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2017 sok sikert, remek programokat, valamint az időjárás minden arcát a 
legmarkánsabb formában felvonultató esztendő volt. 
Egész éves figyelmüket ezzel a „Nekem Velence 2017” című különszámmal 
köszönjük meg. Ebben a kiadványban sok képpel illusztrálva mutatjuk meg, 
milyen is volt a magunk mögött hagyott 12 hónap.  
Eredményes, boldog 2018-at kívánunk Önöknek!

A Velencei Híradó szerkesztősége

Tisztelt Olvasóink! 

2017. január
2017. első hónapja extrém hideget, ugyanakkor a 
jeges sportok szerelmeseinek hatalmas boldog-
ságot hozott, ugyanis 6 héten keresztül volt 
folyamatosan – sportolásra alkalmas vastag-
ságban – befagyva a tó jege, amire az elmúlt évti-
zedekben nem volt példa. A rendkívül fagyos 
helyzetet több tízezren használták ki korcso-
lyázva, jégkorongozva, jégszörfözve és még 
számtalan egyéb extrém sportot űzve.

Amikor a jég volt az úr
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A fagyos hónap szívmelengető híre a Tour de Hongrie profi kerékpáros 
körversenyhez kapcsolódott, ugyanis január közepén országos sajtótá-
jékoztatón jelentették be a szervezők a hivatalos útvonalat, programot, a 
rajt és célhelyszíneket, köztük Velencét is. 

Jutalomjáték – 25 ÉV SYMPOSION címmel nyílt 
kiállítás január 18-án a budapesti Műcsarnok-
ban. A kuriózumnak számító tárlat a magyar-
országi művésztelepek működését segítő két 
művészeti szervezet, a Symposion Alapítvány és 
a Symposion Társaság tevékenységét, valamint 
a hazai művésztelepeket mutatta be február 
19-ig. Mindkét bemutatásra került művésztelepi 
szervezet oszlopos tagja a Nemzetközi Velen-
cei-tavi Symposion alapítója, a Symposion Ala-
pítvány elnöke, Péter Ágnes szobrászművész, 
aki spontán, de remek szakértelemmel kivitele-
zett tárlatvezetéssel mutatta be Koszti András 
polgármesternek a kiállítást. A nagyon jól össze-
válogatott, modern, részben digitális, sokrétű, 
minden igényt kielégítő tárlatot egy hónap alatt 
több ezren látogattak meg a Műcsarnokban.
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2017. február

Tízezren űzték el a telet

2017. februárja már a tavaszvárás, egyben a tél-
űzés jegyében telt. A városhoz köthető legna-
gyobb sikert Velence egyik leghíresebb lakója, 
Fa Nándor aratta, aki a világon egy kiváltságos, 
szűk elithez csatlakozva ötödször hajózta 
körbe a földet, harmadszor egyedül, szólóban, 
mindenféle külső segítség nélkül, 68 évesen, 
ráadásul egyéni csúccsal, hiszen korábban még 
egyszer sem sikerült számára 93 nap alatt ez a 
bravúr! Február 8-án ért célba a 8. helyen a 29 fős 
mezőnyben, amelyből mindössze 18-an tudták 
teljesíteni a Vendée Globe versenyét. Még 10 
hónap távlatából is beleborzongunk, ha be le-
gondolunk, mekkora tett volt ez a kiváló sport-
em bertől, aki egyébként célba érkezése után 
néhány héttel meglátogatta a Polgármesteri 
Hivatalban városuk első emberét, Koszti Andrást. 

Ebben a hónapban került sor a Szent Benedictus 
Borlovagrend 16. Borász báljára is. A borrend 
folyamatosan bővülő tagsággal, egyre nagyobb 
szerepet tölt be a velencei közéletben, sőt, immár 
fontos tényező, hagyományaival pedig üde szín-
folt az egész velencei-tavi térségben. A borrend 
a Szent Orbán-napi rendezvény szervezésében is 
jelentős részt vállal. Tagjainak, tisztségviselőinek 
szakértelme, tapasztalata elengedhetetlen egy 
igazán jó borünnep lebonyolításához, a látványos 
felvonulás és borlovag-avatás pedig a rendez-
vénysorozat leglátványosabb, leginkább közön-
ségvonzó elemei közé tartozik.
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Február 25-én már délelőtt igen élénk volt a for-
galom a Velence Korzón, délután és este pedig 
egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, 
annyian zsúfolódtak össze az idei a Velencei 
Karnevál helyszínén. A télűző program újra 
bizonyította, hogy minőségi rendezvényre fősze-
zonon kívül is van kereslet egy üdülő-nyaraló 
városban. A vidám maskarás, álarcos felvonulás, 
az óriás bábos gólyalábasok, a jégszobrászat, 
az artista bemutató, az akrobatikus tűzzsong-
lőr-show, a télboszorka égetés, és mindenek 
előtt a székesfehérvári Szabad Színház társulatá-
nak egész napos hangulatfokozó középkori élet-
képei hatalmas sikert arattak a mintegy tízezer 
fős közönség körében. A rendezvény fényesen 
bizonyította Koszti András polgármester előze-
tes vélekedését, miszerint télen is lehet a tópar-
ton közönségvonzó programokat csinálni. Immár 
harmadszor sikerült, és aligha kérdéses, hogy 
2018. február 10-én negyedszer is sikerülni fog!
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2017. március

A megemlékezés és a számvetés hava

Koszti András polgármesterré választása óta 
hagyomány, hogy a városvezető közmeghall-
gatással egybekötött évértékelőn ad számot 
a saját és az általa vezetett képviselő-testület 
elmúlt esztendőben végzett tevékenységéről. 
A március 25-i eseményre megtelt a Velence 
Korzó díszterme.

Az év harmadik hónapja a tavasz ébredezésé-
ről szólt, amely meghozta az első jelentősebb 
sport eseményt is Velencére: Az OptiVita Ultra-
futó Kupa első állomására, egyben a 100 km-es 
Magyar Bajnokságra került sor a tóparton. Ezen 
belül rendeztek félmaratont, maratont, 6 órás 
versenyt, és 100 km-es nyílt futamot is. Az idény-
nyitón több százan indultak.
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2017-ben is méltóképpen emlé-
keztünk az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc esemé-
nyeire, hőseire. Nemzeti ünne-
pünkön került átadásra az egyik 
legrangosabb helyi kitüntetés, a 
Velencéért Emlékérem, melyet 
Tímár Béla vállalkozó vehetett 
át Koszti András polgármester-
től a Hősök Parkjában, ahol az 
ünnephez méltó műsort adott a 
Zöldliget Általános Iskola negye-
dikes és hatodikos tanulóiból álló 
különítménye.
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2017. április

Főszerepben a tavasz és a kultúra

Április 16-án megérkezett a nyuszi is, a Húsvét 
a remek időben sok kisgyermekes családot von-
zott a tópartra, ahol a szerencsésebbek valódi 
nyulakkal is találkozhattak.

Áprilisban beköszönt a valódi, kellemes, napsü-
téses, igazi tavaszi, időnként kora nyári időjárás, 
amely újra a tópartra csalogatta a vízispor-
tok szerelmeseit, a bátrabbak már szörffel, 
kajakokkal vagy SUP alkalmatosságaikkal rá is 
merészkedtek a még meglehetősen hűvös vízre. 
A horgászok és a hajókázók számára is ideálisan 
alakultak a körülmények a jó fogáshoz és egy 
élménydús kiránduláshoz.

Április 22-én először került sor településünkön  
a Venice Lake Jamboree Longboardos felvo-
nulásra és versenyre. A legújabb kori gördesz-
kával bámulatos produkciókra képes fiatalok 
bemutatója mellett több más két- illetve több 
kerekű guruló alkalmatosság is szerephez jutott 
az extrém-sport eseményen. 
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Áprilisban két nívós kulturális eseményre is sor 
került a Wenckheim-kastélyban: Márton Rozália 
velencei fafaragó és keramikus művész alko-
tásait láthatták heteken keresztül az érdeklődők, 
továbbá „Barangolás a zene birodalmában” cím-
mel zenés beszélgetés és vetélkedő-sorozat indult 
a magyar opera és operett kincsestárából merít-
kezve, Tiboldi Mária Jászai-díjas színész és prima-
donna, a Budapesti Operettszínház örökös tagja, 
valamint Schubert Ferenc, a Magyar Rádió nyu-
galmazott vezető szerkesztője közreműködésével.
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2017. május

Babák, rózsák, és Szent Orbán

A 2017-es esztendő legsűrűbb hónapja progra-
mok tekintetében kétségkívül a május volt. Rög-
tön egy remekül sikerült majálissal indítottunk, 
amelyen kiváló időben több ezren szórakoztak 
egész nap. Volt itt kirakodóvásár, főzőverseny, 
sportvetélkedők, bemutatók és sok más nívós 
kulturális programelem gyerekeknek és felnőt-
teknek egyaránt.

Május 8-án ötszörös földkerülő vitorlázónk, Fa 
Nándor tartott teltházas élménybeszámolóval 
egybekötött előadást a Korzón, majd a hónap 
közepén a Tour de Velencei-tó eseményeinek 
keretén belül a kerékpárosoké volt a főszerep. 
Voltak itt túrák, versenyek aszfalton és terepen, 
bringás játékok kicsiknek és nagyoknak. Remek 
propagandának bizonyult a Tour de Hongrie 
előtt a kerékpározás számára.

Ebben a hónapban került sor a település legszélesebb körű virágosítására is, amely megalapozta remek sikerünket a Virágos Magyarország Környezet-
szépítő versenyen. Két alkalommal ültetett virágot és rendezte zöldterületeinket a város apraja, nagyja.



2017. különszám

Május 6-án került sor Velence egyik kuriózumnak számító, emblematikus eseményére, a Babák 
Rózsakertjére. A minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő ünnepség, melyen az 
elmúlt évben született kisgyermekek, „babák” köszöntésére egy-egy tő rózsát ültetnek el szülők, 
gyermekek, barátok, rokonok, közösen a Babák Rózsaparkjában. Az idei esztendőben csaknem száz 
érintett volt. Itt került sor a Velence Rózsája-díj átadására, amelyet 2017-ben a város képviselő-testü-
letének döntése értelmében Kósa Csabáné, Bod Veronika, Orisek Károlyné, valamint Poósz Árpád és 
Poósz Árpádné vehetett át a település első emberétől, Koszti Andrástól.

Május 26-28. között került sor az év egyik leg-
nagyobb szabású helyi rendezvényére, a Szent 
Orbán Borünnepre és Bohém Napokra, a 
hagyományos borrendi felvonulással, gasztro 
kavalkáddal, remek ételekkel, minőségi borok-
kal, gyermeknapi programokkal és kellemes 
jazz-swing zenével, koncertekkel. 

11
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2017. június

Fesztiválnyitás és Tour de Hongrie

Velence életében történelminek nevezhető 
hónappá vált 2017. júniusa, ugyanis ekkor lépett 
be az európai mércével is jegyzett felnőtt ver-
senysport-események házigazdáinak táborába. 
A Tour de Hongrie profi kerékpáros körver-
seny 2. szakasza a Korzóról rajtolt Koszti András 
polgármester és Fa Nándor főszereplésével, saj-
nos nem a legjobb időjárási körülmények között, 
ám így is jelentős érdeklődéstől kísérve. A tele-
vízió élő közvetítése és az egész 5 napos viadal 
hírverése a város számára is remek reklám-mar-
keting értékkel bírt.

2017. júniusa önkormányzatunk és polgármesterünk számára különösen emlékezetes hónap 
marad, ugyanis ekkor, június 16-án, Balatonfüreden a Vaszary Villában tartották a polgármesterek 
23. országos randevúját. Az eseményen átadták a főszervező Szféra által alapított, az „Év Polgár-
mestere”, az „Év Alpolgármestere” és az „Év jegyzője” díjakat. A polgármesterek között a rendkívül 
rangos elismerést városunk első embere, Koszti András vehette át!
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Ugyancsak júniusban került sor a nyár első kiemelkedő zenés fesztiváljára, 
a Mi Velencénk Fesztiválra, melynek keretében 3 napon át olyan sztárok 
léptek színpadra az Északi strandon, mint Gigi D’Agostino, ATB, a Rapülők, 
a TNT, Majka és Curtis, Zoltán Erika, DJ Sterbinszky, Erős vs. Spigiboy, vagy 
éppen az örök kedvenc Korda György és Balázs Kári.

Régi vágyuk teljesült június 21-én a velencei polgárőröknek: önálló 
beavatkozásra alkalmas, saját hajót vehetett át a Fehér István elnök 
vezette egység. A kiváló műszaki állapotban lévő, 70 lóerős járművet rek-
kenő hőségben helyezték vízre az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, 
Turós András, Fejér megye rendőrfőkapitánya, dr. Varga Péter, Gárdony 
rendőrkapitánya, dr. Sági János és Velence polgármestere, Koszti András 
közreműködésével.
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2017. július

112 ezren az EFOTT-on!

Júliusban már gőzerővel pörögtek az Eszt-
rád VíziSzínház produkciói a Korzó emeleti 
teraszán. Ekkor került sor a Made In Hungária, 
a Tóték, a Super Trouper ABBA Show, a Mr. és 
Mrs., a Koltai Róbert-féle retró kabaré, a Padlás, 
a Magyarock Dalszínház és Danny Blue előadá-
sára. A különleges produkciókat szerencsére 
csak ritkán rontotta el egy-egy érkező hideg-
front és eső, így sokan láthatták őket.

A felnőtt és a közvetlen utánpótlás korosztály 
számára Szolnokon rendezett válogatóversenyt 
július 6-9. között a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség. A fontos megmérettetésen négy számban 
is rajthoz állt Velence legfiatalabb díszpolgára, 
Lakatos Zsanett, aki mind a négyben dobogóra 
is állhatott! A női kenusok U23-as egyéni 500-as 
versenyében, valamint 200 méteren párosban 
egyaránt ezüstérmes lett, a felnőttek között 
pedig C1 200-on és C2 500 méteren bronzot 
akasztottak a nyakába. A klub- és edzőváltáson 
átesett tóparti kiválóságnak az idei szezonban 
nem volt könnyű dolga, mert hazai és nemzet-
közi szinten is megnövekedett a számba vehető, 
valós riválisok száma, ennek ellenére állta a 
kihívást és a nyár folyamán minden rangos meg-
mérettetésen, ahol elindult, felállhatott a dobo-
góra, így a maratoni világbajnokságon is, ahol a 
második helyen végzett.
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Minden korábbinál nagyobb látogatottságot hozott július közepén az 
Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, az 
EFOTT, amely 111 711 látogatóval megdöntötte a 2015-ös, ugyancsak 
Velencén felállított rekordot. A 2017-es fesztivál külföldi fellépői közül 
Sean Paul, a Hurts és Tinie Tempah vonzották a legtöbb látogatót, de ter-
mészetesen a legnagyobb hazai kedvencek sem maradtak ki a buliból, 
amelyen bő 200-as fellépőlista várta az érdeklődőket. Koncertet adott 
többek között a Punnany Massif, a Wellhello, a Halott Pénz, a Barbies. Az 
év legnagyobb tömeget Velencére vonzó eseményének házigazdája az 
idén éppen 650 éves Pécsi Tudományegyetem (PTE) volt. Mostanra eldőlt: 
2018-ban ismét Velence lesz a házigazda.
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2017. augusztus

„Aranyos” triatlonos hétvége és 
„Elnök úr” a tóparton

Az U23-as Európa-bajnokságon Velencén 
versengtek augusztus első hétvégéjén a konti-
nens legjobb 23 év alatti triatlonistái. A rangos 
megmérettetés remek hazai sikereket hozott; 
a férfiaknál Bicsák Bence Európa-bajnok lett, 
míg Dévay Márk a dobogó 3. fokára állhatott 
fel. A hölgyeknél is jutott szépen csillogó érem 
a mieinknek, Bragmayer Zsanett jóvoltából, aki 
ezüstöt vihetett haza a Velencei-tó partjáról. A 
díjátadó ceremónián közreműködött városunk 
polgármestere, Koszti András is, aki a szervezők 
és a rendező nemzetközi szövetség köszönő 
emléklapját vehette át.

A triatlon Eb-vel párhuzamosan egy másik ran-
gos sportesemény, a horgászok Feeder orszá-
gos bajnoksága is zajlott. A mezőnyben több 
nagy nemzetközi sikerrel – vb-címmel is – ren-
delkező résztvevő volt, ami garanciát jelentett 
a színvonalra. A sok jó horgász közül ezúttal 
Sivák Mátyásnak, a WalterLand-Maros Mix Team 
versenyzőjének jött ki legjobban a lépés, ő lett 
az idei Feeder ob-győztese, megelőzve két klub-
társát, Arató Soma Gergelyt és Siroki Dávidot. Ők 
vehették át a trófeákat és érmeket a MOHOSZ 
vezetőitől és Koszti András polgármestertől.
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Augusztus utolsó napjaira is maradt minőségi rendezvény Velencén. Ekkor került sor a drogerie markt nyárzáró családi- és gyermek eseménysorozatára, 
a GyereKi! Fesztivál programjaira, miközben a Katolikus Családi Nap is kiváló programokkal várta az érdeklődőket. Éppen úgy, mint a hónap közepén 
első ízben megrendezett Protestáns Családi Nap és Találkozó a Velencei Református Egyház szervezésében.  

Hiába ijesztgettek már délutántól esővel és 
erős széllel az időjósok augusztus 19-én, a lassú 
mozgású hidegfront nem tette tönkre Velence 
születésnapi programjait. A negatív előrejel-
zés otthon tartott sokakat, ám így is több ezren 
megfordultak a Korzón, ahol a jelenlévők élőben 
láthatták a 90-es évek egyik slágergyáros ala-
kulata, a Mr. President frontemberét, LayZee-t, 
aki természetesen előadta minden idők egyik 
legnagyobb party-slágerét, a Coco Jamboo-t 
is. A további fellépők, közreműködők, így Róka 
Szabolcs mesemondó, a 4 Muskétás Sportegye-
sület, valamint DJ Smash is alaposan kitettek 
magukért, ők szintén jelentősen hozzájárultak 
az eseménysorozat sikeréhez. Az esti tűzijáték 
volt a hab a tortán, bár végig figyelni kellett arra, 
vajon megérkezik-e az ígért eső és erős szél, 
végül jól sikerült a „szurkolás”, nem volt eső, s 
nem fújt annyira a szél sem, hogy ne lehetett 
volna megrendezni a színpompás égi attrakciót. 
A mellékelt kép is jól illusztrálja; a késő esti látvá-
nyosság igazán pompásan sikerült. Sokan gratu-
láltak is Koszti András polgármesternek, hogy az 
égieknél sikeresen lobbizott, ezzel sikerült "elér-
nie" a halasztást, így az időjárás-felelős csak az 
éjjeli órákban küldte Velence fölé a csapadékot 
hozó felhőket és az élénkülő szelet. A délutáni 
események között szerepelt a „legszebb konyha-
kertek” program helyi résztvevőinek díjazása is.
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2017. szeptember

Szüreti Mulatság és fegyveres 
testületek

A szeptember szomorú hónap a gyermekek szá-
mára, hiszen ekkor kezdődik az iskola, s a nyári 
élmények halványultával az időjárás is már 
meg-meg mutatja őszies jellegét. A Zöldliget 
Általános Iskola évnyitója az idén egyben 
a Baptista fenntartású intézmények országos 
tanévnyitója is volt.

Megújult a Velence Helytörténeti Egyesület állandó kiállítsa is „A szigony-
tól a görbe cucáig” címmel. A kis helyen sok történelmi értéket felvonul-
tató tárlat gyöngyszeme az a távirat, amelyben 1892. szeptember 19-én 
Horváth Pál bíró a helyi képviselő-testület megbízásából arról értesíti az 
akkor már 43 éve száműzetésben (1865-től 1894-ben bekövetkezett 
haláláig Torinóban) élő Kossuth Lajost, hogy a 90. születésnapját ünneplő 
egykori kormányzó-elnököt a település díszpolgárává választotta.

A VelenceBike Kerékpáros Kompetencia Központban sajtótájékoztatón 
mutatták be a Velencei-tó kerékpáros forgalmát számláló berende-
zést. A szeptember 25-i eseményen elhangzott, hogy teljes mértékben 
magyar szabadalom ez a berendezés, amely ultrahangos eljárással műkö-
dik. Koszti András polgármester kiemelte, hogy ez az eszköz is jól szolgálja 
majd a kerékpáros infrastruktúra és a turizmus fejlesztését hasznos adata-
ival, hiszen egészen pontosan, havi, heti, napi, vagy akár órai lebontásban 
megmutatja, mekkora forgalma van a Velencét átszelő kerékpárútnak, 
annak pedig kifejezetten örül, hogy a berendezés egy lokálpatrióta vállal-
kozó, Szőke József cégének fejlesztése.
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Jó időben és élénk érdeklődés mellett került sor szeptember 9-én a hagyo-
mányos Szüreti Mulatságra. Az idén is vidám, látványos, az egész várost 
érintő lovaskocsis felvonulással kezdődött a programok sora a "Fakocsmá-
nál", ahol a fókuszban ezúttal – ahogy korábban - a hagyományőrzés, a népi 
mesterségek bemutatása állt. Most is főszerepet kaptak a hagyományőrző 
kelevézek, valamint a gyermekek örömére Andi bohóc, az Ikarus Néptánc-
együttes, az I. sz. Nyugdíjas Klub ötletes produkciója és sztárvendégként, 
az esti mulatozás bevezetéseként Varga Kinga.  Igazi "2 in 1" program volt 
az eseménykavalkádban a helyi nagycsaládosokat és rászorulókat segítő 
alapítvány szervezésében a rendvédelmi szervek közreműködésével lebo-
nyolított rendezvény, egy családi sportnap, ahol katonák, tűzoltók, pol-
gárőrök és rendőrök főszereplésével, vetélkedőkkel, akadályversenyekkel, 
rögbi bemutatókkal, tombolával és sok egyéb érdekes programelemmel 
várták az érdeklődőket.

Koszti András polgármester kezdeményezésére Velence Város Önkor-
mányzata az idén önállóan vett részt a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akcióban. A városvezető hívó szavára közel százan 
szedték a szemetet szeptember 15-én a Velence Korzón és környékén, az 
Ökoparknál, a tóparton, valamint a Wenckheim-kastélynál. A résztvevők 
között volt Lakatos Zsanett kenus világbajnok, aki egy Dél-afrikai és egy 
szingapúri „kirándulás” közötti két szabadnapjából áldozott fel néhány 
órát a fontos ügy oltárán. Rajta kívül nagy számban jöttek segíteni a  helyi 
intézmények dolgozói, egyesületek és nyugdíjasklubok tagjai.
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2017. október

Időseinket ünnepeltük, hőseinkre 
emlékeztünk 

Évek óta hagyományos esemény Velencén, 
hogy a város polgármestere az Idősek Világ-
napjához kapcsolódva műsoros est keretein 
belül vendégül látja a település nyugdíjasait. 
Koszti András ezúttal sem bízta a véletlenre, 
hiszen több generáció méltán népszerű kedven-
cét – a néhány nappal később sajnos elhunyt –, 
Aradszky Lászlót hívta sztárfellépőnek október 
4-én. Közel háromszázan tapsolhattak a Meseli-
get Óvoda, valamint a Zöldliget Általános Iskola 
nebulóinak is, akik hetekig készültek lelkesen 
produkcióikra. Polgármester úrnak egyébként 
arra is volt gondja, hogy külön köszöntse a „Leg-
szebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei program országos díjazottjait, 
Katona Józsefet és Józsefnét, a nyugdíjas klubok 
vezetőit, valamint, hogy jelentős mennyiségű 
és komoly értéket képviselő nyereményeket 
biztosítson a tombolához több tucat támogató 
felajánlása által, a résztvevők nagy örömére.

Az aradi vértanúkra emlékezve, október 6-án városunk alpolgármes-
tere, dr Sirák András és Pápai Szabó György református lelkipásztor, önkor-
mányzati képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke koszorúzott a Hősök park-
jában, méltóképpen felvezetve a városi megemlékezést, amelyre október 
9-én került sor a Zöldliget Általános Iskola színültig megtelt aulájában. 

Képviselői irodát nyitott október 18-án Velencén Tessely Zoltán a 
Fejér megyei 3. sz. választókerület országgyűlési képviselője. Az új 
iroda a választókörzet gárdonyi és martonvásári járásának településein 
élőket szolgálja. Az átadási ceremónián az érintett települések, a megyei 
közgyűlés és a megyei kormányhivatal vezetői mellett részt vett a Fidesz 
parlamenti frakcióvezetője, Gulyás Gergely is.
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Október 20-án a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Szakgimnázium udvarán, majd a Hősök parkjá-
ban került sor megemlékezésre és koszorú-
zásra az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hősei előtt tisztelegve. Az eseményen 
adták át a város több rangos kitüntetését. Az 
idén a Díszpolgári Címet Tiboldi Mária Jászai-dí-
jas primadonna, szín- és énekművész, a Velen-
céért Oklevelet pedig Tóthné Benkő Mónika 
tanárnő, valamint Bartos Zoltánné óvodapeda-
gógus számára adta át Koszti András polgármes-
ter, míg a népszerű rádiós műsorvezető, Rákó-
czi Ferenc is most vette át a korábban számára 
odaítélt Velencéért Oklevelet.

Október 26-án a Zöldliget Általános Iskolában a Reformáció 500. kormány-
program keretében, a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére 
tartottak megemlékezést. A házigazda iskola diákjainak jól előkészített, 
méltó ünnepi műsora után köszöntőt mondott Koszti András polgármester, 
majd Pápai Szabó György református lelkész tartott igei megemlékezést. 
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2017. november

Arany Rózsát hozott az összefogás

November 17-én jelentős elismerésben részesült 
Velence. A Virágos Magyarország környezet-
szépítő verseny döntnökei városunknak ítél-
ték az Arany Rózsa-díjat, amit minden évben a 
régióban legmagasabbra minősített város vagy 
község kap. A rangos elismerést Koszti András 
polgármester vette át a 2017-es megmérettetés 
sorozat díjátadóján, Veszprémben. A városveze-
tőt a virágosítás velencei szakmai felelőse, Benkő 
Istvánné, segítője, Kiss Tibor és Martinovszky 
József önkormányzati képviselő is elkísérte az 
eseményre. Nekik is jelentős szerepük volt a díj 
elnyerésében. A zsűri rendkívül átfogó és szerte-
ágazó kritériumok alapján vette górcső alá Velen-
cét, ahol az utcák és terek értékelése mellett 
kitért arra is, hogy a lakosság milyen mértékben 
vesz részt lakhelye gondozásában, szépítésében. 

November 10-én rendhagyó kulturális esemény helyszíne volt a Könyv-
tár olvasóterme. A bibliotékát szorgos kezek, mintegy, színházteremmé 
rendezték át. Az Intézmény munkatársa, a magát képi gondolkodónak 
tituláló Kalmár Zsolt vetített képes előadását hallgathattuk, láthattuk 
„Azok vagyunk, ami eszünkbe jut bármiről”címmel. A telt házas esemény 
egyik fénypontja a tombola volt. A Képi Gondolkodó nyomdai termékei, 
valamint kedves kis emléktárgyainak egy része került sorsolás alá. Tovább 
növelte a hangulatot Kalmár Zsolt néhány, főleg tréfás, utazási élményé-
nek a meghallgatása. 

November 8-án lakossági fórumon ismertették Velence Város Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvének (TAK) tervezetét a Wenckheim-kastély-
ban. Az eseményen elhangzott, hogy a TAK-hoz kötődő helyi rendelet meg-
alkotásának határidejét december 31-ig meghosszabbították, a dokumentá-
ció legfrissebb verzióját pedig a www.velence.hu oldalon lehet megtekinteni.
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November 16-án adták át városunkban a Székesfehérvári Járási Hiva-
tal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi-, valamint Növény-és 
Talajvédelmi Osztályának pályázati forrásból felújított épületét. Az 
átadási ceremónián dr. Simon László kormánymegbízott, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos mondott beszédet, végül 
együttesen, kiegészülve a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével, dr. Molnár 
Krisztiánnal, valamint a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőjével, Dancs 
Norberttel – a szalag átvágásával – ünnepélyesen átadták a megújult épü-
letet, melyben kiemelt energetikai fejlesztések valósultak meg.

Szakmaiság, innováció és kooperáció – ezek a 2017. november 30-án aláírt 
együttműködési megállapodás alapjai, melyet a Velencei Tudományos és 
technológiai Parkba betelepülő vállalkozások kötöttek. Velence Város Önkor-
mányzata és az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesü-

lete egy éve kezdte meg azt a fejlesztő munkát, melynek eredményeként tudo-
mányos és technológiai park jön létre Velencén. A megállapodásban résztve-
vők több szakterületről érkeztek, együttműködésükben K+F központ, oktatási 
centrum, elektromos vízi járművek és elektromos kerékpárok gyártása szerepel.
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2017. december

A karácsonyvárás jegyében 

December elején már gőzerővel működött a 
Velence Korzó homokos plázsán újra megnyitott 
fedett műjégpályája. A 20 x 30 méteres jégfelü-
leten a tervek szerint február 25-ig lehet korizni 
az időjárás viszontagságitól védve, biztonságos 
körülmények között. A nyitás napján tartott saj-
tóbejáráson – melyen az üzemeltető és a kivite-
lező cég vezetői mellett rész vett Koszti András 
polgármester is – elhangzott, hogy a tavalyihoz 
képest a jegyárak nem változnak, a nyitva tartás 
is alig. Hétfőtől péntekig 16-tól 21, hétvégen-
ként 9-től 21 óráig várják a korcsolyázókat, hét-
köznap délelőttönként pedig a környék iskolás 
osztályait és óvodás csoportjait várják a létesít-
ménybe, amelyhez kulturált melegedő, korcso-
lya kölcsönző és büfé is tartozik.

December 9-én Koszti András polgármester nyitotta meg a legújabb kiállítást Velencén. Az íróként 
is termékeny Mary T. Csajághy (Csajághy Mária) és Káldy Imre amatőr festők második alkalommal 
mutathatták be alkotásaikat a Velence Korzó első emeleti kerengőjén. A tárlaton közel 40 impresz-
szionista, naturalista stílusú táj- és  életképet, valamint absztrakt és avantgárd alkotást tekinthettek 
meg az érdeklődők. Csajághy Mária külön erre az alkalomra festett egy képet „Velence – Pihen a 
csend” címmel. Ezt a szép 50 x 70 cm-es vászonra kivitelezett olajfestményt Velence Városának ado-
mányozta, ezzel köszönve meg a polgármesternek, hogy Ő és a település befogadta őket és alkotá-
saikat.
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A korábbiakhoz képest frissített koncepcióval, új programokkal és új helyszínen várták az érdeklődő-
ket városunkban a hagyományos adventi programsorozatra „Nekem Velence Advent” címmel. Az 
önkormányzattal karöltve a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület illetékesei ezúttal a katolikus 
és a református templomok között, a Fő utca és a Templom köz által határolt területen alakították ki 
az Adventi teret, ahol december 3-án, december 10-én és december 17-én számos családi, gyermek, 
kulturális- és egyházi programmal fogadták az érdeklődőket.
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Szeptemberben történetírói pályázatot hirdetett a Velencei Helytörté-
neti egyesület. Az eredményhirdetésre az első velencei, adventi vasárna-
pon került sor az egyesület „főhadiszállásán”, a Wenckheim-kastélyban. 
A díjakat Koszti András polgármester adta át a Helytörténeti Egyesület 
vezetője, Galambos Györgyné asszisztálásával. A felnőttek között Boruzs 

Ferenc, a gyermekeknél Pósa Hajnalka kapta az első helyezettnek járó 
elismerést és az 5000 Ft-os könyvutalványt. Rajtuk kívül díjat és utalványt 
kapott még a gyermekeknél Bencze Virág és Borbély Nóra. 
Galambos Györgyné elmondta, hogy a pályázatra összesen 29 történet 
érkezett, a gyerekek sokkal aktívabbak voltak, mint a felnőttek, ami a díja-
zottak számában is megnyilvánult. A gyermek kategóriában minden induló 
emléklapot, szép könyvjelzőt és apró mézeskalács csomagot kapott. A nyer-
tesek munkáit hamarosan közzéteszik a Helytörténeti Egyesület honlapján. 
Az eseményen a Zöldliget Általános Iskola 4/c osztálya adott rövid műsort.
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Velencén történt

Sütiből gyűjtöttek komoly támogatást a Meseliget Óvodának, 
a Zöldliget Iskolának és a Nagycsaládosok Alapítványának

Karitatív tevékenységgel is színezte a három adventi vasárnapot 
végigkísérő „Nekem Velence Advent” eseménysorozatot a velencei 
önkormányzat és a helyi TDM egyesület. Sütemény-felajánlásokat 
vártak és kaptak is szép számmal magánszemélyektől, vállalkozá-
soktól. 
Az első jótékonysági süteményvásár rögtön beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, ugyanis több, mint 72 ezer Ft adomány gyűlt össze, amelyet 
a Meseliget Óvoda számára ajánlottak fel a szervezők. Az összeget Koszti 
András polgármester és a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület elnöke, 
Bogdán Csaba adta át az óvoda vezetőjének december 7-én. Serhókné 

Varjas Edit elmondta, hogy a kapott összeget játékok vásárlására költötték, 
amelyeket még Karácsony előtt birtokba vehettek a kicsik, akiket egy kis 
aprósüteménnyel is meglepett a város polgármestere a boríték átadásakor. 
A feltétlenül üdvözlendő jótékonysági akció keretein belül gyűjtöttek még 
a Zöldliget Általános Iskola, valamint a Velencei és Velencei-tó Környéki 
Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány javára is. Mind-
ketten ugyancsak komoly támogatási összeggel gazdagodtak, amit lap-
zártánk után, december 21-én, Velence Város hivatalos karácsonyi ünnep-
ségén, a Zöldliget Általános Iskola színpadán vehettek át településünk 
polgármestertől és a TDM vezetőjétől. -mátay-

Idén is aktívak voltak a velencei „Angyalok”
Sok örömtől csillogó gyermekarc és hozzá-
tartozóik mosolya járta át december 17-én 
délelőtt a Velence Korzó auláját, ahol a 
harmadik „Angyal kerestetik” jótékonysági 
akció ajándékozását tartották. Ennek kere-
tében vehette át 108, támogatásra szoruló 
családban nevelkedő gyermek a hőn áhított 
és kívánság cédulára, azaz „angyal cetlire” 
felírt játékot, kisautót, babát, kreatív szet-
tet, legót, társasjátékot, könyvet vagy éppen 
pendrive-ot. A kívánságteljesítő „angyalok” 
között ott volt a város polgármestere, Koszti 
András is, aki felesége és fia társaságában 
több ajándékot is kiosztott.

– Akármerre nézünk, csupa mosoly, csupa 
öröm, csupa vidámság, az apróságok és kicsit 
nagyobbacskák őszinte öröme. Ez az, amiért 
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legfőképpen érdemes minden évben támogatni 
ezt a kezdeményezést, és részt venni az „Angyal 
kerestetik” jótékonysági akcióban – mondta a 
település első embere.
Az ötletgazda és társszervező Velencei és Velen-
cei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló 
Családokért Alapítvány a Velencei-tó Turizmusá-
ért TDM Egyesület közreműködésével a korábbi 
évekhez képest még több ajándékkal és bónusz-
ként a leginkább rászoruló családoknak 10 ezer 
Ft értékű élelmiszercsomagokkal kedveskedett.
– Idén támadt egy olyan gondolatunk, hogy 
a leginkább rászoruló családok közül nyolcat 
kiválasztva másképp is próbálunk segíteni. 8 
kívánság cédulát készítettünk a számukra amin 
az egyik ismert szupermarket ajándékutalvá-
nyát jelöltünk meg kívánságként, amelyen ételt, 
élelmiszert lehet vásárolni. Amekkora összeget 
kapott a család ajándékba, azt mi megdupláz-
tuk a számukra, tehát 5000-es utalvány esetén 
10 000 volt a végleges összeg. Mi vásároltunk be 
a családnak, ezzel is biztosítva, hogy ténylege-
sen élelmiszer kerüljön az asztalukra – emelte 
ki a lényeget az alapítvány vezetője, Fekete Zsu-
zsa. Az „angyalok” ismét megtették a magukét 
és rápihenhetnek a 2018-as, újabb akcióra, mert 
tudjuk: jót tenni jó… MB

Az önkéntesség mintaszobra

A Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház az idei évben először, az 
Önkéntesség Világnapja alkalmából, hagyo-
mányteremtő céllal adta át az Év Fejér 
Megyei Önkéntese Díjat december 5-én. A 
négyfős bírálóbizottság öt kiválasztottja 
közé került a velencei Uj Roland Gyula, aki 
maga az önkéntesség, önzetlenség minta-
szobra, egyszerre mentős kilenc települést 
érintően, aktív polgárőr és önkéntes tűzoltó 
saját városában, aki rendszeresen tart fel-
világosító foglalkozásokat gyerekeknek és 
részt vesz minden helyi önkéntes akcióban. 
Mindezek mellett 3 gyermeket nevel, családi 
gazdálkodást irányít és nem utolsó sorban 
önkormányzati képviselő is. 
Az egyébként szerény, szerepelni legkevésbé 
sem vágyó fiatalembert Velence polgármestere, 
Koszti András a tudta nélkül jelölte az elisme-
résre, s csak akkor tájékoztatta erről, amikor 
megjött az értesítő arról, hogy várják a projekt-
záró ceremónián...
– Roland számomra az önkéntesség fogalmá-
nak megszemélyesítője, ezért nem volt kétsé-
ges számomra, hogy jelölöm Őt a hagyományte-
remtő elismerésre. Azt, hogy jól tettem, igazolja 
a szakértők döntése, hiszen bármiben, bármi-
lyen területen az öt kiválasztott közé kerülni egy 
megyében hatalmas dolog, jelentős elismerés 
– mondta Koszti András. 
A település első embere hozzátette; az önkén-
tesség, a segítségnyújtás minden formája Uj 
Roland lételeme. Nincs olyan dolog, amelyet a 
városban élőkért és lakóhelye fejlődéséért ne 
vállalna el, amelynek kapcsán ne ajánlaná fel 
a segítségét, dacára annak, hogy igen elfog-
lalt, hiszen három gyönyörű gyermeket nevel 
feleségével, miközben családi gazdálkodóként 
is remekül helytáll. Kétségkívül követendő jó 
példa az, amit képvisel. Igazi nagybetűs EMBER, 
KÖZÖSSÉGI EMBER, akire mindig, minden körül-

mények között számíthatnak a település lakói. 
Szinte nincs senki Velencén, aki ne ismerné 
Őt, de ami ennél is nagyobb szó; ne ismerné el 
emberségét és feltétel nélküli segítőkészségét. 
Aligha kérdéses, hogy ezt az életutat járja mind-
addig, amíg egészsége engedi, hiszen Ő az, aki 
egészen fiatal kora óta élő példája a karitativitás-
nak, a hivatás- és felelősségtudatnak.
Maga a főszereplő a díjátadó eseményre érkezve 
rá jellemző módon azonnal közölte, hogy, ha tudja, 
mire készül a polgármester, biztosan lebeszélte 
volna tervéről, mert Ő nem szeret a reflektorfény-
ben lenni, csak teszi a dolgát szépen, csendben, 
nem azért, hogy azt bárki elismerje. Számára az 
elismerés egészen másról szól. - Tevékenységeim 
során amikor sikerül valakinek valamiben segíte-
nem, gyakran kérdezik tőlem, „mivel tartozom?” 
Számomra a KÖSZÖNÖM szó a legnagyobb fizet-
ség, elismerés, nekem ennyi bőven elég - közölte 
Uj Roland Gyula, majd azonnal hozzá is tette, 
reméli, a díjátadón sem kell szerepelnie... 
Amikor megkérdeztük az eseményre vele érkező 
feleségét, Katalint, Ő miként viseli, hogy férje a 
rengeteg munkájának és még több önkéntes vál-
lalásának köszönhetően nyilvánvalóan keveset 
van otthon, vagy amikor igen, akkor sem a szo-
bában lógatja a lábát, korántsem meglepően így 
felelt: „Már beléptem az önkéntes tűzoltókhoz, s 
ahová csak lehet, követem a férjem, hogy segít-
hessem tevékenységeiben, munkáiban. Ilyenkor 
a gyerekekre a nagyszülők felügyelnek”.
Nem kétséges, ez az ideális hozzáállás és tole-
rancia. Miként az sem lehet vita tárgya, hogy Uj 
Roland teljesen megérdemli legalább ezt a kis 
reflektorfényt, amit most akarata ellenére kap, 
mert ahogy korábban a polgármester is utalt rá; 
aki valamiben a megye legjobbjai, öt kiválasz-
tottja közé kerül, annak minden oka megvan a 
büszkeségre. -mb-
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2018 JANUÁR

H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

2018 FEBRUÁR

H K SZ CS P SZ V
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

2018 MÁRCIUS

H K SZ CS P SZ V
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

2018 ÁPRILIS

H K SZ CS P SZ V
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

2018 MÁJUS

H K SZ CS P SZ V
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

2018 JÚNIUS

H K SZ CS P SZ V
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

2018 JÚLIUS

H K SZ CS P SZ V
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

2018 AUGUSZTUS

H K SZ CS P SZ V
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

2018 SZEPTEMBER

H K SZ CS P SZ V
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2018 OKTÓBER

H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

2018 NOVEMBER

H K SZ CS P SZ V
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

2018 DECEMBER

H K SZ CS P SZ V
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
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