés	 alapfelétele,	 hogy	
először	feltérképezzük,	a	család	ún.	öngyógyító	
erejét,	 belső	 energiáját.	 Gondolok	 itt	 a	 család-
tagokra,	 közelebbi,	 ill.	 távolabb	 élő	 rokonokra.	
Aztán	 következnek	 a	 barátok,	 a	 közelben	 lévő	
szomszédok.	Ha	ez	sem	elég,	hivatalos	helyek-
ről	 is	 segítséget	 kérünk.	 Az	 önkormányzatok	
segítségnyújtását	 különösen	 kiemelem.	 A	 csa-
ládsegítők	napi	kapcsolatban	vannak	a	helyi	hi-
vatalokkal.
A	 költségvetésünket	 az	 állami	 normatíva	 és	 a	
társult	 önkormányzatok	 által	 fizetett	 hozzájá-
rulás	biztosítja.	A	2013.	évben	költöztünk	a	régi	
újtelepi	 orvosi	 rendelő	 épületébe.	 Az	 így	 kiala-
kított	munkahely	 könnyen	megközelíthető,	 jól	
felszerelt.	 A	 munkafeltételeink	 biztosítottak,	
köszönet	érte!
VH.: Biztos,	 hogy	 olvasóinkat	 nagyon	 érdekli	 a	
–	 nem	 tudom,	 hogy	 jól	 fogalmazok-e	 –	 a	 nyo-

mógombos	segélykérőrendszer,	bár	lapunk	dió-
héjban	jelezte	már	a	rendszer	létezését,	kérem,	
szóljon	erről,	ennek	elérhetőségéről	bővebben.
Török Ágnes: A	 nyomógombos	 segélykérő-
rendszert	 (hivatalos	nevén	 jelzőrendszeres	házi	
segítségnyújtás)	azoknak	biztosítjuk,	akik	egész-
ségi	állapotuk,	szociális	rászorultságuk	ezt	indo-
kolja.	Térítési	díjjal	vehető	igénybe:	kb.	1600	Ft/
hó.	 Feltétele	 vezetékes	 telefonvonal	 megléte.	
Abban	 az	 esetben,	 ha	megnyomják	 a	 gombot,	
az	 ügyeletes	 gondozónő	 30	 percen	 belül	 a	
segítséget	 kérő	 otthonába	 megy,	 és	 szükség	
szerint	 intézkedik	A	 riasztás	oka	közt	a	 leggya-
koribb:	 elesés,	 rosszullét.	 Sok	esetben	mentett	
már	életet,	betörőt	is	sikerült	vele	fogni	néhány	
alkalommal.
Ha bárki ilyen készüléket szeretne igényelni, 
hívja szolgálatunkat a 470-288, vagy az 589-
157 számon!
VH.: Ismételten	 köszönöm	 az	 interjút,	 valóban	
ön	és	munkatársi	azok,	akik	értünk	dolgoznak.
Török Ágnes: Utóiratként	álljon	 itt,	egy	napok-
ban	kapott	kedves	levél	részlete:
„Alulírott XY lakos ezúton köszönöm meg 
az ebédeléssel kapcsolatos intézkedést. Na-
gyon jólesik a gondoskodás, finom az étel, 
elegendő és pontos a szállítás. Csak elisme-
rés illeti a munkájukat.”
Az	ilyen	visszajelzés	igazolja,	hogy	érdemes	ezt	
a	munkát	végezni,	valóban	–	hivatkozva	a	rovat	
címére	–	mindannyiunkért,	minden	rászorulóért	
dolgozunk!
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay BalázsV
elencefürdőn,	 a	 Cserje	 utcánál	 van	
egy	 partszakasz,	 amit	 évtizedek	 óta	
strandként	használnak	a	helyi	lakosok	
és	 nyaralótulajdonosok.	 Ez	 a	 szakasz	

sok	év	után	először	2015-ben,	majd	idén	kapott	
működési	 engedélyt	 természetes	 fürdőhely-
ként.	 A	 szokásjog	 félreértelmezése,	 a	 korábbi	
hanyag	üzemeltetés	valamint	az	ellenőrzés	hi-
ánya	okolhatók	a	kialakult	helyzetért.
Velence	 Város	Önkormányzata	minden	 termé-
szetes	fürdőhely	üzemeltetésére	vállalkozókkal	
köt	szerződést.	A	város	nem	folytat	strand-üze-
meltetési	 gazdasági	 tevékenységet,	 mert	 sem	
az	 ahhoz	 értő	 –	 egy	 évben	 csupán	 néhány	
hónapig	 szükséges	 –	 humán	erőforrással	 nem	
rendelkezik,	 sem	 a	 tevékenységből	 származó	
anyagi	kockázatot	nem	kívánja	felvállalni.	A	ve-
lencefürdői	szabadstrandként	 ismert	fürdőhely	
üzemeltetése	 azért	 is	 különösen	 kockázatos,	
mert	egy	nagyságrendileg	70	méteres	szakasz	
a	 befogadóképessége.	 Egyértelműen	 látható,	
hogy	a	többi	hasonló	fürdőhelyhez	képest	jóval	
kisebb	 a	 mérete,	 így	 egyéb	 szolgáltatásokból	
(vendéglátóegységek,	 egyéb	 szórakozási	 lehe-
tőségek)	 a	 várható	bevétel	minimális,	 a	befek-
tetés	megtérülése	szinte	lehetetlen.
A	2015.	év	előtt	 az	egymás	 szomszédságában	
fekvő	három	természetes	 fürdőhelynek	 (a	gár-
donyi	 fizetős	 strand,	 a	 velencefürdői	 fizetős	
strand	 és	 a	 velencefürdői	 szabadstrand)	 két	
bérlője	volt,	és	a	szabadstrand	rész	nem	rendel-

kezett	működési	engedéllyel.	Ez	hosszútávon	a	
velencei	 terület	 jelentős	 amortizációjával	 járt,	
miközben	a	bérlő	még	a	bérleti	díjat	sem	fizet-
te	meg,	ráadásul	a	helyiek	egy	olyan	állapothoz	
szoktak	hozzá,	amely	nem	felelt	meg	a	hatósági	
előírásoknak.
A	2015.	évben	a	gárdonyi	fizetős	strand	üzemel-
tetője	 -	 egyetlenként	 -	 jelentkezett	 a	 velencei	
rész	üzemeltetésére,	és	sikerült	az	önkormány-
zat	számára	előnyös	feltételekben	megállapod-
ni.	A	bérlő	ennek	alapján	 jelentős	beruházáso-
kat	 végzett	 a	 korábban	 elhanyagolt	 velencei	
szakaszon.	A	vállalkozó	az	egész	partszakaszon	
biztosította	 a	 biztonságos	 fürdőzéshez	 és	 kul-
turált	 pihenéshez	 szükséges	 feltételeket,	 vízi-
mentő,	 mosdó,	 sportpályák,	 rendezett	 füves	
terület	várta	a	 fürdőzőket.	Sok	év	után	először	
megszűnt	a	fizetős	strand	gárdonyi	és	velencei	
részét	elválasztó	kerítés,	aminek	köszönhetően	
egy	 magasabb	 minőségű	 szolgáltatást	 nyújtó	
fürdőhely	jött	létre	a	városban.	A	látogatószám	
emelkedése	megmutatta,	hogy	a	nagyobb	terü-
let	vonzóbb	a	turisták	számára.
A	 szakhatóság	 elvárásai	 alapján	 az	 önkor-
mányzat	 idén	 két	 alternetíva	 közül	 választ-
hatott.	 Az	 egyik	megoldás	 az	 volt,	 hogy	 saját	
üzemeltetésben	 működési	 engedélyt	 kér	 a	
szabadstrand	részre,	amire	azonban	a	fentiek-
ben	 részletezettek	miatt	 sem	 kapacitás,	 sem	
pénzügyi	forrás	nem	állt	rendelkezésre.	A	má-

sik	megoldás	szerint	az	önkormányzat	a	jelen-
legi	 üzemeltetővel	 együttműködésben	 olyan	
kedvezményrendszer	kialakítására	 törekedett,	
ami	a	helyi	lakosok	igényeinek	megfelel,	kultu-
rált,	 tiszta	 és	 biztonságos	 környzetet	 biztosít.	
Többek	 között	 ezért	 került	 sor	 a	 kerítés	 felál-
lítására,	mivel	évek	óta	gondot	jelentett,	hogy	
például	 éjszaka	 tüzet	 gyújtottak	 a	 parton,	 el-
dobálták	 az	 üvegeket	 és	 a	 szilánkok	 sokszor	
balesetveszélyt	okoztak.
A	velencefürdői	lakosok	és	nyaralótulajdonosok	
egy	része	azonban	elutasította	a	kedvezmény-
rendszert,	és	ennek	egy	lakossági	fórumon	ad-
tak	 hangot,	 ahol	 a	 polgármester	 mellett	 több	
önkormányzati	 képviselő	 is	 jelen	 volt,	 hogy	
meghallgassa	 a	 lakók	 és	 nyaralótulajdonosok	
álláspontját.
A	 fórumon	 elhangzottak	 figyelembevételével	
végül	 az	 a	 megoldás	 született,	 hogy	 jelenleg	
az	 önkormányzat	 biztosítja	 a	 szabadstrand	
működéséhez	szükséges	eszközöket	és	anyagi	
forrást.	Ebben	az	esetben	ez	számos	eszközbe-
szerzést	 és	 a	 	 bérleti	 díj	 elmaradását	 eredmé-
nyezi,	 ami	 összeségében	 több	 millió	 forintos	
tétel	 (költségvetésben	 nem	 tervezett	 önkor-
mányzati	 kiadás).	 Így	 azonban,	 az	 előzőekben	
leírtaknak	 köszönhetően	 a	 velencefürdői	 lako-
sok	és	nyaralótulajdonosok	 továbbra	 is	 ingyen	
használhatják	a	fürdőhelyet.

Vágó	Tamás

Velencefürdő – szabadstrand
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2016. augusztus 20-án, programok már 15:30-tól,
Giga tűzijáték és lézershow 21:00-tól
VELENCE KORZÓ,
Velence, Tópart u. 47.

 NÉZZ AZ ÉG FELÉ
MÁR MOST JELEZZÜK: mi nem csak úgy durrogtatunk, ez tényleg nagyot fog szólni!
Augusztus 20-án pazar tűzijátékkal és lézershow-val ünnepeljük Velence város születésnapját, 
ahol a Velencei-tó adja a kulisszát a felejthetetlen élményhez.
A vízreugró effektsorral, üstökösökkel és szaturnuszokkal kápráztató tűzijáték mellett 
fényszínházzal készülünk, amely során lézerekkel, UV-ágyúkkal dobjuk fel a hangulatot, 
a bemutatót pedig hangjáték kíséri 30 percen keresztül. A hagyományos színpadi fellépések 
15:30-kor kezdődnek a Velence Korzón, majd a giga show-ra 21:00-kor kerül sor.

AZ É LM É NYT M I   ADJ U K!
www.velenceturizmus.hu
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Biztonságunk érdekében  

Az emelkedő tendenciát mutató sza bály-
sértések, bűnesetek és közlekedési balese-
tek száma jelzi, hogy itt a nyári fő szezon. 
Ennek megfelelően nem unat koztak Velen-
cén a rendőrség, a pol gár őrség és a kataszt-
rófavédelem ille té kesei az elmúlt hetekben, 
június közepétől lapzártánkig. Az minden-
esetre megnyugtató, hogy az esetek döntő 
többségénél nem volt helyi érintettség, az 
adott bűncselekményeket és szabály sér té-
seket nem velenceiek, de még csak nem is 
Fejér megyeiek követték el.
A	 Fejér	 Megyei	 Rendőr-főkapitányság	 Kom-
munikációs	 Szolgálatának	 beszámolója	 szerint	
június	19-én	délelőtt	a	Gerle	utcában	ellenőriz-
tek	a	járőrök	egy	tehergépjárművet	és	annak	35	
éves	vezetőjét.	Az	egyenruhások	az	ellenőrzés	
során	megállapították,	hogy	a	 férfi	 vezetői	 en-
gedélye	hamis,	az	azon	található	karakterek	be-
tűtípusa,	valamint	színe,	eltértek	az	eredetitől.	A	
budapesti	férfi	elmondta,	hogy	a	vezetői	enge-
délyt	korábban	vásárolta,	mivel	nem	volt	 ideje,	
hogy	 hivatalosan	 elvégezze	 a	 tanfolyamot.	 A	
rendőrök	L.	Ernőt	a	helyszínen	elfogták	és	a	Gár-
donyi	 Rendőrkapitányságra	 előállították,	 ahol	
közokirat-hamisítás	 bűntettnek	 meg	alapozott	
gyanúja	miatt	gyanúsítottként	hallgatták	ki.
Személyi	sérüléssel	járó	közúti	közlekedési	bal-
eset	 történt	 június	 23-án	 délben	 Velencén	 az	
Ország	 úton,	 az	 Entz	 Ferenc	 Szakképző	 Iskola	
előtt.	Egy	gépkocsi	eddig	tisztázatlan	körülmé-
nyek	között	felborult,	az	autóba	egy	ember	be-
szorult.	A	 székesfehérvári	 hivatásos	 tűzoltók,	 a	
pusztaszabolcsi	katasztrófavédelmi	őrs	tűzoltói	
és	a	velencei	önkéntesek	vonultak	a	balesethez.	
A	beszorult	embert	a	pusztaszabolcsi	katasztró-
favédelmi	őrs	tűzoltói	feszítő-vágó	segítségével	
sza	ba	dí	tották	ki,	a	mentők	vizsgálták	meg,	majd	
a	 sérültért	 mentőhelikopter	 érkezett,	 ezért	 az	
érintett	szakaszon	teljes	útzár	volt	érvényben.
A	Tópart	utcába	kértek	rendőri	segítséget	2016.	
június	 25-én	 hajnalban,	 ahonnan	 verekedésről	
érkezett	 bejelentés.	 A	 kiérkező	 járőrök	 a	 hely-
szín	közelében	igazoltattak	egy	25	éves	és	egy	
21	 éves	 nyírbátori	 lakost,	 akik	 gyanúsíthatók	
azzal,	 hogy	 harmadik	 –	 akkor	még	 ismeretlen	
–	 társukkal,	 előzetes	 szóváltást	 követően	 bán-
talmaztak	 két	 tatabányai	 férfit.	 A	 rendőrök	 D.	
Rolandot	és	P.	Miklóst	elfogták	és	előállították	
a	Gárdonyi	Rendőrkapitányságra,	ahol	a	nyomo-

zók	csoportosan	elkövetett	garázdaság	bűntett	
elkövetésének	 megalapozott	 gyanúja	 miatt	
gyanúsítottként	hallgatták	ki,	majd	őrizetbe	vet-
ték	őket.	A	harmadik	társukat	később	fogta	el	a	
rendőrség.

Erősített a rendőrség a tóparton

Az	 idegenforgalmi	 szezon	 megnövekedett	
rend	őri	 feladatainak	 ellátásában	 segítik	 a	 Ké-
szenléti	 Rendőrség	 munkatársai	 a	 Gárdonyi	
Rendőrkapitányságot.	 A	 turisztikai	 idényben	
szolgálatot	 teljesítő	 készenléti	 rendőrök	 a	 Ve-
lencei-tó	 környékén	 látják	 el	 szolgálatukat.	
Elsődleges	feladatuk	a	tó	térségében	lévő	tele-
pülések	közrendjének	és	közbiztonságának	erő-
sítése,	valamint	a	lakosság	és	a	nyaralni,	pihenni	
vágyók	nyugalmának	biztosítása.

FIGYELEM!  
Trükkös csalók Fejérben

Az	elmúlt	időszakban	Fejér	megye	több	telepü-
lésén	előfordult	a	trükkös	csalások	újszerű	elkö-

vetési	módja.	 Ennek	 lényege,	 hogy	 ismeretlen	
személyek	 többnyire	 számkijelzés	 nélkül,	 ese-
tenként	számkijelzéssel	mobiltelefonon	felhív-
ják	a	sértetteket.	Közlik,	hogy	az	egyik	telefon-
társaság	által	meghirdetett	nyereményjátékban	
pénzösszeget	nyertek.	A	csalásra	irányuló	tele-
fonálás	elkövetője	ezt	követően	arra	szólítja	fel	
a	 sértettet,	 hogy	 telefonos	 egyenlegfeltöltést	
hajtson	végre,	vagy	feltöltő	kártyával	végezzen	
vásárlást.	Ezt	szabja	feltételül	annak	érdekében,	
hogy	az	elnyert	pénzösszeg	átutalható	legyen	a	
sértett	bankszámlájára.
Az	elkövető	folyamatosan	tartja	a	kapcsolatot	a	
sértettel.	Ennek	során	 többször	 felszólítja	arra,	
hogy	a	megadott	30-as	előhívó	számmal	jelzett	
telefonszámokra	 bankautomata	 használatával	
különböző	összegeket	(többnyire	15	000	forin-
tot)	töltsön	fel.
A	jóhiszemű	és	gyanútlan	sértett,	re	mény	kedve	
az	ígért	pénzösszeg	(többnyire	50	000	forint	és	
700	000	forint	között)	elnyerésében,	a	felszólí-
tásnak	eleget	tesz,	azonban	ezt	nem	követi	az	
ígért	nyeremény	átutalása.
A	 rendőrség	kéri	 a	 lakosságot,	 hogy	a	hasonló	
esetek	elkerülésének	érdekében	fokozott	fenn-
tartással	kezeljék	a	jelzett	tartalmú	telefonhívá-

Az Ország úton 
történt baleset,  
Fotó: Krausz 
György
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sokat.	 A	 csalást	 elkövetni	 szándékozó	 szemé-
lyek	utasításait	ne	hajtsák	végre.
Amennyiben	 hasonló	 jellegű	 bűncselekmény	
áldozatává	váltak,	jelentkezzenek	személyesen	
a	 legközelebbi	 Rendőrkapitányságon	 (Velen-
ce	 esetében	 a	 gárdonyi	 kapitányságon	 vagy	 a	
helyi	 rendőrörsön),	 névtelenségük	 megőrzése	
mellett	 tegyenek	 bejelentést	 az	 ingyenesen	
hívható	 06-80-555-111-es	 „Telefontanú”	 zöld	
számán,	a	107,	vagy	a	112	központi	telefonszá-
mok	valamelyikén.

 Polgárőrség:  
járőröztek és tekertek

Polgárőreink	 júniusban	mindösszesen	 451	 óra	
időtartamban	 látták	 el	 feladataikat	 a	 közbiz-
tonság	 érdekében.	 Ebből	 216	 óra	 közterületi	
szolgálat,	85	óra	rendőrséggel	közös	 járőrözés,	
150	óra	rendezvénybiztosítás	volt.	Az	egyesület	
12	 fővel	 részt	 vett	 a	 Sárosdon	 megrendezett	
Megyei	 Polgár	őr	na	pon.	 Ezen	 a	 rendezvényen	
ifjú	polgárőreink	is	részt	vettek,	és	Fehér	István	
elnök	 be	szá	mo	lója	 szerint	 nagyon	 jól	 érezték	
mag	ukat	a	színes	és	változatos	programokon.
Június	 18-án	 Sopron	 városa	 volt	 a	 helyszíne	 a	
25.	 Jubileumi	Országos	Polgárőr	Napnak.	Ezen	
14	velencei	polgárőr	vett	részt,	valamint	Juhász	
Gyula	 képviselő	 úr	 az	 önkormányzat	 képvise-
letében.	 Ezen	 az	 ünnepségen	 került	 átadásra	
„Velence	 Polgárőr	 Város”	 címet	 viselő	 oklevél.	

Erre	a	címre	az	önkormányzattal	közösen,	a	Gár-
donyi	 Rendőrkapitányság	 tá	mo	gatásával	 sike-
resen	pályázott	a	velencei	szervezet.
Áprilisban	 a	 TeSzedd	 akció	 kapcsán	 kerültek	
fókuszba	polgárőreink,	 az	év	első	 igazán	 forró,	
hőségriadóval	 terhelt	 hétvégéjén	 pedig	 kerék-
párversenyre	invitálták	egyenruhás	társaikat	és	
a	civil	lakosságot	egyaránt.
Az	 Országos	 Polgárőr	 Szövetség	 Sportegyesü-
lete	az	OPSZ	vezetősége	és	az	EMMI	Sport	Ál-
lamtitkársága	 támogatásával	 Kerékpáros	 Túrát	
rendezett	június	25-én,	szombaton	polgárőrök,	
rendőrök	és	civilek	számára	a	Velencei-tó	körül.	
A	rajt	és	a	cél	a	Velence	Korzón	volt,	a	vállalkozó	
szelleműek	 31	 km-t	 tekerhettek	 egy	 rövid	 su-
korói	pihenő	közbeiktatásával.	A	rajtnál	KRESZ-	
és	 baleset-megelőzési	 figyelemfelhívással	 is	
készültek	az	 illetékesek.	A	 távot	 teljesítők	em-
léklapot	 és	 érmet	 kaptak,	 ráadásul	minden	 in-
dulót	megvendégeltek	a	szervezők.

Mire figyeljünk, ha nagy a 
forróság?

A	besurranásos	lopásokról	és	a	strand	lo		pá	sokról	
korábbi	 számainkban	 ol	vas	hat	tak	 bővebben,	
most	 a	 további	 nyári	 veszélyforrásokra,	 hőség	
okozta	 veszély	hely	ze	tekre	 és	 azok	 megelőzé-
sére	fókuszálunk	a	katasztrófavédelem	szakem-
bereinek	taná	csait	felhasználva.
Az	 utazások	 alkalmával	 –	 különösen	 a	 hő-
ségriadó	 idején	–	 feltétlen	 vigyenek	ma	gukkal	
megfelelő	mennyiségű	 folya	dékot,	 ivóvizet,	 és	
bőséges	 üzem	anyag	gal,	 lehetőségekhez	 mér-
ten	 tele		 tank	kal	 induljanak	 útnak.	 A	 hőhullám	
egész	ségre	gyakorolt	hatásai	rosszullétet	 idéz-
hetnek	elő,	emellett	a	megerősödött	forgalom-
ban	 egy	 koccanásos	 baleset	 is	 jelentős	 forga-
lomtorlódáshoz	vezethet.	Akik	távolabbi	úticélt,	
nyaralóhelyet	 választottak	 javasolt	 előzetesen	
az	Útinformnál	érdeklődni	az	esetlegesen	mun-

kavégzések,	 vagy	 balesetek	 miatti	 forgalom-
korlátozásokról,	 illetve	 a	 lehet	séges	 alternatív	
útvonalakról.
Személygépkocsinkban	 felügyelet	 nélkül	még	
rövid	 időre	se	hagyjuk	gyermekünket,	háziálla-
tunkat,	még	akkor	 se,	ha	megállás	előtt	 a	 lég-
kondicionáló	 lehűtötte	 az	 autót,	 mert	 a	 tűző	
napsütésben	 a	 jármű	 utastere	 pillanatok	 alatt	
felforrósodik.	 Szintén	 ne	 hagyjunk	 az	 autóban	
napsütésnek	kitett	helyen	hajtógázzal	működő	
sprayt	és	gáz	gyújtót,	mert	ezek	tüzet	okozhat-
nak.
A	 viharjelzőkkel	 ellátott	 tavainknál	 a	 fürdőzők	
rendszeresen	 figyeljék	 a	 jelzőberendezéseket.	
A	Velencei-tavon	három	viharjelző	működik,	Pá-
kozdon,	Agárdon	és	Velencén.	Elsőfokú	viharjel-
zés	van	érvényben,	ha	a	viharjelző	berendezés	
percenként	45-öt	villan.	Má	sod	fokú	viharjelzés	
esetén	a	viharjelző	lám	pák	percenként	90-szer	
villannak	 fel.	 Ebben	 az	 esetben	 a	 vihar	 rövid	
időn	 belüli	megérkezését	 jelzik.	 Ilyen	 esetben	

fürödni	 tilos!	A	Velencei-tó	aktuális,	érvényben	
lévő	 viharjelzéseit	 folyamatosan	 figyelemmel	
kísérhetik	 a	 Fejér	 Megyei	 Katasztrófavédelmi	
Igazgatóság	 honlapján	 is	 (http://fejer.kataszt-
rofavedelem.hu/viharjelzes-a-velencei-tavon).
A	 Velencei-tónál	 fokozott	 nyáron	 a	 rendőri	 je-
lenlét,	 nemcsak	 a	 parton,	 a	 vízen	 is,	 a	 legális	
fürdőhelyeken	 pedig	 mindenütt	 vannak	 vízi-
mentők,	 és	 elsősegélyhelyek,	 ennek	 ellenére	
kerülhetünk	olyan	helyzetbe,	amikor	segítségre	
szorulunk,	vagy	mi	segíthetünk	másokon.	Ilyen-
kor	–	lehetőség	szerint	–	azonnal	hívjunk	szak-
szerű	orvosi	vagy	hatósági	segítséget!
Emberéletbe	 is	 kerülhet,	 ha	 adott	 ve	szély-
helyzetben	nem	jut	eszünkbe,	vagy	egyáltalán	
nem	 ismerjük	 a	 legfontosabb	 segélyhívó	 szá-
mokat.	 Ezek	néhány	má	sod	perc	 alatt	 a	 telefo-
nunk	 memóriájába	 el	ment	hetők,	 így	 mindig	
kéznél	 vannak,	 ha	 szükséges.	 A	 számokat	 egy	
kis	 papírra	 írva,	 igazolványtokban	 is	 tarthatjuk,	
ez	szintén	megfelelő	módszer	és	kellő	gyorsa-
ságot	biztosít,	ha	cselekedni	kell.	 Mátay	Balázs
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Velencei Híradó: Velence	 Város	 Önkormány-
zatának	 Képviselő-testülete	 2016.	 június	 30.	
napján	tartotta	soros	ülését.	Az	ülésen	19	napi-
rendi	pontot	tárgyaltak,	az	első	napirendi	pont	a	
Zöldliget	Általános	Iskola	2015/2016.	tanévről	
szóló	 beszámolója	 volt.	Mit	 emelne	 ki	 a	 jelen-
tésből?
Koszti András:	Számomra	a	legszembetűnőbb	
adat,	hogy	10	év	alatt	közel	megduplázódott	az	
iskola	 tanulóinak	 a	 száma,	 elérve	 a	 maximális	
befogadóképességet.	 Ez	 az	 országos	 trendhez	
képest	 pozitív	 eltérés,	 hiszen	országos	 szinten	
az	 elmúlt	 10	 évben	 mintegy	 100.000	 fővel	
csökkent	az	általános	iskolai	tanulók	száma.	Ez	
az	 iskola	 tantestületének	 és	 pedagógiai	 prog-
ramjának	 egyértelmű	 elismerése.	 Az	 épület	
nem	tud	több	tanulót	kiszolgálni,	ezért	az	iskola	
bővítése	 kapcsán	 felmerülnek	 olyan	 kérdések,	
amellyekkel	a	város	képviselő-testületének	fog-
lalkoznia	kell.	Megmaradjon-e	az	iskola	a	jelen-
legi	kapacitásnál,	vagy	használjuk	ki	azt	a	minő-
ségi	előnyt,	amit	ma	a	Zöldliget	Iskola	képvisel,	
és	keressünk	lehetőségeket	a	bővítésre?	Én	úgy	
látom,	hogyha	az	oktatási	intézmény	bővítésére	
tudnánk	forrást	találni,	akkor	az	 intézményben	
folyó	szakmai	munka	és	a	két	tanítási	nyelvű	ok-
tatás	még	 több	 Velencei-tó	 környéki	 gyermek	
számára	lenne	elérhető.	
Velencei Híradó:	A	második	napirendi	pont	az	
óvoda	 beszámolójával	 foglalkozott.	 Mit	 tartal-
maz	a	dokumentum?
Koszti András:	Az	intézmény	a	2015/2016.	ne-
velési	évben	kiegyensúlyozottan	működött,	 jól	
gazdálkodott,	és	folytatta	azt	a	szakmai	munkát,	

amely	miatt	 a	 környező	 települések	 családjai-
nak	körében	oly	sokan	szeretnék,	hogy	gyerme-
kük	a	Meseliget	Óvodába	járjon.	Azt	gondolom,	
hogy	 az	 óvodavezető	 asszony	 friss	 kinevezése	
az	 óvoda	 működésére	 mindenképpen	 pozitív	
hatású.	Az	intézmény	befogadóképessége	–	az	
általános	iskolához	hasonlóan	–	itt	is	egy	olyan	
korlát,	amit	évek	óta	feszegetünk.	A	legnagyobb	
probléma,	hogy	az	óvoda	esetében	nem	egy	né-
hány	éves	modern	épület	bizonyul	kicsinek,	ha-
nem	öreg	és	elavult	létesítményeket	kell	folya-
matos	felújítással	megfelelő	állapotban	tartani.	
A	teljes	modernizálás	költségét	az	önkormány-
zat	 sajnos	 önerőből	 nem	 képes	 finanszírozni,	
azonban	az	elmúlt	évben	kisebb,	a	gyermekek	
és	óvónők	közérzetet	javító	fejlesztések	történ-
tek	az	önkormányzat	jóvoltából,	illetve	a	szülők	
példaértékű	 összefogásából.	 Számos	 egyezte-
tésen	vagyok	túl,	és	nagyon	bízom	benne,	hogy	
a	szükséges	anyagi	forrást	elő	tudjuk	teremteni	
a	Meseliget	Óvoda	megújulásához.
Velencei Híradó:	A	következő	kérdés	is	az	okta-
tással	kapcsolatos.	A	negyedik	napirendi	pont-
ban	tárgyalták	a	Dr.	Entz	Ferenc	Mezőgazdasági	
Szakképző	 Iskola	és	Kollégium	kérelmét.	Miért	
van	szükség	az	emeletráépítésre?
Koszti András: Szinte	már	unalmasan	hangoz-
hat,	hogy	minden	velencei	oktatási	 intézmény	
helyhiánnyal	 küzd,	 pedig	ez	 így	 van.	Az	 általá-
nos	 iskola	és	 az	óvoda	mellett	 a	 szakképző	 is-
kolában	 is	szükség	van	új	tantermekre,	miután	
ezidáig	kollégiumi	szobákból	kialakított	terme-
ket	 használtak	 a	 diákok.	 Turcsányi	 Sándorné	
igazgatónő	 arról	 tájékoztatott,	 hogy	 a	 bőví-
tésre	 fordítandó	200	millió	Ft-ot	az	 intézmény	
már	 megkapta.	 Nagy	 dolog	 az	 egy	 majdnem	

6.000	 fős	 településen,	 hogy	 valamennyi	 okta-
tási	 intézmény	 bővülni	 “kényszerül”,	 annyira	
sokan	 jelentkeznek	 évről	 évre.	 Az	 is	 egyedül-
álló,	 hogy	 egy	 ekkora	 városban	 van	 általános	
iskola,	középiskola	és	hamarosan	a	Testnevelési	
Egyetem	önálló	kart	 indít	nálunk.	A	 szakképző	
iskola	 területén	 épülő	 kosárlabdacsarnok	 és	 a	
tervezett	uszoda	a	velencei	gyermekek	egész-
séges	fejlődését	és	a	város	lakosainak	sportolási	
lehetőségeit	egyaránt	segíti.	Néhány	éven	belül	
eljuthatunk	oda,	hogy	Velence	megyei	szinten	
is	jelentős	oktatási	központtá	válhat.
Velencei Híradó: A	8.	napirendi	pontban	a	be-
hajthatatlan	 követeléssel	 kapcsolatos	 eljárás-
ról,	valamint	a	követelés	elengedésének	esete-
iről	és	módjairól	szóló	önkormányzati	 rendelet	
megalkotásáról	 tárgyaltak.	 Mi	 indokolta	 a	 ren-
delet	megalkotását?
Dr. Szvercsák Szilvia: Velencének	eddig	nem	
volt	ilyen	rendelete,	így	megalkotásával	a	képvi-
selő-testület	 eleget	 tett	 törvényi	 kötelezettsé-
gének	és	mulasztásos	törvénysértést	küszöbölt	
ki.	 A	 rendelet	 semmiben	 sem	 tér	 el	 a	 vonat-
kozó	 központi	 jogszabályokban	 foglaltaktól.	
Ugyanazokat	a	szabályokat	vezeti	végig	fogalmi	
rendszerben,	összegszerűségében,	mint	amit	a	
központi	 jogszabályok,	a	számviteli	törvény,	az	
államháztartási	törvény,	és	ezeknek	a	végrehaj-
tására	meghozott	rendeletek	alkalmaznak.	
Velencei	Híradó:	A	10.	napirendi	pontban	a	Ve-
lence	SE	támogatási	kérelmét	bírálták	el.	Bizto-
sított	az	egyesület	működése?
Koszti András: A	 képviselő-testület	 meg-
szavazta	 a	 2016.	 év	 második	 félévére	 szóló	 
3	 900	 000	 Ft	 támogatást,	 ami	 lehetővé	 teszi	
az	 egyesület	 további	 működését.	 Az	 önkor-

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.
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mányzat	már	el	 is	 utalta	 az	összeget.	Nem	el-
hanyagolható	 tétel,	 hogy	 a	 testület	 az	 előző	
félévhez	hasonlóan	most	is	megszavazta,	hogy	
az	egyesület	közüzemi	díjait	is	fedezi.	Örömmel	
jelentem	be,	hogy	a	labdarúgó	csapat	nevezése	
megtörtént,	így	a	következő	idényben	a	Megye	
I.	osztályban	játszik.	Új	edzőnk	is	van	Czakó	And-
rás	személyében,	akinek	ezúton	is	sok	sikert	kí-
vánok	a	munkájához.	Részt	vettem	a	csapat	első	
edzését,	és	a	látottak	alapján	bizakodó	vagyok.	
Bár	 a	 működési	 költségek	 fedezete	 rendelke-
zésre	áll,	 az	egyesület	 fejlődéséhez,	 tevékeny-
ségének	bővítéséhez	 további	 támogatásra	 van	
szükség.	Létrehoztuk	a	Velence	SE	Klubkártyát,	
amelynek	 megvásárlásával	 lehet	 támogatni	 a	
velencei	sporttevékenységeket.	A	kártya	három	
fokozatban	 kapható,	 bronz	 (12	 000	 Ft),	 ezüst	
(20	 000	 Ft)	 és	 arany	 (20	 000	 Ft	 fölötti	 összeg	
esetén),	ezen	túl	névadó	szponzort	is	keresünk,	
ebben	 mindenképpen	 számítok	 a	 focicsapat	
iránt	elkötelezett	lakosok	felajánlásaira.
Velencei Híradó:	 A	 12.	 napirendi	 pontban	 fo-
gadták	 el	 a	 város	 vagyonrendeletét.	Miért	 volt	
szükség	új	rendelet	megalkotására?
Dr. Szvercsák Szilva: A	magasabb	 szintű	 jog-
szabályi	környezet	 jelentős	mértékű	változása,	
az	 összhang	 megteremtése	 az	 önkormányzat	
rendelete	 és	 a	 törvényi	 szabályozás	 között,	 az	
idejétmúlt	 rendelkezések	 aktualizálása,	 vala-

mint	 a	 gyakorlatban	 felmerülő	 jogalkalmazást	
segítő	igények	indukálták	új	az	rendelet	megal-
kotását.	A	régi	vagyonrendelet	és	annak	módo-
sításai	 teljesen	 jogszabályellenesen	 tartalmaz-
tak	 többek	 között	 az	 értékhatárokat,	 valamint	
a	 pályáztatási	 eljárásokat.	 Ezek	 deregulációja	
megtörtént	a	jogharmonizáció	során.
Velencei Híradó: A	 2016.	 július	 13.	 napján	
megtartott	 soron	 kívüli	 testületi	 ülés	második	
napirendi	pontja	újra	az	ÁSZ	 jelentéssel	 foglal-
kozott.	Mit	kellett	javítani	az	intézkedési	terven?
Dr. Szvercsák Szilvia:	 Az	 ÁSZ	 2016.	 február	
2.	 napján	megküldte	 az	 ellenőrzés	megállapí-
tásait	 tartalmazó	 jelentés	 tervezetet,	 amelyre	
észrevételt	 nem	 tettünk,	 az	 abban	 foglaltakat	
elfogadtuk,	és	az	 intézkedési	 tervet	az	ÁSZ	 ré-
szére	megküldtük	véleményézésre.	Az	ÁSZ	vé-
leménye	2016.	június	23.	napján	érkezett	meg,	
az	 abban	 foglalt	 javaslatokkal	 kiegészített	 in-
tézkedési	terv	képezi	az	előterjesztés	tartalmát.	
A	 31	 oldalas	 dokumentum	 az	 önkormányzat	
működésének	 a	 2014.	 év	 és	 az	 azt	megelőző	
időszakkal	kapcsolatos	hiányosságok	pótlására	
szolgáló	intézkedéseket	foglalja	össze.	
Velencei Híradó: A	soron	kívüli	 testületi	ülés	har-
madik	 napirendi	 pontjában	 a	 Hauszmann	 Alajos	
Egységes	 Közművelődési	 Intézményközpont	 és	
Könyvtár	 létreházásáról	 tárgyaltak.	Miről	 szavazott	
a	testület?

Koszti András:	 Velence	 Városának	 egyik	 régi	
vágya,	hogy	legyen	egy	klasszikus	értelemben	
vett	“Kultúrháza”.	A	Városi	Könyvtár,	a	Közösségi	
Ház	és	a	Civil	Ház	lehet	ugyan	kisebb	rendezvé-
nyek	helyszíne,	de	nagyobb	volumenű,	színvo-
nalas	 kulturális	 események	megtartására	 nem	
alkalmas.	 A	 testület	 elfogadta	 az	 új	 integrált	
intézmény	alapító	okiratát.	Itt	szeretném	ismé-
telten	és	remélem	utoljára	leszögezni	-	reagálva	
a	szóbeszédre	-,	hogy	a	könyvtár	épületét	soha	
nem	akartuk,	és	nem	is	fogjuk	eladni.	A	kastély	
közfeladatot	ellátó	intézménynek	ad	helyet,	és	
ez	továbbra	is	így	marad.
Velencei Híradó: Júliusban	 hirdette	 meg	 a	
Nemzeti	 Fejlesztési	 Minisztérium	 a	 Nemzeti	
Szabadidő	–	Egészség	Sportpark	Programot.	In-
dul	Velence	a	pályázaton?
Koszti András: Igen,	 a	 pályázatot	 augusz-
tusban	 kell	 beadni.	 A	 település	 lakosságának	
arányában	 két	 darab	 szabadtéri	 sportparkra	
nyújthatunk	be	igényt.	A	parkokban	erősítő	gya-
korlatok	 végzésére	 alkalmas	eszközök	 lesznek	
elhelyezve.	A	terveink	szerint	a	Kastélynál,	vala-
mint	a	Tóbíró	strand	nyugati	részén	épülne	ilyen	
park,	amennyiben	a	bírálóbizottság	támogatás-
ra	érdemesnek	találja	a	pályázatunkat.	 (V.T.)

Fo
tó
:	S
te
hl
ik
	N
or
be
rt
.



Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

 
Olvasandó:

II. Kor. 1:8-10.

www.velence.hu

VELENCEI HÍRADÓ / 16

J
úlius	 12-én	 az	 érdeklődők	 különleges	
kiállítás	 megnyitóján	 vehettek	 részt	 a	
Velence	 Korzó	 I.	 emeletén.	 A	 Baptista	
Szeretetszolgálat	 megalakulásának	 20.	

évfordulóját	ünnepli	ebben	az	évben,	s	a	kiállí-
tás	ennek	alkalmából	készült,	bemutatva	a	Sze-
retetszolgálat	 két	 évtizedes,	 be-	 és	 külföldön	
egyaránt	ismert	karitatív	tevékenységét.	A	kiál-
lításon	látható	nagy	munkatérkép	is	jelzi,	hogy	
a	Szeretetszolgálat	a	világnak	szinte	minden	tá-
ján	megfordult.	Jelen	vannak	a	katasztrófáknál,	
kórházaknak,	 iskoláknak	 nyújtanak	 segítséget.	
Mentő-	és	orvos	csapatuk	bárhol	bevethető	rö-
vid	 időn	belül.	 Idehaza	 is	sok	segítséget	adnak	
az	 emberek	 mindennapjaihoz.	 Ismert	 a	 kará-
csony	előtti	cipős	doboz	akciójuk,	intézménye-
ket,	iskolákat	tartanak	fenn,	s	a	velencei	iskolá-
nak	is	ők	a	fenntartói.	
A	kiállítást	Szenczy	Sándor,	a	Baptista	Szeretet-
szolgálat	 elnöke	 nyitotta	 meg.	 Visszaemléke-
zett	a	kezdetekre,	az	 indulásra.	Egy	özvegyasz-
szony	ötezer	 forintja	 volt	 az	elindulás	 alapja,	 s	
aztán	sok-sok	imádság	és	munka.	Mára	pedig	az	
egyik	 legjelentősebb	 segélyszervezetté	 váltak	
Magyarországon.	 Húsz	 évvel	 ezelőtt	 Szenczy	
Sándor	volt	a	velencei	baptista	közösség	lelké-
sze,	s	innen,	egy	kis	kamrából	indult	világmére-
tű	útjára	a	Szeretetszolgálat.	 	Ady	szavával	 „az	
értől	 az	 óceánig”	 jutott	 jelképes	 és	 valóságos	
értelemben	is.
Nyilván	 minden	 szeretetszolgálati-karitatív	 te-
vékenység	az	evangéliumból,	 s	 a	 jézusi	 kettős	
(nagy)	 parancsolat	 második	 feléből	 indul	 ki:	
„…szeresd	 felebarátodat,	 mint	 magadat!”	 (Mt	
22:37-40)	 Hisz	 Jézus	 Urunk	 nemcsak	 tanított,	
prédikált,	 csodákat	 tett,	 hanem	 gyógyította	 a	
betegeket,	segítette	a	rászorultakat,	kiállt	a	sze-
gények,	a	foglyok,	a	mezítelenek	ügye	mellett.	

„Az értől az óceánig...”

Húsz éves a Baptista Szeretetszolgálat

Erről	 beszélt	 több	példázatában	 is,	 pl.	 az	 irgal-
mas	 samaritánus	 példázatában.	 Ezért	 fontos,	
hogy	mi	magunk	is	segítsük	a	segítők	munkáját,	
hisz	a	Baptista	Szeretetszolgálattal	együtt	min-
den	az	emberi	életet	őrzik,	védik,	segítik	a	jézus	
nagyparancsolat	 értelmében.	 Így	 az	 alapításá-
nak	 éppen	 10.	 évfordulóját	 ünneplő	 Magyar 
Református Szeretetszolgálat,	 nemrégiben	
már	 Velencén	 és	 a	 Tó	 környékén	 is	 tevékeny-
kedtek;	a	katolikus	Karitász;	a	katolikus,	Kozma	
Imre	által	vezetett	Máltai Szeretetszolgálat;	a	
protestáns	 alapon	 működő	 Johannita Segítő 
Szolgálat;	 s	 talán	 a	 legnagyobb	 hazai	 segély-
szervezet,	az	ökumenikus	alapon	működő	Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet,	 amely	
1991-ben,	éppen	25	esztendeje	jött	létre	Lehel	
László	evangélikus	lelkész	vezetésével.	
Jeles	grémium	volt	jelen	a	velencei	kiállítás	meg-
nyitóján.	Koszti	András	polgármester	úr	mellett	
köszöntőt	mondott	Tanka	Csaba,	a	Fejér	Megyei	
Közgyűlés	alelnöke,	valamint	Papp	János	baptis-
ta	egyházelnök.	A	velencei	katolikus	és	reformá-
tus	lelkészek,	ill.	Révész	Sándor	korábbi	velencei	
baptista	 lelkész	 köszöntőt,	 imádságot,	 áldást	
mondtak.	 Boldog	 születésnapot	 Baptista	 Szere-
tetszolgálat!	

A Világítótorony

Sötétben	hánykolódom	lelkem	viharában, 
dühös	hullámok	kárt	tesznek	hajóm	falában, 
Megriadt	kisgyermekként,	keresem	hogy	merre, 
felteszem	a	kérdést,	de	ki	válaszol	erre?	

Merre	induljak	hát,	merre	menjek	mondd	csak? 
De	válasz	nem	jön,	a	hideg	szél	fütyül	csak. 
Tenger	morajlik,	villám	mennydörög	az	égben, 
imámat	mormolom	az	éji	sötétségben.

Drága	Uram	kérlek,	mutass	nekem	utat! 
Melyet	szemem	immár	oly	rég	óta	kutat. 
Ekkor	elcsendesedett	a	háborgó	mélység, 
elöntötte	szívem	melegség	s	reménység.

Boldog	voltam,tudtam	imám	meghallgattatott, 
Isten	ujja	ekkor	egy	toronyra	mutatott. 
Apró	fénye	pislákolt	a	sötétség	ölében, 
nem	hagyott	hát	elveszni	a	félelem	ködében.

Amikor	úgy	érzed,	hogy	hajóddal	viharba	kerültél, 
kérd	az	Urat	segítsen,	mielőtt	végleg	elmerülnél. 
Ha	szemed	s	szíved	majd	a	fény	után	kutat, 
a	világítótorony	Neked	utat	mutat.	

(Oláh	Adrienn)

Hit-Élet
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A megemlékezésre egykori kastélyában kerül sor, az 
Ország úton található egykori 
Meszleny–Hauszmann–Gschwindt-kastélyban.

Emlékeznek, méltatnak:
l  Koszti András, Velence város polgármestere
l  Seidl Tibor, Hauszmann-leszármazott, a család 

részéről
l  Szabó Zsolt építész, a Gárdonyi Építészi Kör tagja, 

kutató

Az ünnepséget levezeti: 
l  Pápai Szabó György, a Kulturális, Oktatási és Sport 

Bizottság elnöke

A tulajdonos jóvoltából, a beszédek elhangzása 
után, idegenvezetővel lehetőség nyílik a kastély 
megtekintésére is.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség!

Új parkolók  
az Óvárosban

I
smét	 szépült	és	gazdagodott	az	Óváros	környezete.	 Jelentős	
összegű	beruházással	valósult	meg	a	katolikus	és	a	református	
templomok	 melletti	 két	 parkoló.	 Köszönet	 illeti	 ezért	 a	
városvezetést,	 a	 testületet.	 Nemcsak	 a	 hívek,	 de	 a	 környék	

lakói	is	nagyon	pozitívan	értékelik	a	parkolók	elkészültét,	hisz	ők	
is	tapasztalták	a	korábbi	áldatlan	állapotokat.	
Az	 istentiszteletek,	 esküvők	 stb.	 alkalmával	 úgy	 a	 Fő	 utcán,	
mint	 a	 Templom	 közben	 alig	 lehetett	 közlekedni	 a	 parkoló	
autóktól,	 sokszor	 a	 busz	 sem	 tudott	 tovább	 menni.	 Ezek	 az	
áldatlan	 állapotok	 megszűntek	 a	 parkolók	 elkészültével,	 még	
a	 felfestések,	 a	 fényvisszaverő	 jelzések	elhelyezése	 van	hátra	 a	
Templom	közben,	 ill.	 a	 Fő	u.	 és	 a	Templom	köz	kanyarulatában	
egy	védő	korlát	beépítése.	
A	 parkolók	 természetesen	 a	 város	 tulajdonát	 képezik,	 hisz	 köz-
területről	van	szó.	Külön	köszönet,	hogy	a	parkolókat	a	lakosság,	
az	üdülővendégek,	a	katolikus	és	 református	hívek	és	mindenki	
ingyen	használhatja.	Használjuk	egészséggel,	s	őrizzük,	védjük	az	
elkészült	szép	parkolókat,	hisz	a	mienk,	mindnyájunké!	Köszönet	
érte!	

-oy-

MEGHÍVÓ
Velence városa 2016. július 31-én,  

vasárnap, 17 órai kezdettel emlékezik meg 

Hauszmann Alajos 
(1847–1926)

építész, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
halálának 90. évfordulójáról (†Velence, 1926. július 31.)

Velence Város Önkormányzata l Velencei Helytörténeti Egyesület l Velencei Értéktár Bizottság
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Gyerekekről

I
smét	 egy	 újabb,	 izgalmas	 és	 tartalmas	
tanévet	zárhattunk	le,	amit	egy	élményekben	
gazdag	 nyár	 követhet.	 Óvodánkban	 a	
nyári	 élet	 összevont	 csoportokban	 zajlik	 a	

lecsökkent	 létszám	miatt,	hiszen	 sok	gyermek	
már	 az	 évzáró	 után	 megkezdheti	 vakációját.	
Ilyenkor	 –	 július,	 augusztus	 hónapban	 –	 a	 két	
településrész	 óvodásai	 együtt	 töltik	 napjaikat,	
mert	 mindkét	 óvodánk	 1-1	 hónapra	 bezár.	
Ebben	 az	 időszakban	 tudják	 elvégezni	 a	 dajka	
nénik	a	nyári	nagytakarítást.
A	nyári	időszakban	is	igyekszünk	óvodásainknak	
élménnyel	 teli	 napokat	 szervezni,	 sok	 érde-
kes	 tevékenységet	 felkínálni.	 Ilyenkor	 is	 ré-
sze	sülnek	 a	 mesehallgatás	 élményében	 a	
délelőtti	és	a	pihenő	előtti	időszakban	egyaránt.	
Szerencsére	 az	 ó-falusi	 óvoda	 rendelkezik	
árnyas	udvari	 résszel,	ahol	 jó	 idő	esetén	a	napi	
tevékenységeinket	végezhetjük.
A	 finommotorika-fejlesztés	 érdekében	 a	 kira-
kott	asztaloknál	rajzolhatnak,	festhetnek,	hajto-
gathatnak,	 ragaszthatnak,	 gyurmázhatnak	 sza-
badon	 és	 irányítottan	 egyaránt.	 Az	 udvarunk	
sok	 lehetőséget	 biztosít	 a	 nagy	 mozgás	
fejlesztésére	is,	hiszen	itt	labdázhatnak,	fogócs-
kázhatnak,	motorozhatnak	az	udvari	játékszerek	
mellett,	 valamint	 a	 szervezett	 sor	ver	senye-
ken,	 kötélhúzó	 versenyen	 is	 részt	 vehetnek	
ovisaink.	 Aki	 pedig	 elfáradt,	 a	 fűre	 terített	
takarón	 lehetősége	 van	 kirakózni,	 könyveket	
nézegetni,	 építőkockával,	 memóriajátékokkal	
játszani.	 A	 nagy	 melegben	 egy	 kis	 vizes	 játék	
is	belefér	 a	napirendünkbe,	papírhajó-úsztatás,	
buborékfújás,	vizes	ho	mo	ko	zás	formájában.
Ezen	a	nyáron	is	fokozott	figyelmet	fordítunk	az	
egészségvédelemre,	 hiszen	 az	 idén	 is	 gyakran	
van	 hőségriadó,	 magas	 az	 UV-sugárzás,	 ami	
árthat	 a	 gyermekeknek.	 Ennek	 érdekében	
napkrémet,	 sapkát	 használunk,	 valamint	 a	
lehető	 legtöbb	 alkalommal	 itatjuk	 őket.	 A	
hőség	elviselhetővé	tétele	érdekében	párásítót	
feszítettünk	 ki	 a	 fák	 közé,	 aminek	 nagy	 sikere	

van	 a	 gyermekek	 körében.	 Ovisaink	 jól	 érzik	
magukat	nyáron	is,	amit	bizonyít	a	reggeli	derűs,	
mosolygós	érkezés.
A	 Velencei	 Meseliget	 Óvoda	 dolgozói	 minden	
olvasónak	szép	és	tartalmas	nyarat	kívánnak.		

Cselkó Béláné
óvodapedagógus
Pillangó	csoport

„Jól végzett munka minden 
gyarapodás talpköve.”

Vörösmarty Mihály

Tovább	 folytatódott	 a	 szülők	 szorgoskodása,	
most	már	nem	csak	az	újtelepi	településrészen,	
hanem	 az	 ó-faluban	 is	 megkezdődött	 a	
tevékenykedés	az	udvaron.	Újtelepen	a	 szülők	
és	 az	 óvodai	 dolgozók	 összefogása	 révén	 a	
gazdasági	bejárat,	a	 járda	melletti	 terület,	az	új	
homokozó	és	az	újonnan	kialakított	virágoskert	
is	feltöltésre	került	gyöngykaviccsal,	homokkal,	
illetve	 termőfölddel.	 Beültetésre	 kerültek	 az	
egynyári	virágok	az	új	virágoskertbe	és	a	ládákba,	
amit	 Huszti	 Misi	 bácsi	 kertészetéből	 –	 Tűz	
Andrea	 közbenjárására	 –,	 illetve	 a	 fenntartótól	
kaptunk.	Heiden	Ferenc	az	 anyagok	 szállítását	

Nyári élet a Velencei 
Meseliget Óvodában
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Király	Kiss	Zsuzsanna,	Király	Péter,	Staszny-Havas	Enikő,	
Besenczi	Renáta,	Hutvágner	Péter,	Almási	Tibor,	Frantsik	
Ferenc,	Petrikné	Hulitka	Szilvia,	Szigeti	Attila,	Richter	
Zoltán Süni csoport, Kerekesné	Stumpf	Sarolta	Pillangó 
csoport,  Döme	János,	Bodó	Tünde,	Kiss	Eszter,   
dr.	Losics	Tünde,	Monfera	Katalin Szivárvány csoport,   

Petrik	Zsolt, Sárdy	Tamás,	Staszny	Ádám,	Kerekes	Gábor 
Katica csoport, Svéd	Csaba	leendő óvodás apukája.

Vass	Lajosné,	Balom	Józsefné,	Csányi	Enikő,	Bartos	
Zoltánné,	Fujtás	Józsefné,	Szűcs	Attiláné,	Tomainé	
Moharos	Éva,	Serhókné	Varjas	Edit	óvodai dolgozók.

–	 homok,	 gyöngykavics	 –	 finanszírozta,	 s	 így	
segített	a	költségek	csökkentésében.
A	 székhely	 intézmény	 udvarán	 június	 24-én,	
pénteken	 kora	 délutántól	 késő	 estig,	 25-én,	
szombaton	 kora	 reggeltől,	 estig	 tartottak	 a	
munkálatok,	 s	 tevékenykedtek	 a	 szülők	 és	 az	
óvodai	 dolgozók,	 annak	 ellenére,	 hogy	 a	 szü-
lők	 már	 előre	 dolgoztak	 és	 számos	 anyagot	
készen	 hoztak,	 és	 ezután	 állították	 össze	 az	
óvoda	udvarán.	Ó-faluban	kialakításra	került	két	
homokozó	és	két	„vasúti	vagon”	is,	ami	végleges	
befejezés	 után	 kerül	 majd	 az	 óvoda	 udvarára.	
Balom	 Szabina	 finom,	 a	 családja	 sütötte	 po-
gá	csával	 kínálta	 a	 dolgozókat.	 Az	 óvodai	
dolgozók	hideg	 itallal,	finom	ebéddel,	 fagyival,	
uzsonnával	kedveskedtek	a	szorgoskodó	jelen-

lé	vőknek	 a	 perzselő	 melegben.	 Köszönjük	
min	den	kedves	szülőnek,	s	óvodai	dolgozónak,	
aki	 az	 óvodai	 csapatmunkákra	 áldozta	 idejét	
és	 energiáját,	 és	 mindenkinek,	 aki	 segítette	
ter	veink	 megvalósulását	 (pl.	 udvarjegy	 vá	sár-
lásával).

„A valódi cselekvés mindig 
minőségi, a mennyisége  
– ha nem is elhanyagolható – 
alárendelt szerepet játszik.”

Pilinszky János

Ó- falusi településrész két napján tevékenykedő szülők:

Uj	Roland,	Szolomjanova	Okszana	Csipet-csapat 
csoport,	Hollné	Pálinkás	Tímea,	Tihi	Antal	Piros alma 
csoport,	Simon	Gábor,	Posztuly	Levente	Tulipán csoport,	

Málics-Talabér	Veronika	Nyuszi csoport, Heiden	Ferenc 
vállalkozó, Huszti	Mihály	vállalkozó,	Balom	József.

Tudósítónk	a	Meseliget	Óvodából:
Serhókné Varjas Edit
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Történetek a Zöldligetből

  

1. c
A Bendegúz Nyelvész verseny	iskolai	fordulója	
után	három	gyermek	jutott	a	megyei	döntőbe,
Hajostek Hanna Laura, Szigeth Réka, Füst- 
Molnár Milán 1.	c	osztályos	tanulók.	Mindhár-
man	nagyon	szépen	szerepeltek, Réka 4., Milán 
3., Hanna pedig 1. helyezést ért	el	a	székesfe-
hérvári	versenyen.	Az	első	helyezés	azt	is	jelen-
tette,	 hogy	 Hanna képviselte Fejér megyét 
az	országos	megmérettetésen	Szegeden.	Itt	34	
tanuló	közül	a	20. helyen	végzett.

Bodrogi Bendegúz	 1.	 c	 osztályos	 tanuló,	 a	 Páz-
mándon	 megrendezett területi mate ma ti ka-
versenyen 1. helyezést ért el. A Bendegúz me-
gyei matematikaversenyen 2. helyezett lett.
IV. Országos Baptista Sakk Kupán,	Bendegúz	
a	8	évesek	között	100%-os	teljesítménnyel,	ab-
szolút	győztesként hozta el az első helyezet-
teknek járó kupát. Tudásbajnokság szövegértés megyei döntő: 

Monok Bernadett 1. hely
Tudásbajnokság matematika megyei döntő:                                                                              
Monok Bernadett 8. hely

4. a
Domonkos	 Emese	 a	megyei	 aerobicversenyen	
szerepelt	 remekül.	 A	 közösségi	 életben	 a	 ta-
nuláson	 kívül,	 sportteljesítményben	 is	 harma-
dik	 helyezésig	 jutott	 egy	 csapat	 az	 osztályból.	
Éveken	 keresztül	 folyamatosan	 a	 legjobban	
teljesítenek	 a	 papírgyűjtési	 versenyen.	 Bozsá-
novics	Petra	és	Klamár	Tamás	az	angol	szavaló-
verseny	nyertesei.	Az	angol	meseíróversenyen	
Godó	Kinga	képviselte	iskolánkat.	Frantsik	Júlia	
és	Rácz	Manó	aranyfokozatú	matematikusok	a	
Teki-totóban.

4. c
Szondi	Bálint	az	Országos	Bendegúz	Tudásbaj-
nokságon	a	11.	helyen	végzett.

5. a
Skultéti-Lampert	Anna	kitűnő	tanulmányi	ered-
ménye	 mellett	 öregbítette	 iskolánk	 hírnevét	
a	 Simonyi	 Zsigmond	 helyesírási	 verseny	 3.,	 a	
Bendegúz	Tudásbajnokság	anyanyelvi	3.	és	an-
gol	4.	helyezésével.

Büszkeségeink

Tudósítónk	a	Zöldligetből:
Nagy Edit
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Tornászok

5.c
Kedves	 Patrik	 Zsolt	 5.	 c	 osztályos	 (angol	 tago-
zatos)	 tanulóra	 méltán	 lehet	 büszke	 iskolánk,	
hiszen	 mindeddig	 kitűnő	 bizonyítványt	 vihetett	
haza,	 amely	mellé	 a	 nevelőtestület	 dicséretét	 is	
magáénak	 tudhatta	minden	 tanév	végén.	 Iskolai	
tanulmányai	mellett	három	évet	zongorázott	kivá-
lóan	megfelelt	bizonyítvánnyal.	Jelenleg	gitározni	
tanul.	 Patrik	 számos	 iskolai,	 területi,	 megyei	 és	
országos	versenyen	„kipróbálta”	már	magát	kiváló	
eredménnyel,	 öregbítve	 iskolánk	 hírnevét.	 Több-
ször	volt	a	Zöldliget	Tenisz	Bajnokság	dobogósa.
A	 Bendegúz	 Gyermek-	 és	 Ifjúsági	 Akadémia	
Tudásbajnokságának	 levelező	 versenyén	 több	
tantárgyból	 (matematika,	 angol,	 anyanyelv,	
irodalom-szövegértés),	 éveken	 keresztül	 arany	

minősítéssel	végzett.	Angolból	két	alkalommal	
lett	 e	 verseny	megyei	 harmadik	 helyezettje.	 A	
Bendegúz	Gyermek-	és	Ifjúsági	Akadémia	Nyel-
vészversenyének	 megyei	 fordulóin	 háromszor	
szerezte	meg	az	első,	egyszer	a	második	helyet.	
Az	 J–LY	megyei	 helyesírási	 verseny	 dobogósai	
között	 szerepelt	 több	 alkalommal.	 A	 Simonyi	
Zsigmond	 helyesírási	 verseny	megyei	 forduló-
ján	5.	helyezett	lett	ebben	a	tanévben.

Másodikos	korában	a	Teki–Totó	országos	mate-
matika	 tanulmányi	 verseny	 arany	minősítettje	
lett.	Harmadikos	korában	a	TRIÁDA	matematika	
verseny	legjobbja	volt.

6. b
Czeilinger	 Izabella	 	 kitűnő	 tanuló,	 aki	 csodála-
tosan	tiszta	énekhangjával	kápráztat	el	sokakat,	
fantasztikusan	ért	a	hegedűhöz,	s	nem	melles-
leg	az	alábbi	kajakos	helyezéseket	érte	el:	Híd-
építő	Kupa	3.	hely	Mk1,	Budapesti	Diák	Kupa	5.	
hely	Mk1,	Maraton	Magyar	Bajnokság	3.	hely	K2,	
Országos	Diákolimpia	4.	hely	Mk4.

A	 2015/16-os	 tanévben	 3	 kategóriában	 in-
dultunk	 lány	 tornaversenyeken.	 A	 legkisebb	
korcsoportban	első	helyezést	szereztünk	a	Rá-
koskert	Kupa	országos	tornaversenyen,	majd	a	
diákolimpia	 megyei	 döntőjén	 megyei	 bajnoki	
címet	szereztünk.	Ezt	követően	a	Pécsen	meg-
rendezett	országos	elődöntőn	negyedik	helye-
zést	 értünk	 el.	 A	 csapat	 tagjai:	 Gőgös	 Kincső,	
Hakfelner	Kata,	Bene	Kata,	Benkő	Rebeka,	Rei-
chart	Villő	és	Csoma	Lilla.

A	 legnagyobbaknál	 (III–IV.	korcsoport)	negyedik	
helyen	végeztünk	a	veszprémi	Botev	Kupa	orszá-

gos	tornaversenyen,	majd	ötödik	helyet	értünk	el	
a	budapesti	Rákoskert	Kupán.	A	torna	diákolimpia	
megyei	 döntőjén	 ezüstérmet,	 az	 országos	 elő-
döntőn	Pécsen,	bronzérmet	 szereztünk,	 s	ezzel	
az	eredménnyel	bejutottunk	a	sportág	országos	
döntőjének	legjobb	12	csapata	közé.	A	budapesti	
Tornacsarnokban	 megrendezett	 országos	 dön-
tőn	9.	helyen	végeztünk,	Vas	Eszter	Panna	pedig	
harmadik	lett	az	egyéni	összetett	versenyben.	A	
csapat	tagjai	voltak:	Besenyei	Gréta,	Nagy	Noémi,	
Mag	Lara,	Popelka	Liliána,	Kiss	Csenge	és	Vas	Esz-
ter	Panna.	Felkészítő	tanár:	Varga	Attila.

További versenyzőink
Országos	 matematikaversenyen	 Pap	 Milán	
(2.	 c)	 ügyeskedett,	 míg	 Pénzes	 Johanna	 is-

kolai	 és	 angol	 versmondóversenyen,	 Lukács	
Bulcsú	 Sándor	 iskolai,	 pázmándi,	 egyházme-
gyei	 szavalóversenyen,	 Málics-Talabér	 Anna	
angolos	 versmondóversenyen,	 Pándi	 Sza-
bolcs	 pedig	 a	 Kempelen	 szavalóversenyen	
szerepelt	sikerrel.
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Kovács Istvánból sok van Magyarországon, 
olyan Kovács Istvánból is, aki sportoló. Él ez-
zel a névvel olimpiai bajnok ökölvívó, váloga-
tott labdarúgó, neves vízilabdaedző, tornász 
olimpiai bajnok trénere, és még lehetne foly-
tatni a sort. Írásunk főhőse igazi csodabogár, 
imádja a sportot, az olimpiai mozgalmat és a 
gyerekeket, az elmúlt negyed évszázadban 
több olyansportteljesítménye is akadt, me-
lyek az olimpiával vagy éppen a gyerekek-
kel voltak összefüggésben. Most, az olimpia 
évében újra akcióba lendült az egykori hosz-
szútávfutó, az olimpiai fáklyával szervezett 
sportos akciókat gyerekek főszereplésével 
több Fejér megyei településen. Akciója kö-
zéppontjában Velence áll, itt kezdte és itt is 
fejezi be a programot. Megyei állomásain egy 
naplóban összegyűjtötte a gyerekek jókíván-
ságait olimpikonjaink számára, amit az indu-
lás előtt ad majd át nekik július végén.
Kovács	 István	Mezőfalván	 él,	 szinte	 csak	 gyalo-
gosan	(futva)	és	kerékpárral	közlekedik,	időnként	
pedig	tömegközlekedési	eszközökkel,	ha	a	szük-
ség	és	a	távolság	úgy	hozza.	István	egykor	hosz-
szútávfutóként	járta	az	versenyeket	és	a	marato-
ni	 helyszíneket,	 országos	 ismertséget	 azonban	
az	 1992-es	 barcelonai	 olimpia	 hozott	 számára,	
amikor	 a	 játékok	 tiszteletére	 nemes	 egyszerű-
séggel	elfutott	az	ötkarikás	 játékok	helyszínére,	
Katalónia	fővárosába.
Ez	 az	 akció	 helyezte	 először	 a	 figyelem	 közép-
pontjába,	 majd	 jött	 a	 sport	 és	 a	 gyerekszeretet	
ötvözése,	 amikor	 1998-ban	 75	 nap	 alatt	 3760	
km-t	megtéve	 a	magyar	 gyerekektől	 összegyűj-
tött,	több	ezer	kívánságot	tartalmazó	küldeményt	
futva	juttatta	el	Finnországba,	az	északi	sarkkörön	
elhelyezkedő	 Rovaniemi	 határában	 élő	 „igazi”	
Télapónak,	 a	 Világ	Mikulásának,	 aki	 e	merész	 és	
kemény	vállalkozása	elismeréseként	nagyköveté-

 Velence sportja

vé	nevezte	ki.	Kovács	István	azóta	minden	évben	
télvíz	 idején	 Télapó-futásokat	 szervez,	 tavasszal	
pedig	Nyuszi-futó	akcióin	népszerűsíti	a	minden-
napos	 mozgást,	 az	 egészséges	 életmódot	 és	 a	
környezetvédelmet,	 ahol	 pedig	 igény	 van	 rá,	 él-
ménybeszámolókat	tart	futásairól.
Időközben	 főhősünk	 járt	 2002-ben	 Japánban,	
2003-ban	 ismét	 a	 Lappföldön	 „Joulupukkinál”,	
az	„igazinál”,	majd	a	2008-as	pekingi	olimpiához	
kapcsolódva	 néhány	 magyar	 híresség	 társasá-
gában	Kínában,	 az	 ötkarikás	 játékok	helyszínén	
futhatott	 a	 szent	 lánggal,	 a	 hivatalos	 olimpiai	
futóstaféta	 tagjaként.	 A	maga	olimpiai	 fáklyáját	
megtarthatta	 (amivel	 futott),	 azóta	 ennek	 tár-
saságában	 járja	 hazánkat	 és	 a	 szomszédos	 or-
szágok	magyarlakta	 területeit,	hogy	a	gyerekek	
körében	tovább	kampányoljon	alapcéljai	mellett	
immár	az	olimpiai	eszme	érdekében	is.
A	 gyerekek	 egészséges	 életmódra,	 sportra	 és	
környezetvédelemre	 való	 nevelését	 mindennél	
fontosabbnak	tartó	remek	sportember	június	26-
án	 a	 velencei	 vasútállomás	 szomszédságában	
található	parknál	várta	a	segítő	szándékú	sport-
kedvelőket,	kicsiket	és	nagyokat,	akik	stílszerűen	
2016	 vagy	216	métert	 futhattak	Kovács	 István,	

valamint	 a	 Velencei	 és	 Velencei	 Tó	 Környéki	
Nagycsaládosok	 és	 Rászoruló	 Családok	 Klubja	
által	szervezett	–	éppen	aznap	induló	–	tábor	kis	
lakóinak	társaságában.
Az	extrém	hőség	a	kora	délelőtti	időpont	ellené-
re	nem	tett	jót	a	látogatottságnak,	ám	így	is	szép	
számmal	érkeztek	vállalkozó	szellemű	 ifjoncok,	
többnyire	 szülői	 kísérettel.	 A	 Világ	Mikulásának	
(az	 „igazi”,	 a	 finnországi	 Lappföldön,	 az	 északi	
sarkkörön	élő	Télapónak)	honi	nagyköveteként	is	
tevékenykedő	sportember	olimpia	kvízjátékot	is	
tartott	a	résztvevőknek,	akik	közben	üzeneteket	
írhattak	abba	a	naplóba,	amit	a	riói	játékokra	való	
elutazásuk	előtt	 néhány	héttel	 (már	 lapzártánk	
után,	 újságunk	 megjelenésével	 egy	 időben),	
július	 23-án	 a	 Korzón	 adtak	 át	 az	 olimpikonok	
képviselőinek,	 a	 Volán	 Fehérvár	 két	 öttusázójá-
nak,	 Kovács	 Saroltának	 és	 Demeter	 Bencének,	
valamint	a	Hullám	‚91	UVE	úszójának,	Sebestyén	
Dalmának.
Visszatérve	a	programsorozatra:	ugyanez	a	spor-
tos-jótékony	 esemény	 érintette	 június–július-
ban	 Nadapot,	 Pusztaszabolcsot	 és	 Gárdonyt	 is,	
miközben	 Velencére	 kétszer	 visszatért	 Kovács	
István	a	gyerekek	 társaságában.	A	Korzón	 július	
9-én	még	 népesebb	 közönség	 előtt,	még	 több	
résztvevővel	 futottak,	 azt	megelőzően	 –	 június	
29-én	–	pedig	a	helyi	gyermekotthonba	 is	ellá-
togatott	 az	 egykori	 maratoni	 futó,	 a	 szervező	
nagycsaládos	 klub	 vezetője,	 Fekete	 Zsuzsanna	
társaságában.	Az	intézmény	lakói	nagy	örömmel	
üdvözölték	az	akciót,	és	futottak	egy	kicsit	a	Mi-
kulás-nagykövettel.
Apropó	 nagycsaládosok!	 Az	 esemény	 jótékony	
célt	is	szolgált:	a	velencei	és	tó	környéki	rászoruló	
családokat	és	gyermekeket	lehetett	támogatni	a	
helyszíneken	 erre	 a	 célra	 kialakított	 adomány-
gyűjtő	saroknál.	A	segíteni	szándékozók	elsősor-
ban	 tartós	élelmiszert,	 iskolaszereket,	 játékokat	
és	jó	állapotú	ruhaneműt	adományoztak.  (MB)
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Hét dekán múlt Lakatos sikere

A	 várt	 magyar	 sikerekkel	 zárult	 Moszkvában	 a	
felnőtt	 kajak-kenu	 Európa-bajnokság.	 A	mieink	
összesen	14	érmet,	közte	5	aranyat	nyertek	az	
orosz	fővárosban,	ahol	a	velencei	illetőségű	La-
katos	Zsanett	 a	női	 kenusoknál	 a	200	méteres	
egyéni	 számban	 indult,	 s	 a	 tavalyi,	 csehországi	
ezüstérme	után	 ismét	 a	 legnagyobb	esélyesek	
között	 volt.	 Előfutama	 végéig	minden	 rendben	
ment,	 hiszen	 nagyobb	 megerőltetés	 nélkül	 a	
második	–	 továbbjutást	érő	–	helyen	ért	célba.	
Ezt	követően	derült	ki,	hogy	kenuja	néhány	de-
kával	könnyebb	az	előírtnál,	ezért	kizárták	a	to-
vábbi	versenyből.	A	bosszantó	baki	okán	a	fiatal	
világbajnok	–	aki	Velence	díszpolgára	 is	–	nem	
gyarapíthatta	 tovább	 szépen	 terebélyesedő	
éremkollekcióját.
–	Sajnos	az	előfutamom	után	kizártak,	7	dekával	
kevesebb	volt	a	hajóm	súlya,	mint	amit	a	szabály	
megenged.	 Nem	 értem,	 hogyan	 történhetett	
ez,	mert	lemértem	előtte	magam	is	a	hajót	(14	
kg-nak	kell	lennie	száraz	állapotban)	és	14,14	kg	
volt.	Azért	is	érthetetlen	számomra	ez,	mert	így	
versenyeztem	eddig	egész	évben,	ezzel	a	súly-
beosztással.	Ez	nem	rám	vall	mert	nem	vagyok	
egy	 „kajla”	 versenyző.	 Korántsem	 vigasztal,	 de	
tény:	nem	csak	én	 jártam	 így,	hanem	a	 fehéro-
rosz	 lány	 is	a	döntőben.	Nehéz,	de	 fel	kell	 tud-
nom	dolgozni	a	történteket,	mert	pénteken	mar	
megyek	 válogatózni	 az	 U23-as	 Eb-re	 és	 vb-re,	
amelyeken	 szeretném	 feledtetni	 a	 történteket.	
–	mondta	Lakatos	Zsanett.
A	roppant	tehetséges,	és	fiatal	kora	ellenére	már	
rendkívül	eredményes	kenus	hölgy	hozzáállása	
példaértékű.	 Nem	 néz	 hátra,	 csak	 előre.	 Kőke-
ményen	dolgozik	azért,	hogy	a	 jövőben	tovább	
gyarapítsa	 éremkollekcióját,	 és	 ott	 lehessen	 a	
Tokiói	olimpián	2020-ban,	ahol	már	a	női	kenu-

sok	is	helyet	kapnak	a	programban,	remélhető-
leg	Lakatossal	együtt.
AZ	U23-as	Eb-re	éppen	 lapzártánk	 idején	kerül	
sor	 a	 bulgáriai	 Plovdivban,	 a	 világbajnokságra	
pedig	 két	 héttel	 később	 a	 fehéroroszországi	
Minszkben,	 így	 az	 ezeken	 a	 versenyeken	 elért	
eredményekről	 Lakatos	 Zsanett	 vonatkozásá-
ban	augusztusi	lapunkban	számolunk	be.
(Fotó:	Magyar-Kajak-Kenu	Szövetség,	Facebook)

Sport, küzdelem, látvány: kempo
Minőségi	 küzdősport,	 látványos	 show-elemek-
kel	tarkítva.	Ez	a	Profi	Kempo	Gála	sorozat,	mely-
nek	kiemelt	nyári	állomására	a	Velence	Korzón	
került	sor	 július	8-án.	A	sportág	remek	harcosa,	
rendkívül	sikeres	versenyzője	–	nem	utolsósor-
ban	mestere	–,	Takács	Attila	által	megálmodott	
és	életre	hívott	esemény	a	nagy	meleg	ellenére	
is	ezres	létszámú	közönséget	vonzott	a	méltán	
népszerű	komplexumba.

A	 program	nem	csak	 a	 szakág	 kemény,	 harcos	
jelegét,	 hanem	 show-elemeit,	 szórakoztató	 ol-
dalát	tárta	a	közönség	elé,	egyúttal	népszerűsít-
ve	a	kempót,	fejlődési,	 felkészülési	 lehetőséget	
biztosítva	 a	 hazai	 versenyzőknek.	 A	 szervezők	
számítása	bejött,	több	korosztály	és	harcmodor	
csapott	 össze	 a	 nézőket	 gyakran	 tűzbe	 hozva,	
látványos	 akciókkal	 bizonyítva,	 jól	 eladható	 a	
kempo,	ha	megfelelően	van	tálalva.

Velencei utánpótlással fejlődne 
tovább a Tóparti női kézilabda

Kimerítő	 szezon	 végén,	 nagy	 küzdelem	 után	
ünnepelhetett	az	NB	II-ben	a	Velencén	 is	után-
pótlásbázissal	rendelkező,	és	azt	jelentősen	nö-
velni	 szándékozó	 Gárdony–Pázmánd	 Női	 Kézi-
labda	Sport	Egyesület,	hiszen	aranyérem	került	
a	 felnőtt	csapat	 tagjainak	nyakába.	Az	érmeket	
Éliás	 Gábortól,	 a	 Magyar	 Kézilabda	 Szövetség	
ver	seny	igazgatójától,	 valamint	 Dobos	 Lajostól,	
a	 Fejér	 Megyei	 Kézilabda	 Szövetség	 elnökétől	

vették	 át	 a	 játékosok	 és	 a	 vezetőség.	 A	 tóparti	
egylet	az	NBII	Déli	csoportjában	került	a	tabella	
élére,	megelőzve	az	ezüstérmes	 Fehérvár	KC	 II	
és	a	bronzérmes	Szigetszentmiklós	alakulatát.
Az	évzáró	vacsorán	Domak	Béla	elnök	és	Bíró	Ta-
más	társelnök	bejelentették,	hogy	az	Egyesület	
vállalja	 az	NBI/B	 osztályban	 a	 szereplést,	 így	 a	
klub	 eddigi	 legmagasabb	 osztályú	 versenysze-
zonját	 kezdheti	 meg	 a	 szeptemberben	 induló	
bajnokságban.
Gosztola	Petra	utánpótlásedző	elmondta,	hogy	
az	egyesület	junior	csapata	is	szép	teljesítmény-
nyel	zárta	az	évet,	hiszen	ezüstérmet	szereztek	
a	fiatal	lányok.	Az	utánpótláscsapatok,	úgy	mint	
OSB,	U13	 és	U11	 csapatok	ugyancsak	 dicsére-
tet	 érdemelnek	 helyezéseik	 és	 kitartó	 munká-
juk	 okán.	 A	 technikai	 feltételek	 nagyon	 sokat	
javultak	 az	 elmúlt	 években,	 immár	 ideális	 kö-
rülmények	 között	 készülhetnek	 és	 játszhatnak	
mérkőzéseket	a	csapatok.	Az	utánpótláslétszám	
és	minőség	 növekedésében	 nagy	 szerep	 hárul	
Velencére	 is,	 ahol	 a	 Zöldliget	 Általános	 Iskola	
tornatermében	vannak	edzések,	a	 legkisebbek-
re	koncentrálva.
Az	 anyagi	 és	 a	 technikai	 feltételek	 javulásával	
párhuzamosan	évről	évre	egyre	fiatalabb	korosz-
tályokkal	 tudják	elkezdeni	 a	 sportolást.	Míg	pár	
évvel	 ezelőtt	 csak	 általános	 iskola	 7–8.	 osztá-
lyosaival	 illetve	 idősebekkel	 tudtak	 foglalkozni,	
addig	2013-tól	5–6.	osztályosokkal	kezdtek	dol-
gozni,	 jelenleg	 pedig	 már	 2–4.	 osztályosoknak	
is	 tartanak	 edzéseket.	 Az	 egyesület	 az	 NBI/B	
osztályú,	 szeptemberben	 induló	 szereplésével	
újabb	kihívások	és	újabb	lehetőségek	előtt	áll	a	
klub	utánpótlása	is.	Folyamatosan	várják	a	gyere-
kek	jelentkezését,	akiknek	megfelelő	felkészülés	
után	 lehetőségük	 lesz	 versenyezni	 a	 korosztá-
lyos	megmérettetéseken.	A	legkisebbek	is	(2–4.
osztály)	 szeptembertől	 megkezdik	 edzéseiket	
heti	két	alkalommal	a	Zöldliget	Általános	Iskola	
tornatermében,	hogy	a	kisiskolás	bajnokságban	
mérjék	össze	tudásukat	más	régió	csapataival.
A	 létszám	növelése	érdekében	minél	 több,	 ké-
zilabda	 iránt	 érdeklődő	 apróságot	 várnak	 Ve-
lencén.	 A	 ráhangoló	 és	 alapozó	 edzések	 már	
augusztusban	 megkezdődnek,	 ahova	 folyama-
tosan	várja	a	kicsik	jelentkezését	Gosztola	Petra,	
a	06-70-628-7989-es	telefonszámon	vagy	a	pet-
ra.gosztola@gmail.com	e-mail	címen.

(Mátay	Balázs)
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FEDEZD FEL VELÜNK
A VELENCEI TAVAT!

Velence Busz

Élményeket szállítunk!

Megtaláltuk	 a	 Velencei-tó	 leghatékonyabb	 kö-
zösségi	 közlekedési	 eszközét,	 ez	 pedig	 nem	
más,	mint	 a	Budapest	 Tuk	Tuk,	 illetve	 a	Velen-
cei-tó	 Turizmusáért	 TDM	 Egyesület	 által	 közö-
sen	működtetett	Velence	Busz.
Már	 eddig	 is	 nagy	 sikere	 volt	 a	Velence	külön-
böző	fontos	pontjai	között	ingázó	14	személyes	
elektromos	 golfbusznak	 –	 amely	 szintén	 egy	
vállalkozói	összefogás	eredménye	–,	a	folytatás-
ban	pedig	egyről	a	kettőre	lépünk	és	megdup-
lázzuk	a	járművek	számát,	ráadásul	bővítjük	az	
elérhető	helyszínek	listáját	is.
Továbbra	 is	 működik	 a	 	 helyi	 járatként	 funkci-
onáló	 busz,	 amely	 –	 csupán	 néhány	megállót	
említve	 –	 a	 Velence	 Resort	 &	 Spa,	 a	 Velence	
Korzó,	 a	VelenceBike	Kerékpáros	Kompetencia	
Központ,	a	Velencei	Vízi	Vár	strand	és	a	Hotel	Ju-
ventus	között	 jár.	A	buszok	keddtől	vasárnapig	
közlekednek,	 minden	 egész	 órakor	 a	 Velence	
Resort	 &	 Spa-tól	 indulnak,	 és	 minden	 óra	 30	
perckor	 jönnek	 vissza	 a	 VVV	 strandtól.	 A	 busz	
helyi	lakosok	és	turisták	számára	is	igénybe	ve-

hető,	100	forintért	válthatnak	rá	jegyet,	az	ár	pe-
dig	független	attól,	hogy	csak	egy	megállót	me-
gyünk,	vagy	egész	Velencét	körbebuszozzuk.
A	menetrend	szerinti	 jármű	mellett	 forgalom-
ba	 állítunk	még	 egy	 17	 személyes	 golfbuszt,	
amely	külön	megrendelésre	közlekedik,	a	cso-
magban	 pedig	 négy	 helyszín	 közül	 lehet	 vá-
lasztani.	Rendelhetünk	buszos	túrát	a	pákozdi	
Katonai	 Emlékparkba,	 az	Agárdi	 Pálinkafőzdé-
be,	 a	 pákozdi	 Lics	 Pincészet	 és	 Szőlőbirtokra	
valamint	 az	 agárdi	 L.	 Simon	 Borászatba.	 A	
csomag	 tartalmazza	 az	 utazást,	 valamint	 a	
programokat	 a	 helyszínen,	mint	 például	 bor-,	
vagy	pálinkakóstolást,	bemutatót,	sétát	az	Em-
lékparkban.	 A	 csomagajánlatok	 árai	 2500	 Ft/
fő-től	kezdődnek.	

Folyamatosan	frissülő	információ:
facebook.com/velencebusz
velencebusz.hu

További	partnereink:
VelenceBike	Kerékpáros	Kompetencia	Központ

Velence	Resort	&	Spa

C/VELENCEBUSZ ÉLMÉNYT SZÁLLÍTUNK! KERESD TÚRÁINKAT A WWW.VELENCEBUSZ.HU OLDALON.

VELENCE RESORT & SPA 1 13

VELENCE VASÚTÁLLOMÁS 2

IFI ÉTTEREM 12

VELENCE KORZÓ 3

TÓBÍRÓ STRAND 4 WAKEBOARD PÁLYA10

JUVENTUS HOTEL11

ÉDES VELENCE CUKRÁSZDA5

ARANYKÚT ÉTTEREM 9

VELENCEBIKE KERÉKPÁROS 
KOMPETENCIA KÖZPONT 6

VVV STRAND
ÉS RENDEZVÉNYPARK 7

DRÓTSZAMÁR 
PARK & CAMPING 8

KEDD-VASÁRNAP 10:00-13:00 ÉS 15:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT, ÓRÁNKÉNT SZÁLLÍT UTASOKAT!
INDUL: MINDEN EGÉSZ ÓRAKOR A VELENCE RESORT & SPA-TÓL, MAJD VISSZA A VVV STRAND ÉS RENDZVÉNYPARKTÓL MINDEN ÓRA 30 PERCKOR.

Velencebusz

1. VELENCE RESORT & SPA 2. VELENCE VASÚTÁLLOMÁS 3. VELENCE KORZÓ 4. TÓBÍRÓ STRAND 5. ÉDES VELENCE CUKRÁSZDA 6. VELENCEBIKE KERÉKPÁROS KOMPETENCIA KÖZPONT

7. VVV STRAND ÉS RENDEZVÉNYPARK 8. DRÓTSZAMÁR PARK & CAMPING 9. ARANYKÚT ÉTTEREM 10. WAKEBOARD PÁLYA 11. JUVENTUS HOTEL 12. IFI ÉTTEREM 13. VELENCE RESORT & SPA
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Képzeljük	magunk	elé	az	idilli	képet:	sétálunk	a	
Velencei-tó	partján,	majd	hirtelen	egy	színpad-
ba	 botlunk,	 ahol	 a	 naplementével	 egy	 időben	
nívós	komolyzenei	koncerteken	vehetünk	részt.	
Nincs	más	dolgunk,	mint	hátra	dőlni,	és	élvezni	
a	zenét.
Így	történt	ez	a	Velencén	idén	debütáló	komoly-
zenei	 rendezvényen,	 a	 KoncerTÓ	 tóparti	 hely-
színén,	 de	 a	 velencei	 katolikus	 templomban,	
illetve	 a	 –	 frissen	 átadott	 –	 kápolnásnyéki	Ha-
lász	Gedeon	Központban	is	színvonalas	produk-
cióknak	 tapsolhatott	 a	 napról	 napra	népesebb	
közönség.	 A	 gyerekeknek	 ráadásul	 az	 élmény	
mellett	édességgel	is	kedveskedtünk,	hiszen	az	
interaktív	Mozart-esten	csokigolyókat	is	kaptak	
a	lurkók.
A	KoncerTÓ	programsorozat	 zárónapján	ünne-
pélyes	 keretek	 között	 nyitották	 meg	 a	 Halász	
Gedeon	Központ	új	 épületét	 és	 a	 felújított	 da-
basi	 Halász-kastélyt.	 Este	 a	 nap	 és	 a	 koncert-
sorozat	méltó	zárásaként	Mozart	műveiből	ösz-
szeállított	 nagyzenekari	 produkciót	 láthatott	 a	
nagyközönség.	A	záró	program	egyben	a	Klassz	
a	pARTon	nyári	koncertsorozat	nyitánya	is	volt.
Bízunk	benne,	hogy	a	nívós	komolyzenei	prog-
ramokkal	 hagyományteremtő	 rendezvényt	 in-
dítottunk	útjára.

A	Velencei-tavi	Kistérségért	Alapítvány	és	 a	Ha-
lász	 Gedeon	 Központ	 szeretettel	 ajánlja	 figyel-
mébe	a	felújított	kápolnásnyéki	Halász-kastély
„A	65	éves	MKB	Bank	gyűjteménye	a	200	éves	
kastélyban”	című	első	kiállítását.

A	fantasztikus,	nagy,	budapesti	kiállítások	szín-
vonalát	 idéző	 tárlat	 betekintést	 nyújt	 az	 egyik	
legnagyszerűbb	magyar	 képzőművészeti	 gyűj-
teménybe.
A	 kastélyban	 Mednyánszky	 László,	 Markó	 Fe-
renc,	 Barabás	 Miklós,	 Rippl-Rónai	 József,	 Csók	
István,	 Ligeti	 Antal	 több	 festménye	 mellett	
látható	 még	 –	 többek	 között	 –	 Benczúr	 Gyu-
la,	 Vaszary	 János,	 Perlott	 Csaba	 Vilmos,	 Orbán	
Dezső,	Glatz	Oszkár,	Ferenczy	Károly,	Szőnyi	Ist-
ván,	Aba-Novák	Vilmos,	Ferenczy	Noémi,	Márffy	
Ödön,	Berény	Róbert,	Egry	József,	Kmetty	János	
egy-egy	kiváló	alkotása.
A	kiállítás	megtekinthető	december	31-ig,	hétfő	
és	ünnepnapok	kivételével	10-től	18	óráig.

A	 felnőtt	 belépőjegy	 ára	800	 Ft,	 18	éves	 korig	
400	Ft,	6	éves	kor	alatt	ingyenes.
Cím:	 Halász	 Gedeon	 Központ,	 2475	 Kápolnás-
nyék,	Deák	Ferenc	utca	10.	www.vtka.hu

Folytassa, KoncerTó!
Találkozzunk jövőre is!
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Velencei értékek nyomában

Múlt	 hónapban	 a	 Bod	 kápolnáról	 írtunk,	most	
azonban	egy	olyan	épületet	szeretnénk	bemu-
tatni	Önöknek,	ahol	valószínűleg	már	majdnem	
minden	 velencei	 polgár	 megfordult	 legalább	
egyszer	 élete	 során.	 Velencén,	 ha	 a	 tóparton	
sétálunk,	 a	 Korzótól	 kicsit	 feljebb,	majdnem	 a	
Velencei-tó	partján	egy	gyönyörű	ékszerdobozt	
pillanthatunk	meg.	 Ez	nem	más,	mint	 a	Mesz-
leny–Wenckheim-kastély,	melyről	kevesen	tud-
ják,	hogy	Say	Ferenc	fehérvári	műépítész	tervei	
alapján	Kégl	György	–	leányának,	Kégl	Irmának	
–	 és	 férjének	Meszlény	 Benedeknek	 (aki	 a	 ve-
lencei-tavi	 vadásztársaság	 vezetője	 volt)	 épít-
tette	1888–89-ben.	
A	kastély	legrégebbi	része	tehát	a	XVIII.	század	
második	felében	épült	barokk	stílusban,	ehhez	
a	 XIX.	 század	 első	 felében	 klasszicista	 stílusú		
szárnyat	építettek.	
A	kerti	tavat,	vízesést,	öt	hidat,	a	sziklakertet	és	a	
fenyvest	Meszlény	Pál,	egy	másik	Meszlény-kúria	
tulajdonosa	építette	ki.	Miután	1909-ben	Mesz-
lény	 Benedek	 (1855.	 6.	 5.	 –	 †	 1909.	 12.	 13)	
elhunyt	 ,	 örökösei	 az	 I.	 világháború	után	eladó-
sodtak	 (hadikölcsön	 miatt)	 így	 a	 család	 eladni	

kényszerült	a	birtokot	és	a	kúriát	1921-ben		gróf	
Wenckheim	 Ferencnek,	 akinek	 családja	 	 erede-
tileg	 osztrák	 polgári	 származású	 volt,	 de	 1776-
ban	osztrák	bárói	rangot	kapott,	1802-ben	pedig	
osztrák	 grófi	 címre	 is	 szert	 tett.	 A	 família	 tagjai	
politikusként	és	kultúrmérnökként	jeleskedtek.
Wenckheim	 Ferenc	 1939-ben	 halt	meg	 Velen-
cén,	a	kúriában	azonban	 férje	halála	után	még	
1945-ig	felesége	lakott.	A	háború	sajnos	a	kas-
tély	falaiban	is	kárt	tett,	megviselte	az	épületet,	
ráadásul	ki	is	fosztották.	
A	háború	után	az	akkori	kultuszminisztérium	úgy	
döntött,	hogy		igényt	tart	a	kúriára	és		a	kastélyt	
iskola,	illetve	internátus	céljára	alakította	ki.	
Jelenleg	a	kastélyépületben	könyvtár	működik,	
ahova	a	velencei	polgárok	szívesen	 járnak	mű-
velődni,	 internetezni,	 kikapcsolódni,	 egészen	
pontosan	1987.	augusztus	20.	óta.	Sinkáné	Mi-
hály	 Zitától	megtudtuk,	 hogy	 a	 könyvtárban	 a	
közel	900	regisztrált	olvasó	31	000	könyv	közül	
választhat	kedvére	való	olvasnivalót.
A	 könyvtárban	 sok	 színes	 program	 került	 már	
megrendezésre,	 akár	 az	 Országos	 Könyvtári	
Napok	keretében,	akár		külön	bábelőadás	a	gye-
rekeknek	(Balázs	Ágnes,	Víg	Balázs),	de	megfor-
dult	már	Velencén	Keller	Péter,	Gárdonyi	Géza	
unokája	is.	

A	parkban	a	sport	szerelmeseinek	kedvez	a	fut-
ball	valamint	egy	teniszpálya	is.
A	 kastély	 adott	 már	 helyet	 játszóháznak,	 család-
segítő	szolgálatnak,	 	 jelenleg	megtalálható	benne	
egy	házasságkötő	terem,	melyben	testületi	ülések	
és	értekezletek	kerülnek	megrendezésre,	valamint	
helyet	kapott	benne	a	Velencei	Helytörténeti	Köz-
hasznú	 Egyesület	 irodája	 és	 egy	 kiállítóterem	 is,	
melyben	már	számos	kiállítás	fogadta	már	az	érdek-
lődő	látogatókat.	Az	épület	helyi	védelem	alatt	áll.
Forrás:	Virág	Zsolt.	
Magyar	Kastélylexikon	–	Fejér	megye	kastélyai	
és	kúriái
Wikipédia
Velencei	Helytörténeti	Egyesület

Meszleny–Wenckheim-
kastély 

A	kastély,	mai	állapotában

A	Velencei-tó	régebben	jóval	feljebb	állt,	a	mai	
állapotához	képest.

Oláh Adrienn
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Olvasni-Való
Zilahy Ágnes :  

Lányok, anyák, utazások

A	kisregény	hősei	egy	fantasztikus	utazásra	 in-
vitálják	 az	 olvasót	 Bali	 és	 Capri	 csodás	 tájaira,	
de	 egyben	 egy	 spirituális	 utazásra	 is.	 A	 siker-
re	 törekvő	 emberek	ma	már	 ki	 sem	 látszanak	
a	 munkájuk	 által	 emelt	 falak	 mögül.	 A	 maira	
hangszerelt	 történet	 részleteiben,	 divatos	
foglalkozások,	 elfoglaltságok	 és	 külsőségek	
jelennek	meg.	Hajlamosak	 vagyunk	 arra,	 hogy	
kudarcainkért	 a	 környezetünket	 okoljuk.	 Ké-
szen	állsz-e	arra,	hogy	a	harag	és	a	düh	helyett	
lecsendesítsd	 elméd	 és	 józan	 ésszel	 elemezd	
magad?	 Képes	 vagy-e,	 az	 életed	 újra	 gondolá-
sával	sorsfordító	alternatívákat	keresni?	A	kisre-
gényben	a	két	lány	és	két	család	által	képviselt	
sikersztorija,	ezekre	a	kérdésekre	is	keresi	a	vá-
laszt,	szerelmi	szállal	megspékelve.	Tanulságos	
lehet	a	mai	fiatalok	számára.
Az	 írónővel	 szeptemberben	 találkozhatnak	 az	
olvasók	a	könyvtárban.

A virágosítást zsűrizték

Berg Judit :  
Rumini kapitány

Megérkezett a nyolcadik Rumini!

Galléros	Fecó	csatlakozik	a	Kartács-tengerre	tar-
tó	Szélkirálynőhöz,	hogy	elrabolt	kisfia	és	Sajtos	
Rozi	nyomába	eredjen.	Újra	együtt	hát	a	legény-
ség!	 De	 egy	 végzetes	 baleset	 során	Rumini	 és	
Fecó	 eltűnik,	 később	 a	 Szélkirálynő	 is	 végve-
szélybe	kerül,	ráadásul	nem	kevesebb,	mint	há-
rom	gonosz	keresztezi	hőseink	útját:	Pengecsőr	
báró,	 André	 de	 Majré	 és	 Vipera.	 Bár	 a	 helyzet	
gyakran	 válik	 reménytelenné,	 hőseink	 mégis	
mindig	megtalálják	a	kiutat,	néhol	a	szerencse,	
máskor	jó	szándékú	barátok	segítségével.

(Sinkáné	Mihály	Zita	-	könyvtárvezető)

Vannak	települések,	ahol	kevésbé	számít	a	közte-
rületek,	 a	parkok,	 az	 intézmények,	 vendéglátóhe-
lyek,	 valamint	 a	magánházak	 előtti	 területek	 csi-
nosítása,	virágosítása,	a	zöldfelületek	gondozása	és	
növelése,	ám	szerencsére	akadnak	pozitív	példák.	
Ezek	 közé	 tartozik	 Velence	 városa	 is,	 amely	 már	
komoly,	 két	 évtizedes	 múlttal	 és	 szép	 sikerekkel	
büszkélkedhet	a	Virágos	Magyarországért	környe-
zetszépítő	 versenyben	 elért	 eredményei	 okán.	 A	
településen	 közügy	 a	 virágosítás.	 Mint	 arról	 már	
beszámoltunk,	az	idén	májusban	iskolások,	óvodá-
sok,	polgárőrök,	civilek,	s	az	önkormányzat	vezetői	
is	 alaposan	 kivették	 részüket	 a	munkálatokból.	 A	
Virágos	Magyarországért	zsűrije	június	24-én	láto-

gatott	Velencére,	hogy	megtekintse	az	összefogás	
eredményét.
A	szakemberekből	álló	szemléző	csapat	elégedett	
volt	a	 látottakkal.	Mint	elmondták,	a	bírálati	szem-
pontokat	 nemcsak	 a	 közterületek	 virágosításával	
mérik.	Fontosak	az	utcabútorok,	a	világítótestek	és	
a	szemetesedények,	de	a	tisztaság	és	a	magánker-
tek	állapota	is	sokat	nyom	a	latban.
A	 Spanyárné	 Halász	 Szilvia	 vezette	 zsűri	 tagjai	 ki-
emelték,	 hogy	 fontos	 bírálati	 szempont	 a	 környe-
zetvédelem,	 ezen	 belül	 a	megújuló	 energia	 hasz-
nálata,	melynek	kapcsán	pozitív	példaként	emelték	
ki	 a	 geotermikus	 energiával	 üzemelő	 Zöldliget	
Általános	 Iskolát,	 a	 napkollektorok	 használatát,	 a	

klímatudatos	életmódot,	ezen	belül	a	a	közlekedés	
során	a	kerékpárok	használatát.	Örömmel	nyugtáz-
ták,	 hogy	 Velence	 ezen	 a	 téren	 is	 sokat	 fejlődött,	
kerékpárbarát	település	lett,	létrejött	egy	ÖKO-park,	
valamint	a	szelektív	hulladékgyűjtés	is	példa	értékű,	
hiszen	ezzel	ugyancsak	a	környezetet	védik,	ahogy	
a	fúrt	kutakból	történő	csepegtető	locsolással	is.
Általánosságban	 is	 folytatva	 a	 sort	 hozzátették,	
hogy	nagyon	fontos	még	a	természet	védelme,	az	
ökológiai	sokszínűség	megtartása	a	szelektív	kaszá-
lással,	vagy	az	ágyásokban	a	cserjék,	 törpecserjék,	
évelők	növelése	az	egynyári	kiültetések	ellenében.	
De	fontos	a	helyi	termék,	a	környezetkímélő	mód-
szerek	alkalmazása,	a	közösségi	kertek,	a	fogyaték-
kal	élők	bevonása	a	munkákba,	és	persze	a	turizmus	
is.	 Az	 épített	 örökség	megléte,	 annak	 védelme,	 a	
természeti	 értékek,	 az	élővizek	 védelme,	 amelyek	
mind	a	turizmus	szolgálatába	állíthatók.
A	 kerékpárutak	 megléte	 az	 egészséges	 életmódra	
nevelés	 egyik	 eszköze.	 A	 szolgáltatások,	 a	 kereske-
delmi	 és	 egyéb	 szálláshelyek	minősége	 ugyancsak	
kiemelt	 tényezők,	 de	 –	mint	mondták	 –	 hosszasan	
lehetne	még	a	 felsorolást	 folytatni,	 hogy	munkájuk	
során	milyen	szempontokat	kell	figyelembe	venniük.
A	települési	szemlék	folyamatosak,	az	országos	ösz-
szesítések	az	ősz	folyamán	történnek,	majd	év	vé-
gén	kerülnek	kiosztásra	ünnepélyes	keretek	között	
a	díjak.																																																																(MB)

.

VÁROSI KÖNYVTÁR
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
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A
z	 első	 félévet	 vidám	 névnapi	 köszön-
tővel	 zártuk.	 A	 Közösségi	 Ház	 udvarán	
megtartott	 zenés	 délutánon,	 korábbi	
meghívásukat	 viszonozva,	 vendégül	

láttuk	 a	 soponyai	 Délibáb	 Népdalkör	 tagjait	 és	 a	
százhalombattai	 Móré	 Julikát,	 aki	 a	 városukban	
tett	 kirándulásunkon	 szíves	 vendéglátónk	 és	 ka-
lauzunk	 volt.	 Vendégeinket,	 klubtagjainkat,	 és	 a	
néhány	kedves	ismerőssel,	családtaggal,	unokával	
kiegészült	ünneplő	résztvevőket	a	tánckar	tagjai	a	
most	is	nagy	sikert	aratott	jelmezes	kacsatánc-be-
mutatóval	köszöntötték.	A	táncosokat	Molnár	Ist-
ván	kísérte,	és	máris	igen	jó	hangulat	kerekedett.	
Közben	 elkészült	 az	 ízletes	 gulyásleves,	 amit	
férfi	 tagjaink	 főztek	meg.	Az	asszonyok	az	elő-
készületekben,	 tálalásban	 szorgoskodtak,	 és	
sok	finom	sütit,	pogácsát	sütöttek.	
A	 jó	étvággyal	elfogyasztott,	kitűnő	ebéd	után	
tánccal,	énekléssel	folytatódott	a	délután.	Dura	
Elemér,	Újvári	Misi,	a	gondnokunk,	Bea	kedvelt,	
népszerű	dalokkal	szórakoztattak	bennünket.	A	
Délibáb	Népdalkör	tagjai	pedig	két	szép	verssel	
örvendeztették	meg	a	jókedvű	társaságot.	
A	 lelkes	 csapatmunkának,	 a	 gondos	 előkészí-
tésnek	 köszönhetően	 mindenki	 nagyon	 jól	
érezte	 magát.	 Vendégeink	 is	 csak	 többszöri	
búcsúzkodás	után	tudtak	hazaindulni.	Köszöne-
tük	mellett	 jóleső	érzéssel	hallgattuk	elismerő	

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub

 Közös ebéd a soponyai 
vendégekkel

Körtánc a Közösségi Ház 
udvarán

szavaikat	a	klub	működéséről,	a	barátságos,	ké-
nyelmes	Közösségi	Házról,	a	szép	környezetről.	
Rendezvényünk	 megtartásához	 nagy	 segítsé-
get	kaptunk	Szelei	Andrea	aljegyző	asszonytól,	
valamint	 Bruch	 Józseftől	 és	 munkatársaitól,	
amit	hálásan	megköszönünk.
A	 hónap	 közepén	 meglepetésben	 is	 volt	 ré-
szünk.	A	polgármester	úr	finom	meggyel	aján-
dékozta	 meg	 klubtagjainkat,	 amit	 szívesen	 és	
köszönettel	 fogadtunk.	 A	 friss	 gyümölcsből	
meggyes	sütik,	kompótok	készültek.
Örömteli	esemény	volt	még	klubunkban,	hogy	
87.	 születésnapján	 köszönthettük	 Döbrentei-
né	Borikát,	aki	jó	szokásához	híven	édes	és	sós	
süteménnyel	vendégelt	meg	bennünket.	A	88.	

születésnapját	 ünneplő	 Poszpechné	 Etukának	
otthonában	 gratuláltunk	 a	 jeles	 évfordulón.	
Kívánunk	 ezúton	 is	 mindkettőjüknek	 nagyon	
boldog	születésnapot	és	nagyon	jó	egészséget.	
A	szomorúság	sem	került	el	bennünket.	
Nehéz	szívvel,	nagy	fájdalommal	vettünk	végső	
búcsút	Bognárné	Bözsike	alapító	tagunktól,	aki	
83.	évében,	otthonában	hunyt	el.	
Mélyen	megrendített	 bennünket	 korábbi	 klub-
tagunk,	Talabérné	Erzsike	halála.	
Bánatukat	átérezve	és	osztozva	gyermekeik,	uno-
káik	mély	gyászában,	kedves	alakjukat	és	az	együtt	
töltött	évek	emlékét	szeretettel	megőrizzük.	
Klubunk	 július	1-jétől	nyári	 szünetet	 tart.	Terve-
ink	 szerint	 augusztus	 második	 felében	 találko-
zunk	újra.	Addig	 is	kívánok	minden	kedves	klub-
társamnak	 kellemes	 nyári	 napokat,	 nagyon	 jó	
egészséget.		 Lukács	Sándorné	klubvezető

Ófalusi II. számú 
Nyugdíjas Klub
Mozgalmas,	 eseményekkel	 teli,	 élményekben	
gazdag	 négy	 héten	 vagyunk	 túl.	 Kifejezetten	
meleg	 és	 napsütéses	 napokat	 éltünk	 át.	 Néha	
már	a	rekkenő	hőség	próbára	tette	tűrőképessé-
günket	is.	Egyetlen	dologgal	lehetett	ezt	kibírni,	
fürdőzéssel.	Június	22-én	Kiskunmajsán	voltunk	
nyugdíjas-találkozón.	A	résztvevő	nyugdíjasklu-
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bok	tagjai	műsorral	szórakoztattak	bennünket.
Fontos	 szerep	 jutott	 a	 fürdésnek	 is,	 hisz	 igen-
csak	tüzesen	sütött	a	nyári	nap	sugára.	Az	igali	
fürdőhöz	 hasonlóan	Kiskunmajsán	 is	 az	 1960-
as	években	nem	termálkincs	feltárásának	vágya	
hozta	a	Dél-Alföldre	a	kutatókat,	hanem	a	szén-
hidrogéneké.	Kőolajat	nem	találtak,	azonban	a	
fúrások	mellett	72	fokos	termálvíz	tört	a	felszín-
re.	A	majsai	lakosság	vágya,	hogy	fürdő	épüljön,	
az	egyszerű	kisváros	több	legyen,	csak	az	1980-
as	évek	elején	valósult	meg.
1984-es	megnyitása	után	a	fürdő	egyre	népsze-
rűbb	 lett,	 épült	motel,	 kemping	és	üdülőfalu	 is.	
2001–2010-ig	 bővítették,	 korszerűsítették,	 ma	
már	 háromgenerációs	 családi	 fürdőként	műkö-
dik.	 Gyógymedencéjében	 nátriumhidrogén-kar-
bonátos	hévizet	élvezhetjük,	ásványvízként	elfo-
gadható.	Nagyon	kellemesen	töltöttük	a	napot.
Júniusban	 felköszöntöttük	 az	 első	 féléves	 név-
naposainkat.	 Igazi	meglepetésként	 egyik	ünne-
peltünk,	Házi	 József	 vendégelt	meg	bennünket	
finom	 marhapörkölttel	 és	 natúr	 burgonyával.	

Névnaposaink	 különféle	 süteményeket	 tálaltak	
fel.	Vendégünk	volt	a	polgármester	úr,	aki	süte-
ménnyel	 ajándékozott	 meg	 bennünket.	 Elláto-
gatott	 még	 hozzánk	 Kovács	 Ferenc	 vállalkozó	
is,	aki	finom	borokat	hozott.	Klubunk	régi	támo-
gatója	 ő,	 egy	 meghívót	 adott	 át	 nekünk,	 mely	
egynapos	kirándulásról	szólt	a	ráckevei	fürdőbe,	
majd	egy	ebédmeghívásra	utána	az	éttermébe.	
Jó	hangulatban	töltöttük	a	délutánt.
Június	26-án	a	nadapi	nyugdíjasok	meghívásá-
nak	tettünk	eleget.	Igazi	nyári	délutánon	finom	
gulyáslevessel	 kínáltak	 bennünket,	 utána	 házi	
sütiket	ettünk.	Volt	vidám	zene,	tánc.	Az	össze-
jövetelen	nagyon	jól	éreztük	magunkat.
Július	 6-án	 a	 támogatónk	 által	 biztosított	 kis-
busszal	Ráckevére	 a	 fürdőbe	 kirándultunk.	Rá-
ckeve	a	Csepel-sziget	déli	 részén	 található.	Az	
Aqualand	 fedett	 fürdő	 és	 vitál	 központ	 gyógy-
vize	 kiválóan	 alkalmas	mozgásszervi,	 izületi	 és	
bőrproblémák	enyhítésére.	A	fürdő	52	fokos	vize	
1000	m	mélységből	 érkezik.	 Élménystrandján	 
8	medence,	3	szauna	és	4	csúzda	várja	a	fürdeni	
vágyókat.	Igazi	nyári	időben	élveztük	a	strando-
lást.	Délután	a	ráckevei	Csöni	étteremben	finom	
ebédet	kaptunk.	A	szép,	elegáns	étteremben	fi-
gyelmes,	szívélyes	kiszolgálásban	volt	részünk.	
Köszönjük,	hogy	lehetőségünk	volt	ezt	a	napot	
ilyen	 kellemesen	 eltölteni.	 Szép	 élményben	
volt	részünk.

Pardi	Erzsébet

Nosztalgia	III.	számú	
Nyugdíjas	Klub
Ismét	 nagyon	 szép	 kétnapos	 kiránduláson	 vet-
tünk	részt.	Első	nap	ellátogattunk	Fertődre	a	gyö-
nyörűen	 felújított	 Eszterházy-kastélyba,	 amely	
a	bécsi	Schönbrunn	és	a	párizsi	Versailles	méltó	
párja.	Az	 itt	élő	Eszterházy	hercegek	művészet-

pártoló	tevékenységének	köszönheti,	hogy	a	18.	
század	végi	Magyarország	egyik	fő	kulturális	köz-
pontja	volt	a	kastély.
Sokáig	 itt	 élt	 és	 alkotott	 Joseph	Haydn	 is	 Esz-
terházy	 Miklós	 vendégeként.	 Hosszú	 idő	 után	
már	 nagyon	 szeretett	 volna	 hazamenni,	 ezért	
alkotta	meg	a	Búcsú	szimfóniát,	aminek	záróté-
telébe	belekomponálta	a	zenészek	egyenkénti	
távozását,	 Eszterházy	 herceg	 értette	 a	 célzást	
és	hazaengedte	a	zenekart.
Következő	 állomásunk	 Nagycenken	 a	 Széche-
nyi	család	kastélya	volt.	A	kastélyon	kívül	mén-
telep,	 park	 és	 több	mint	 két	 kilométer	 hosszú	
hársfasor	is	található	itt.
A	 barokk	 kápolnában	 nyugszik	 Széchenyi	 Ist-
ván,	a	„legnagyobb	magyar”.
Ezután	még	megnéztük	Fertőrákoson	a	hajdani	
kőfejtőt.	 A	 volt	 bánya	 oszlopcsarnokos,	 rend-
kívül	 jó	 akusztikájú	 terme	 koncertek,	 színházi	
előadások	helyszínéül	 is	 szolgál.	Látogatásunk	
alatt	 nagyon	 érdekes	 filmet	 nézhettünk	 meg,	
bemutatva	 hogyan	 alakult	 ki	 ez	 a	 csodálatos	
mészkőhegy.	Az	egykori	tenger	élővilágát	is	be-
mutató	film	lenyűgözött	minket.
Másnap	 a	 nagyon	 szép	 panzióban	 kellemesen	
kipihenve	Sopronban	városnéző	kisvonattal	jár-
tuk	be	az	egyedülálló,	műemlékek	övezte	bel-
városi	utcákat.
Hazatérve	Budapesten	a	Szépművészeti	Múze-
um	időszakos	kiállításán	Picasso	műveit	néztük	
meg,	 majd	 az	 állandó	 kiállításon	 Munkácsy,	
Szinyei	stb.	műveiben	gyönyörködtünk.	Ezután	
még	a	Budai	Várban	sétálva	megcsodáltuk	me-
seszép	fővárosunk	panorámáját,	és	fáradtan,	de	
élményekkel	telve	jöttünk	haza.
Klubnapunkon	 meglepetésben	 volt	 részünk,	
polgármester	úr	jóvoltából	nagyon	szép	megy-
gyet	 kaptunk,	 amit	 örömmel	 osztottunk	 szét	
egymás	között.	Valamennyien	köszönjük.
Mindenkinek	jó	egészséget	kívánunk!

Herczeg	Ferencné	klubvezető
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19.15–20.15

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
18.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
16.00 órától

Gymstick 19.15–20.15 Gymstick 19.15–20.15

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 

09.30–10.30
Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.15–17.15

Aprócska Néptánc 
3–6 éveseknek
16.45–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.15–17.15

Ritmikus gimnasztika
16.15–17.45

Pilates  
18.15–19.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

19.00–21.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.45–19.15

5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

I. számú Nyugdíjas Klub 
nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

                           MEGHÍVÓ
   2016.08.05-én/péntek/  9-12 óráig  az Anyatejes Táplálás Világnap alkalmából rendezvényt
tartunk Velencén a Zöldliget Általános Iskola Liget Iskolarészben(Velence, Kis u.1). A 
rendezvényen Kápolnásnyék, Velence I. és Velence II. védőnői körzetei  vesznek részt. A 
védőnők által a területen gondozott várandós anyák és kisgyermekes családok részére tartjuk az
ünnepséget.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Programok:
    9.00.-9.15    : Megnyitó, dr. Ferencz Péter Velence-tavi Kistérségi  Járóbeteg    Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgató köszöntője, várandós gondozás bemutatása 
    9.15.-9.30    :  Sokáig anyatejjel táplált csecsemők és édesanyjuk köszöntése

9.30.-9.40.   :  Csatlós Henrietta:Czeizel vitamin bemutatása
9.40.-9.50    :  Baba-mama torna Kossa Anettal
9.50-10.00   :  Skoflek Csaba : Bonolact termékcsalád bemutatása
10.00- tól     :  13+1 Totó kitöltése
10.00-10.15 :  Ringató foglalkozás bemutató Szalczgruber Mariannal
10.15-10.35 :  Maminbaba-hordozós latin fitness Dávid Tímeával
10.35.-10.45:  Székesfehérvári Baba-barát kórház, szülészeti osztály bemutatkozása
10.45-10.55 :  Humaco Bt bemutatkozása Hubai Máriával
11.00-tól:    :  TOTÓ nyerteseinek megajándékozása
11.30-12.00 :  Forstner Betti - Zumba bemutató (vállalkozó kedvüek részvételével, új 
résztvevők között Zumba bérlet kerül kisorsolásra!!!)
A rendezvény ideje alatt a Pöttöm Pöttyök és Csőrike családi napközik biztosítják az ingyenes
játszóházat a gyermekek részére (zumba ideje alatt gyermekfelügyelet).
A rendezvény látogatóit támogatóink felajánlásából Fornettivel, üdítővel, szörppel, 
gyümölccsel és salátával várjuk!
         Szita Ildikó                  Torma Csabáné                    Siposné Papp Judit

                  védőnő            védőnő            védőnő

Főbb támogatóink: Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
Anita Hungária Kft, Hipp Kft, Naturland Kft, Nyolc Tiszta Forrás Szocális Szövetkezet, 
Velence-Fruct Kft

 
                                                          

MEGHÍVÓ
2016.augusztus 5-én, pénteken, 9-12 óráig  

az Anyatejes Táplálás Világnap alkalmából 
rendezvényt tartunk Velencén a Zöldliget Általános 

Iskola Liget Iskolarészben (Velence, Kis u.1).  
A rendezvényen Kápolnásnyék, Velence I. és  

Velence II. védőnői körzetei vesznek részt. A védőnők 
által a területen gondozott várandós anyák és 

kisgyermekes családok részére tartjuk az ünnepséget.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Programok:
9.00.-9.15:  Megnyitó, dr. Ferencz Péter Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó  
 Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgató köszöntője, várandós  
 gondozás bemutatása
9.15.-9.30:  Sokáig anyatejjel táplált csecsemők és édesanyjuk köszöntése
9.30.-9.40:  Csatlós Henrietta:Czeizel vitamin bemutatása
9.40.-9.50:  Baba-mama torna Kossa Anettal
9.50-10.00:  Skoflek Csaba: Bonolact termékcsalád bemutatása
10.00- tól:  13+1 Totó kitöltése
10.00-10.15:  Ringató foglalkozás bemutató Szalczgruber Mariannal
10.15-10.35:  Maminbaba-hordozós latin fitness Dávid Tímeával
10.35.-10.45:  Székesfehérvári Baba-barát kórház, szülészeti osztály bemutatkozása
10.45-10.55:  Humaco Bt bemutatkozása Hubai Máriával
11.00-tól:  TOTÓ nyerteseinek megajándékozása
11.30-12.00:  Forstner Betti - Zumba bemutató (vállalkozó kedvüek részvételével,  
 új résztvevők között Zumba bérlet kerül kisorsolásra!!!)

A rendezvény ideje alatt a Pöttöm Pöttyök és Csőrike családi napközik biztosítják az 
ingyenes játszóházat a gyermekek részére (zumba ideje alatt gyermekfelügyelet).
A rendezvény látogatóit támogatóink felajánlásából Fornettivel, üdítővel, szörppel, 
gyümölccsel és salátával várjuk!

Szita Ildikó, Torma Csabáné, Siposné Papp Judit védőnők

Főbb támogatóink: Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
Anita Hungária Kft, Hipp Kft, Naturland Kft, Nyolc Tiszta Forrás Szocális Szövetkezet,

LAKOSSÁGI  
TÁJÉKOZTATÁS

A	 Velence,	 Tél	 utca,	 Ősz	 utca,	 Tavasz	
utca,	Szél	utca,	Rózsa	utca	és	Viola	ut-
cákat	 érintő	 „Mindkét	 irányból	 behaj-
tani	tilos”	közlekedési	 jelzőtáblák	kihe-
lyezésével	kapcsolatban	tájékoztatjuk	a	
Tisztelt	Lakosságot	arról,	hogy	a	tilalom	
2016.	július	1.	napjától	2016.	szeptem-
ber	1.	napjáig	lesz	érvényben.
A	tilalmi	jelzőtáblák	elhelyezését	a	nyári	
időszakban	megnövekedett	 idegenfor-
galmi	látogatók	sok	esetben	szabályta-
lan,	a	közúti	közlekedést	megnehezítő,	
akadályozó	parkolása	indokolja.
Felhívjuk	 a	 Tisztelt	 Lakosság	 figyelmét	
arra,	 hogy	 az	 érintett	 ingatlanok	 tu-
lajdonosai,	 használói	 részére	 Velence	
Város	 Önkormányzata	 sorszámmal	 el-
látott	„BEHAJTÁSI	ENGEDÉLY”-t	biztosít	
a	 fenti	 időtartam	 alatt.	 Az	 ingatlanok	
tulajdonosai,	 használói	 a	 tulajdonuk-
ban	 lévő	személygépjármű(vek)	 száma	
alapján,	 azzal	 azonos	 számú	 engedély	
átvételére	jogosultak.
A	 behajtási	 engedély	 átvételére	 Ve-
lence	 Város	 Polgármesteri	 Hivatal	 Vá-
rosüzemeltetési	 és	 Városfejlesztési	
Osztályán	 személyesen,	 lakcímkártya,	
vagy	lakhely,	tartózkodási	hely	bejelen-
tésénének	 hiányában	 a	 tartózkodást	
igazoló	 okirat	 bemutatása	 mellett	 van	
lehetőség.	
A	lakosság	szíves	együttműködését,	tü-
relmét	és	megértését	ezúton	köszönjük!

Velence,	2016.	június	29.
Velence	Város	Önkormányzata



Házasságot kötöttek:

2016.	június	10-én
Zseni Lionel – Hegyi Ágnes Rozália

2016.	június	11-én
Horváth Péter – Tóth Krisztina Noémi

2016.	június	25-én
Mihalicko Daniel – Pájer Mónika

2016.	június	28-án
Bartucz Tamás József – Endrődi Csilla

2016.	július	2-án
Heiden Ferenc – Németh Piroska

Gratulálunk!
Egri	Andorné,	Balogh	Erika,	Máthay	Erzsébet	anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Polgármesteri Hivatal

PolGáRMEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRsáGI osZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Vágó tamás Bence  589-424 
önkormányzati referens
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
Nagy-Biblia Krisztina  589-425 
adatrögzítő  

IGAZGAtásI osZtálY
szelei Andrea aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
szociális 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-felügyelő6

PÉNZÜGYI És GAZDAsáGI osZtálY
Nochtáné sulyok Mariann  
osztályvezető 589-414
Mészárosné Molnár Krisztina 589-410
pénzügyi ügyintéző 
Karaniczné Fodor Éva  589-415
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
sári 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
Csiszár Balázs 589-406
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, rendezési 
terv, beruházások)

Bokor Andrea 589-401
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, 
zaj- és rezgésvédelmi ügyek, 
vagyongazdálkodási ügyek,  
rendezési terv)
szilassy Gabriella 589-405
városüzemeltetési ügyintéző
(út- és közműépítési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás,   
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)

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     8.00–12.00
kedd   8.00–12.00
szerda     8.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     8.00–12.00

Sürgős esetben, munkaidőben, 
félfogadási időn kívül is a lakosok 
rendelkezésére állunk. 

A 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  
közérdekű információi

2481 Velence, Zárt u. 2.
T: 22/ 470-288, F: 22/ 589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Török Ágnes Intézményvezető,
Dócziné Horváth Erika
Gyermekjóléti egységvezető
Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T.: 06-22-589-157
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
egységvezető
Lukács Ildikó T.: 06-22-589-157  
Szociális étkeztetés Velence
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Csincsi Éva Családsegítő
Bencsik Ferencné 
Nyugdíjas-tanácsadó
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes nyugdíjas-, jogi és pszichológiai 
tanácsadás a Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288 
telefonszámon.

Ügyfélfogadási rend:
H., Sz., Cs.: 8.00–16.00
K: nincs ügyfélfogadás
P:  8.00–13.00

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot és az ügyfeleket,  

hogy a Polgármesteri Hivatalban 

2016. augusztus 1. napjától 
2016. augusztus 14. napjáig 

nyári igazgatási szünet lesz, amely időszak alatt  
az ügyfélfogadás szünetel.
Anyakönyvezési ügyekben  

a +36/30-217-0834 telefonszámon lehet időpontot egyeztetni.
Megértésüket köszönjük!

  Dr. Szvercsák Szilvia  jegyző



292014. november–december

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  

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.

Közérdekű telefonszámok

Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Gulyás Nikoletta falugazdász 70/489 3882
kedd: 13.00-16.00 (Kastély, házasságkötő terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt. Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8.00-13.00
Szakorvosi Rendelőintézet: 22/589-515
Központi Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104



 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 
                                            

 

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

232014. november–december

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

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

Hefri Bt.
06 20/219-5358,
06 20/493-0617

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

A megyei Pályaválasztási Kiállítást 
november 14-én és 15-én Székes-
fehér váron rendezte mg a Türr István 

Képző és Kutató Intézet. Fejér megye közép- 
és felsőfokú iskolái számára szerveztek 
bemutatkozási lehetőséget, melyen intéz mé-
nyünk, a Fejér Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon már másod ízben vett részt.

Speciális szakiskolánk sajátos nevelési 
igényű tanulók számára biztosít szakképzést, 
sütőipari és gyorspékségi munkás (pék), 
textil termék összeállító  (varró), kerti 
munkás, szobafestő-mázoló-tapétázó és 
takarító szakmunkás osztályokban. Elegendő 
jelentkező esetén kerékpárszerelő képzést is 
indítunk. A meglévő képzések termékeiből, 
az oktatás módszereiből összeállított kiállító-
helyünk  nagy sikert aratott a megye szék-
helyen. Mi kaphattuk meg a ,,Legszebb 

kiállítóhely” díját, ami a megtiszteltetés 
mellett egy  nom torta elfogyasztását is 
jelentette. Diákok és oktatók, valamennyien 
nagyon büszkék  voltunk iskolánkra.

A szakiskolai képzések után érdeklődőket 
január 16-án várjuk nyílt napunkra. 
(Címünk: 2481 Velence, Bárczi G.u.4-6.
Tel.: 06 22/472-253)

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

Zöldség-Gyümölcs Reform 
élelmiszer boltunk nagy áruválasztékkal várja kedves vásárlóit. Bővítettük boltunk 

kínálatát glutén- és laktózmentes termékekkel. Lisztérzékenyek, cukorbetegek, paleosok 
és laktózérzékenyek találnak számukra megfelelő készítményeket. Maglisztek, pelyhek, 
korpák, növényi tejek, tejszínek kaphatók. Kimérve árusítunk: kesudió, mandula, chia 

mag, napraforgó, goji bogyó, törökmogyoró, paradió, tökmag, fenyőmag, köles, hajdina, 
bulgur, kusz kusz, vadrizs, jázmin rizs, barnarizs, vöröslencse, beluga lencse, francia 

lencse, zöldlencse stb. Folyamatosan friss zöldség és gyümölcs, télálló burgonya akciós 
áron! Kimért savanyú káposztánk a téli hónapokban védi egészségét!  Rendszeres 

fogyasztása amellett, hogy fi nom nagyon jó hatással van szervezetünkre.

Ne feledkezzünk meg a madarakról sem, etessük őket a téli időszakban. Boltunkban 
kapható fekete napraforgó, ami a kismadarak kedvence. Ezenkívül madárgombóc és 

vegyes magkeverék kapható.

Az etetés mellett a madarak itatása is nagyon fontos, mivel iváson kívül tolluk rendben 
tartását is szolgálja a naponta egy cserépalátétben kitett friss langyos víz!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-12

Tel.:  06 70/ 933-0446

Baran László, Velence, Tópart u. 1. /orvosi rendelő mellett/

ő
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Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

Kulcsrakész 99
06 30/5151-997, 06 22/470-318

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 
VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 
Badacsony borászataiból

rendelés és házhozszállítás: 06 20/542-2977
Üzlet: Gárdony, Szabadság út – SPAR-ral 

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

Csongor 2010. december  első napján érkezett meg a velencei Szomor család második 
gyermekeként. Teljesen egészségesen. Születése után a kórházban problémák merültek 
fel, melyeket kezelni próbáltak, sikertelenül. Másik kórház, újabb próbálkozások, 

műtét,majd ezután fertőzés. Mindezek következtében súlyos központi idegrendszeri károsodás. 
Szülei – akik hatalmas szeretettel nevelték addig nagyobb, mozgássérült gyermeküket -, újabb 
hihetetlen feladatot kaptak. Elfogadni az elfogadhatatlant, és nem beletörődni. Szomor Sándor 
és felesége, Éva küzdelmének köszönhetően a ma 4 éves Csongor már két alkalommal 
részesült őssejt-beültetésben, folyamatos fejlesztést kap, és mérhetetlenül sok szeretetet. A 
család mindent annak a célnak rendel alá, hogy ő egyszer kortársaihoz  hasonlóan mozogni, 
beszélni tudó kisgyermek lehessen. Az elmúlt években többen, több alkalommal is próbáltak 
nekik segíteni. Csongor lassan, de fejlődik, mozgása alakul, értelme nyiladozik. 

Szomor Csongor családját sportolóink támogatni kívánják, ezért licitálásra ajánlották fel a 
következő ereklyéket:

-1 db TLI-Alba Fehérvár Kosárlabdacsapat dedikált mez
-1 db Videoton FC (Vinicius) dedikált mez
-1 db Videoton FC dedikált labda
-1 db Ferencváros TC dedikált mez
-1 db Sapa Fehérvár  jégkorongcsapat dedikált mez
-2 db dedikált mez a Kosárlabda Szövetségtől
  valamint 1 db Magyar Labdarúgó Válogatott dedikált mez (helyi vállalkozó felajánlásából).
A tárgyakra licitálhatnak az erre a célra készülő weboldalon, amelyről információkat 

honlapunkon (www.velence.hu) találhatnak hamarosan.  Köszönjük a támogatást.
Koszti András polgármester

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

hétfőtől – péntekig: 9.00 – 16.00 óráig
              szombaton: 9.00 -  12.00 óráig

Hirdessen a 
Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu 
e-mail címen

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125

Személyes-, vagyon- és technikai 
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129

besemisi@freemail.hu
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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?

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán kistermelő

2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 53.

Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!

Füstölt kolbász 1800 Ft
Paprikás szalámi 2000 Ft
Kenyérszalonna 1400 Ft
Kolozsvári szalonna 1800 Ft
Darabolt sonka 2000 Ft
Angolszalonna 2200 Ft
Füstölt tarja 2200 Ft
Füstölt lapocka 2000 Ft
Házi zsír 700 Ft

Minden szombaton 7.00–10.00 között 
Kápolnásnyéken a Hivatallal szemben

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Gárdonyi Járási Hivatala

Települési ügysegéd ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj l Közösségi ellátás l Egyészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság l Időskorúak járadéka

06/22 795 306
hivatal@gardony.fejer.gov.hu

ElADÓ INGAtlANoKAt KEREsÜNK, KÍNálUNK
A VElENCEI-tÓ KÖRNYÉKÉN!

InGyEnES KISZÁLLÁS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS InGaTLan LEaDÁSaKOR!
Közvetítői díj: 2,8 %

tó-Variász 
INGAtlANKÖZVEtÍtŐ És ÉRtÉKBECslŐ IRoDA

MáR 12 ÉVE!
Gárdony, Vörösmarty u. 1/A (SPAR-ral szemben)

www.tovariasz.ingatlan.com www.to-variasz.fw.hu

06 30 490 57 59
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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

velencei hiradó_2014.november.indd   1 2014.11.27.   17:53:17

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

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.


