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2017. június 23.  Kárpátia koncert
A népszerű nemzeti-rock együttes koncertje
21.00
Drótszamár Park és Kemping (Kemping u. 2.)

2017. június 23–25. A Mi Velencénk Fesztivál
Könnyűzenei programsorozat a hazai paletta krémjével, 
Rapülők koncerttel és külföldi sztárvendégként ATB, 
valamint Gigi D’Agostino fellépésével.
18.00–03.00-ig
Velencei Vízi Vár (Enyedi u.)

2017. június 24.  Koncert
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és 
növendékeinek koncertje. 
Válogatás klasszikus és modern művekből, filmzenékből.
18.00
Hauszmann Alajos EKIK olvasóterme  (Kastélypark – 
Tópart u. 52.)

2017. június 29. Tour de Hongrie
Az ország legnagyobb kerékpáros körversenyének  
2. szakasza a világ élmezőnyébe tartozó profi csapatokkal 
a tópartról rajtol.
13.30
Velence Korzó  (Tópart u. 47.)

2017. június 29., július 06., 13., 20. JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként délután a kikapcsolódásé, a játéké a 
főszerep. Társasjátékok : kockajátékok, sakk,   kanaszta,  
snapszer, malomjáték,  UNO, Activity , Scrabble, vizuális  
barkochba, stb.
16.00–19.00-ig
Civilház kisterme (Fő u. 64.)

2017. július 8. Esztrád VíziSzínház – Tóték
Örkény István tragikomédiája két részes 
kamaraváltozatban.
Június közepétől augusztus végéig minden hétvégén 
előadások, felnőtt- és gyermekmusicalek, közvetlen 
tóparti környezetben, a Velence Korzó Tetőteraszon.
20.30
Velence Korzó tetőterasza  (Tópart u. 47.)

2017. július 9. Esztrád VíziSzínház – Made In Hungária
Musical két részben a MagyaRock Dalszínház előadásában.
Június közepétől augusztus végéig minden hétvégén 
előadások, felnőtt- és gyermekmusicalek, közvetlen 
tóparti környezetben, a Velence Korzó Tetőteraszon.
20.30
Velence Korzó tetőterasza  (Tópart u. 47.)
További előadásokról információk itt: viziszinhaz.com 

2017. július 11–17. EFOTT 2017
Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai 
Találkozója, Magyarország egyik legnagyobb zenei és 
kulturális fesztiválja. Hazai és külföldi zenei sztárfellépők 
(Hurts, Sean Paul, Tankcsapda, Fish!, Halott Pénz, Wellhello 
és még sokan mások), sport, tánc és humor egy héten 
keresztül.
16.00–05.00-ig
Velencei Vízi Vár (Enyedi u.)

2017. július 17-18. XIV. Országos Subaru Találkozó
Az Első Magyar Subaruklub vár minden Subaru-tulajdonost, 
rajongót és érdeklődőt az idei Országos Subaru Találkozóra.
09.00–20.00
Drótszamár Park és Kemping (Kemping u. 2.)

2017. július 20–23. XI. Bud Spencer és Terence Hill 
rajongói találkozó
A 70-es, 80-as évek két nagy filmes pofonosztójának 
többezres hazai rajongótábora évről évre a Velencei-
tónál gyűlik össze egy kis múltidézésre. A két egykori 
mozisztárhoz és klasszikus alakításaikhoz kötődő 
élmények alapján vetélkedők, játékok, valamint a legendás 
filmek legendás zenéi kerülnek fókuszba a Spencer Hill 
Magic Band koncertjén.
10.00–02.00
Drótszamár Park és Kemping (Kemping u. 2.)

TOVÁBBI PROGRAMELŐZETES 

2017. augusztus 5.  Triatlon U23 Európa-bajnokság
Európa legjobb 23 év alatti triatlonistáinak kontinentális 
seregszemléje. Levezetésképpen augusztus 6-án 
újonc, gyermek és serdülő országos bajnokság is lesz a 
helyszínen.
09.00–18.00-ig
Velencei Vízi Vár (Enyedi u.)

Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben 
tájékozódhat az interneten a www.velence.hu és a www.
velenceturizmus.hu weboldalakon, illetve Velence 
Város Hivatalos Facebook-oldalán: www.facebook.com/
Velencevaros 
 
Címlapon:
Ismét felvonultak a borlovagrendek a Bence-hegyen a 
Szent Orbán Borünnep és Bohém Napok keretein belül.
Fotó: Igari Balázs 

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
2017. július

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

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

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

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2017. július 10. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2017. július 10. (hétfő)

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

Szabó György: 14.00–15.00  
2017. július 20. (csütörtök) 

Uj Roland: 10.00–12.00  
2017. július 10. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Igencsak mozgalmas hetek vannak mögöttünk, 
és hasonlóan mozgalmasak várnak még ránk az 
előttünk álló időszakban. Május 20. napján az idei 
esztendő legkiemelkedőbb helyi sporteseménye, a 
Tour de Hongrie főpróbájának is nevezhető hagyo-
mányos tókörnyéki kerékpáros viadalra, a Tour de 
Velencei-tóra került sor. A különböző kategóriák-
ban több százan indultak az eseményen, amelynek 
fő versenyszáma mezőnyét az egykori sokszoros 
magyar bajnokkal, olimpikonnal, a Tour de Hongrie 
főszervezőjével, Eisenkrammer Károllyal közösen 
rajtoltattuk el a Korzó előtti útszakaszon. Ugyancsak 
ezen a napon vettem részt a Velencei Nagycsaládo-
sok és Rászoruló Családok Klubja által szervezett 
adományozási akcióban, amelynek keretein belül 
80 kisgyermek kapott egy cipősdoboznyi ajándé-
kot. A rászorulókon – főleg, ha azok gyerekek – 
mindig jóleső érzés segíteni. Az apróságok öröme, 
mosolygó arca volt számomra a nap csúcspontja.
Szintén május 20. napján városunk apraja-nagyja, 
óvodások, iskolások, szülők, pedagógusok és a min-
dig nagyon aktív nyugdíjasok vettek részt a hagyo-
mányos virágosítási munkálatokban a település 
több pontján. A rendkívül hasznos és dicsérendő 
önkéntes közterület-szépítő tevékenységből fele-
ségemmel, Mónikával együtt magam is kivettem a 
részem. A Zöldliget Általános Iskola diákjaival, vala-
mint azok szüleivel és tanáraival ültettünk virágokat. 
Köszönöm mindenki részvételét!
Az idén augusztus 26. és 27. napján először kerül 
megrendezésre városunkban a drogerie markt jóvol-
tából a GyereKi! Fesztivál. A hagyományteremtő 
esemény beharangozó sajtótájékoztatójára május 
25. napján Budapesten került sor, amelyen a szer-
vezők jóvoltából kiemelt szerepet kapott Velence, 
bizonyítva elkötelezettségüket a rendezvény hely-
színe mellett, és azt, hogy hosszú távra terveznek 

nálunk. A szervezők fő célja a legnagyobb magyar-
országi családi és gyermekfesztivál meghonosítása. 
Nagy örömömre szolgálna, ha valóban megvetné a 
lábát nálunk ez a rendezvény, újabb üde színfoltot 
hozva az éves eseménynaptárunkba.
Május 26–28. között rendeztük meg az immár 
hagyományos Szent Orbán Borünnep és Bohém 
Napok eseményeit a Bence-hegyen a Vörösmarty- 
pincénél és környékén. E három napon remek prog-
ramokkal vártuk az érdeklődőket. Akik jelen voltak, 
egészen biztosan nem unatkoztak, a legkisebbektől 
a legnagyobbakig mindenki megtalálhatta a neki 
való elfoglaltságot. Jövőre folytatjuk!
A hazánkra nézve rendkívül fájdalmas, országun-
kat brutálisan megcsonkító trianoni békeszerző-
dés – valójában békediktátum – 97. évfordulójára 
emlékeztünk a Hősök Parkjában június 3. napján. Ez 
a szégyenteljes (1920. június 4. napján aláírt) kény-
szerszerződés Magyarországot akkori területének 
72 százalékától megfosztotta, szétszakítva családok 
ezreit, elcsatolva, elvágva színmagyar települések 
sokaságát az anyaországtól. Köszönöm a szerve-
zést Pápai Szabó György református lelkipásztornak, 
képviselő úrnak, elnök úrnak, mint ahogy köszönet-
tel tartozom mindazoknak, akik eljöttek ezen a forró 
napon, hogy együtt emlékezzenek velünk e gyászos 
diktátumra.
Érdemes egy kicsit előre is tekintenünk, van mire! 
Június 23. és 25. napja között ismét megrendezésre 
kerül a Mi Velencénk Fesztivál, amelynek ezúttal is 
az Északi Strand, a Velencei Vízi Vár ad otthont. A 
hazai könnyűzene krémje mellett két ismert külföldi 
sztár, az egyaránt a 90-es években csúcson lévő ATB 
és Gigi D’Agostino is fellép a háromnapos esemé-
nyen. Ezt követően, június 29. napján Velence eddigi 
legrangosabb versenysporteseményének mezőnye 
sorakozik fel a Korzó előtti útszakaszon a startvonal-

nál. A Tour de Hongrie profi kerékpárosai indulnak 
innen Siófok felé Közép-Európa egyik legnívósabb 
körversenyén 13.30 órakor. Remélem, hogy renge-
tegen ott lesznek a rajtnál! 
A nyári időszak várhatóan legnagyobb tömeget 
vonzó eseményének az EFOTT ígérkezik, amely 
immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre 
a mi városunkban július 11. és 17. napja között. Az 
előző két évben megrendezett fesztivál páratlan 
a 41 éves múltra visszatekintő eseménysorozat 
vonatkozásában. Amennyiben az „időjárás-felelős” 
is úgy gondolja, szinte borítékolható, hogy idén is 
rengeteg fiatalt üdvözölhetünk az Északi Strandon. 
Egy biztos: Velence szeretettel várja az Egyetemis-
ták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára 
érkezőket.
Végezetül szeretném megköszönni Velence lakos-
ságának a toleranciát és a türelmet, amelyet minden 
évben tanúsít a nagyobb hanghatással járó rendez-
vények idején. Remélem, ez az idén is így lesz. Váro-
sunk egyre népszerűbb célpontja a rendezvényszer-
vezőknek, így abba a helyzetbe kerültünk, hogy meg 
tudjuk és meg is válogatjuk azokat az eseményeket, 
amelyeket befogadunk. Minden esetben elsődleges 
szempont számunkra településünk lakóinak bizton-
sága és nyugalma, ennek megfelelően kizárólag 
olyan programok, zenés rendezvények lebonyolítá-
sához járulunk hozzá, amelyek szervezői garantálják 
számunkra a biztonságra és zajhatásra vonatkozó 
előírások, jogszabályok maximális betartását. Kérem 
Önöket, hogy 2017 nyarán is fogadják szeretettel a 
hozzánk érkezőket, és találkozzunk minél több 
velencei eseményen!

Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink

Somogyi Krisztina 
látszerész

V
elencei Híradó: Velencén, a legalkal-
masabb helyen, a Szakorvosi Rendelő 
bejáratától néhány méternyire, ízlé-
sesen berendezett Optikai Szaküzlet, 

egyben laboratórium van. A belépő vásárlót két 
elragadóan kedves hölgy fogadja; Kenedi Mercé-
desz optometrista, és Somogyi Krisztina látsze-
rész. Krisztina asszonyt kérdezem, illetve köszö-
nöm, hogy nyilatkozik, a néhány, olvasóinkat 
érdeklő kérdésünkre választ ad. 
Kedves Krisztina, hogyan lesz valaki látszerész, Ön 
például mikor, miért, hogyan lépett erre a pályára?
Somogyi Krisztina: Gyermekkoromban némi 
látászavarom keletkezett, gyakran kellett optikai 
szaküzletbe mennem. Érdeklődésemet felkel-
tette az ott folyó precíziós munka, nagyrészt ez 
inspirált, valamint az empátia: más embereknek 
segíteni. Így érettségi után kétéves szakmai kép-
zésen vettem részt; látszerész lettem. 
VH.: Bonyolult szakma az Önöké, ha a mi szin-
tünkre, a laikusok szintjére leereszkedik, tudná 
néhány szóval világosabbá tenni a hiányos isme-
reteinket? Beszélünk róla, hogy kinek hány diopt-
riás a szemüvege, illetve hányas olvasószemüve-
get kell használnia, mit jelent ez, mitől függ ez?
Somogyi Krisztina: Ez egy nagyon összetett, 
bonyolult kérdés, nehéz megválaszolni, a részle-
tes magyarázat – tartok tőle – meghaladná a lap 
terjedelmét. Leegyszerűsítve, talán annyit, hogy 
aki távolra nem lát jól, az mínuszos szemüveget 
kap, akiknek közellátási és távolságlátási prob-
lémái egyaránt vannak, nos, ők kapják a pozitív 
jelzésű szemüveget. Bármilyen fénytörési hibával 
született valaki, 40 éves koron túl, érdemes olva-
sószemüveget használnia.

VH.: Gondolom, hogy az Önök technológiájában 
is, forradalmi változást hozott a kontaktlencsék 
mintegy fél évszázada bevezetett alkalmazása, 
használata. Azóta?
Somogyi Krisztina: Valóban, „áldás” a kontakt-
lencse használhatósága. Sokan hiszik, hogy 
csupán kényelmi szempont, esztétikum, divat a 
szemüveg ilyen módon való kiváltása, de ezen túl, 
gyógyászati célból extrém magas korrekció eléré-
séhez is használt. 
VH.: Értem, tehát mindig jönnek az újabb találmá-
nyok, módszerek, állandóan résen kell lenniük, 
haladni a korral, a szemüvegkeret vonatkozásá-
ban még a divattal is. Ez nyilván sok tanulást, oda-
figyelést is igényel.
Somogyi Krisztina: Igen, ez így van. Az optikai 
cégek számtalan újítását figyelemmel kell kísér-
nünk, ezekkel kapcsolatos szakmai tréningek 
vannak, amelyeken részt veszünk. Így tudunk 
minden igénynek megfelelő, teljes körű szolgál-
tatást nyújtani.
VH.: Jól látom? Beszélgetésünk során úgy érzem, 
hogy szinte mindegy, hogy a szem, vagy látásza-
varokkal küzdő ember előbb a szemorvoshoz, 
vagy előbb Önökhöz jön-e. Az együttműködés 
olyannyira szoros, hogy kivétel nélkül, Önök a 
szemorvoshoz, a szemorvos pedig Önökhöz küldi 
az erre, vagy éppen amarra az ellátásra szorulókat.
Somogyi Krisztina: Igen, ez így van. Rendkívül 
szoros a szemorvos és az optikus közötti együtt-
működés. Ha mi nem tudunk megfelelő korrek-
ciót elérni a páciensnél, akkor azonnal a szemor-
voshoz küldjük.
VH.: Sokan nem mennek sem szemorvoshoz, 
sem optikushoz, benzinkútnál, itt-ott vásárolnak 
olvasószemüveget. Az így vásárolt szemüveg 
„tudja” mindazt, amit a szakember által, bemérés 
után készített szemüveg tud? 

Somogyi Krisztina: Veszélyes a nem optikai 
cégek által gyártott szemüvegek viselete! Sok 
esetben, akár ronthat is viselőjének a látásán!
VH.: Köszönöm, hogy végigvezetett a patikatisz-
taságú munkatermen is, a közönséges halandó 
nem is gondolná, hogy ennyire sokrétű a mun-
kájuk, ennyi speciális gépet, műszert, szerszámot 
használnak. 
Somogyi Krisztina: Amit látott, azok a felszerelé-
sek nélkülözhetetlen részei egy jól felszerelt opti-
kai üzletnek. A látásvizsgálat bonyolult elektroni-
kai műszerei, a lencsék csiszolását végző speciális 
gép, a szemüvegkeretek javításához szükséges 
szerszámok azok, bizony állandóan működnek a 
kezünk alatt.
VH.: Kedves Krisztina, arra kérem, hogy szóljon 
magáról is! Családjáról, pályafutásáról, szabadidős 
hobbijáról, érdeklődési köréről, esetleges velen-
cei kötődéséről. A velencei emberek, látszik: „jól 
jártak” Önökkel. Önök a velencei emberekkel?
Somogyi Krisztina: Székesfehérvári vagyok, így 
természetesen gyermekkorom óta erős a tóhoz 
való kötődésem. Strand, biciklitúrák, családi kirán-
dulások, hogy ne is soroljam. A velencei emberek? 
Megértőek, kedvesek, soha jobb pácienseket sem 
kívánhatnék. Örömmel élem meg Velence város 
gyors fejlődését is, megérdemli, megérdemeljük. 
Jellemző, hogy törzsvásárlóink száma egyre gya-
rapszik, ez jó érzéssel tölt el.
HV.: Amíg az egyik pácienssel elfoglalta magát, 
az egyik, az üzlet ajtaján belépőben, egy közeli 
településen lakó ismerősömet ismertem fel. 
Olyan városban lakik, ahol szintén van optikai 
szaküzlet, mégis ide jött át Önökhöz. Azt hiszem, 
hogy ez nyilvánvalóan igazolja népszerűségüket, 
elismertségüket. Így joggal kívánhatok az eddi-
giekhez hasonló jó munkát és eredményeket. 
Köszönöm a beszélgetést. 

Solymosy József

A test lámpása a szem. Ha ezért a Te szemed 
tiszta, a Te egész tested világos lesz… 
 (Újtestamentum; Máté)
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK

I. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:  Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
hétfő:   8.00–12.00  Rendelés
kedd:   8.00–10.00 Terhesgondozás 

10.00–12.00 Rendelés
szerda: 8.00–12.00 Rendelés
csütörtök: 13.00–17.00 Rendelés
péntek: 8.00–12.00 Rendelés

II. sz. Családorvosi Rendelő

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

Angelika Családorvosi Kkt.

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

Központi Háziorvosi ügyeleti Szolgálat

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

I. sz. Fogorvosi körzet

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

Szak- és magánrendelések 

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

Fogorvosi rendelő

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

Gyermekorvosi rendelő  

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

I. sz. Védőnői körzet

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

II. sz. Védőnői körzet

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

Gyógyszertárak

Velence Gyógyszertár
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 22/589-524
Nyitva:  hétfő–péntek: 8.00–20.00 

szombat: 8.00–14.00

Vörösmarty Gyógyszertár Ófalu
Velence, Halász u. Tel.: 22/471-596
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00

Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence, Iskola u. Tel.: 22/472-074
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00

Gyógyítóink
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Elfeledett mesterségek, szokások

Szilaj pásztorok 
és számadói 

A magyar nemzet és a magyar nép élete elvá-
laszthatatlanul összefonódott az állattartással, 
ékes példa erre, hogy honfoglaló őseink lovas 
nemzetként érkeztek a Kárpát-medencébe, vagy 
a szilaj szürke marha ereje szívóssága mindenkit 
bámulatba ejt a mai napig, mintegy leképezve a 
nemzetünk sorsát. Ez az összefonódás 1945-ig 
tartott. A szilaj vagy rideg szó egykor nőtlen-
séget jelentett és szilaj pásztornak senki nem 
született, hanem önként vállalta ezt az életet, 
ritkább esetben kényszerből. Szabad embernek 
számítottak, nem parancsolt nekik sem a város, 
sem az uraság, egyedül a számadótól függtek, 
az ő parancsaihoz igazodtak.
Számadó csak vagyonos ember lehetett, nagy-
számú állat volt a tulajdonában, a rábízott jószá-
gokért teljes felelősséggel tartozott, az esetle-
ges kárt a saját állataiból kellett pótolnia. A szá-
montartás egyik eszköze a bélyegzővassal (bir-
káknál és disznóknál bevágás) való megjelölés, 
illetve a rováspálca volt. (A „dögrovás” szavunk is 
innen ered, amely az elhullott állat megjelölése 
volt a pálcán). A rideg pásztorok egész évben 
együtt éltek a jószágokkal a réten – pusztán – 
lápokon. Persze segítségük is akadt munkájuk-
ban, mint például a karikásostor, terelőkutyák 
(puli, komondor stb.), (vas)kolomp, (réz)csen-
gettyű. A nagy rideg nyájat mindig több pásztor 
őrizte és egy-egy pásztorra átlagosan száz álla-
tot számoltak. A pásztorok között szigorú hierar-
chia állt fent (felülről lefelé haladva): számadó, 
öregbojtár vagy elsőbojtár, bojtárok, kisbojtár.
A pásztorkodást szokás a rájuk bízott állatok 
szerint megkülönböztetni, és érdekes módon 
itt is egyfajta „szakmai hierarchia” alakult ki, ami 
esetenként tájegységenként változhatott. A 
pásztorok között a csikós (lópásztor) és a gulyás 
(marhapásztor) számított a legtekintélyesebb-
nek, aminek legnagyszerűbb bizonyítéka, hogy 
ők lóháton jártak. Utánuk következtek a juhá-
szok (juhpásztor), majd a kondások (disznópász-
tor) és legvégül a csürhések (naponta kihajtott 

négylábúak őrzője) zárták a sort. A nyáj kihajtása 
nyári szálláshelyükre Szent György napján (ápri-
lis 24.) volt, a számadást Szent Mihály napján 
(szeptember 29. ) tartották, míg a behajtás a 
téli szálláshelyre Szent Dömötör (október 25.) 
napjára esett. A jószágokat úgymond télire sem 
verték szét, azaz nem hajtották haza.
A pásztorélethez egyéb tevékenységek is hozzá-
tartoztak az állatok őrzésén kívül. Segédkezés a 
kis állatok világrajövetelénél, ivartalanítás, elhul-
lott, levágott állatok feldolgozása, dísztárgyak 
készítése (suba, vízestömlő, kulacs, dohány-
zacskó, bikacsök stb.), fafaragás (pl. ostornyél, 
furulya), védekezés a vadállatok és betyárok 
ellen (fokos, ostor, kanászbalta, kés). Étkezésük 
sok hagyományt őrzött meg. Legfontosabb ele-
delük a köleskása és tarhonya volt, amelyet bog-
rácsban szalonnával ízletesre főztek. Gyakori és 
kedvelt ételük volt még az öregkása vagy slam-
buc is, amelyet lebbencsből és tarhonyából, 
szalonnával pirítottak és főztek néha krumplit is 
hozzáadva. Húsról és tejről maguk gondoskod-
tak, az alkoholfogyasztást a legtöbb számadó 
tiltotta.
Velencén valószínűsíthetően már a török meg-
szállás előtt is intenzív állattartás folyhatott, 
hiszen ehhez minden természeti adottsága 
megvolt: lápos terület, rét, legelő, illetve forgal-
mas út mellett feküdt (kereskedelem, Fehérvár 
– Buda). A török megszállás utáni időszakban az 
élet és a település újjászervezésével a népesség 
gyarapodásával párhuzamosan az állattartás 
is a környék gazdasági életének meghatározó 
részévé vált. Azonban környékünkön klasszikus 
rideg állattartás, mint pl. a Hortobágyon, már 

nem alakulhatott ki, jellemzően a reggeli kihaj-
tás és esti behajtás vált szokássá. Ennek fő oka 
volt a művelt mezőgazdasági területek növe-
kedése a rétek – legelő-láp rovására, illetve az 
iparosodás felgyorsulása a dualizmus korában. 
Érdekes módon az első világháború alatt – után, 
sőt még a második világháború alatt is jelentős 
volt a tenyésztett-tartott állatok száma. 
Velencén a kanász kürtjelzést adott le, ami-
kor kezdődött a disznók kihajtása, behajtáskor 
pedig ostorpattogtatással jelzett, a tehenes 
pedig trombitával adta tudtul a kihajtás kezde-
tét. A Fő utcán hajtották végig az állatokat és a 
tóparton, illetve a Gurjal-völgyben, valamint az 
újtelepi részen legeltették a jószágokat. Az újte-
lepi részre és a Gurjal-völgybe a vasútvonalon 
át lehetett jutni, ezért valaki mindig segített az 
áthajtásban, illetve a sorompó megtartásában. 
A fürdetés és itatás az Öreg-hídnál történt (fény-
kép). Karácsonykor a tehénpásztor és a kanász 
megállt a házaknál, ahol ostorpattogtatással 
jelezte jelenlétét a falubeliek előtt, akik diót és 
egyéb terményt adtak éves munkájukért cse-
rébe. Szabó nevű kanász az Ófaluban lakott a 
Bod kápolna mögött, Miklós József tehénpásztor 
pedig a Vásártéren. 
Az 1945 után lejátszódó társadalmi – gazda-
sági – politikai változások, majd a rendszerváltás 
majdnem végleg eltörölte az állattartás eme 
formáját. Az Alföldön, legfőképpen a Hortobágyi 
Nemzeti Park területén azonban a mai napig 
megcsodálhatjuk eme elfeledett mesterséget. 

Simon Károly József

(Forrás: Selmeczi Kovács Attila – Elfeledett magyar mestersé-
gek és népélet)

A velencei fürdető 1924
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Trianonra emlékeztünk
Igen, 2017. június 4-én 11 órakor a Trianoni gyalá-
zatra emlékeztünk a Velencei Hősök Parkjában. A 
XX. század legnagyobb politikai indíttatású törté-
nelmi bűncselekményére, melynek elszenvedője 
Magyar Hazánk, amely elvesztette területének 
2/3-át, lakosságának 1/3-át. A reánk erőltetett 
diktátumot egyes történészek „Szerződésnek” 
neveznek, de ki látott már egy egyoldalú erőszak-
kal kiváltott határozatot szerződésként aposztro-
fálni…? Az emlékünnepségen nem nagyszámú, 
de igen lelkes tömeg vett részt. A megnyitóként 
felcsendülő Himnuszt majd a záróakkordként 
elhangzó Szózatot igaz lelkesedéssel énekeltük, 
bizony, nem sok szem maradt szárazon.
Emlékbeszédet Polgármesterünk tartott. Rövid, 
magvas, tartalmas beszéde egyaránt hatott a 
szívre és az értelemre. Szólt a Hazánkat ért, szinte 
pótolhatatlan veszteségeinkről, de tényként 
leszögezte, hogy Trianon sebeit a magyarság erős 
akarattal, összetartással túlélte. Fontosnak tartja 
– mondta – hogy a jövőbeni, hazánk elleni poli-
tikai támadásokat megfelelőképpen fogadjuk; 
Soha többé Trianon! Polgármesterünk szavait 
szűnni nem akaró, lelkes taps fogadta. 
Nagytiszteletű Pápai Szabó György, református 
lelkipásztorunk állt a mikrofon mögé. Egy akár 
rövid disszertációnak megfelelő alapossággal, és 
kiváló retorikával szólt Trianonról.
Legnagyobb nyomatékkal, a „nem dologi káro-
kat”, hanem az erkölcsi károkat taglalta. Lelké-
szünk kierjedt történelmi tudásának tanújelét 
adta a májusi lapszámunk vallási rovatában is, 
érdemes újból fellapozni. Ugyancsak tapsorkán 
fogadta Tiszteletes Úr beszédét is.
A tudósító megjegyzése: Talán kevés szó esett 
arról a hőskölteménybe illő, a trianoni gyász 
utáni talpra állásról! Történelmünk során, mint 
többször, a csak a magyarságban megtapasz-
talt összezárásról. Ilyen esetben Isten áldásával, 
szinte a semmiből született vezéregyéniségek 
jelennek meg. A XX. sz. elején feltűnik gr. Tisza Ist-
ván, gr. Apponyi Albert, gr. Teleki Pál, gr. Klebers-
berg Kunó, nem utolsósorban Vitéz Nagybányai 

Horthy Miklós a honszerző. Nem kell hozzá túlsá-
gosan éles szem, hogy lássuk, a Jóisten a mostani 
nehéz időkben is élünkre állított (mai szóval) egy 
mentort, egy mentő Men-tort.

-SY-

Falu Tamás – Magyar visszhang

A „Pesti Hírlap” 1930 nyarán meghirdetett 
revíziós dalpályázatának nyertese, Falu Tamás 
három strófából álló „Magyar visszhang” című 
verse. A pályázat célja volt, hogy a győztesen 
kikerült költemény „a magyar igazságharc”-
himnusza legyen. A 3074 dalmű és vers közül 
a József főherceg díszelnöksége alatt álló bíráló 
bizottság az 1000 pengős első díjjal Falu Tamás 
alábbi versét jutalmazta. Azóta számtalan ver-
zióban, és sok együttes feldolgozta. A célját 
elérte, mert ma már minden jóérzésű magyar 
kívülről fújja a szép nótát, illetve verset.

Magyar visszhang

Nem kell nekünk a más folyója,
Nem kell nekünk a mások bérce,
Csak magyar hegy és magyar róna,
Ahogy az Isten rég kimérte.
Nem kell nekünk idegen égbolt,
Egy porszeme sem a világnak,
Csak az kell, ami a miénk volt…
Igazságot Magyarországnak!

Szép határunk nem is határ volt,
Hanem Isten ölelő karja.
Helyette most egy szörnyű gyászfolt
Sötétlik az árva magyarra.
De ezt a gyászkövet letesszük.
Hallók hallják, lássák, kik látnak,
Vérünkkel a földgömbre festjük:
Igazságot Magyarországnak!

Szavunk, imánk keljen visszhangra,
Mely zúgva, hullámozva árad,
Határ határnak továbbadja,
Nép a népnek, haza hazának.
Csillag olvassza fénysugárba,
Mely zengő világűrbe vágtat,
Egész Mindenség ezt kiáltsa:
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Fo
tó

k:
 Ig

ar
i B

al
áz

s



www.velence.hu

VELENCEI HÍRADÓ / 8

Értünk dolgoznak

 F
ot

ók
: I

ga
ri 

Ba
lá

zs

Stróbl Balázs  
vállalkozó

VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József): Tiszte-
lettel köszöntelek, köszönöm a tegező viszony 
elfogadását. Csupán névrokon vagy, vagy való-
ban Te vagy az a Stróbl Balázs, akinek nevével 
telis de tele voltak a sportújságok, az autós újsá-
gok, de külhoni újságokban is gyakran megje-
lent a neved?
Stróbl Balázs: 14 évig voltam profi magyar 
autóversenyző, ez idő alatt voltak jelentős sike-
reim is, amiket esetenként a hírközlők felkaptak.
VH.: Látom, hogy – mint általában a valóban 
kimagasló tehetségű emberekre – Terád is jel-
lemző a túlzott szerénység.
Stróbl Balázs: Nézd, ha sikereimet, eredményei-
met sorolnám, az könnyen hencegésnek tűnne, 
ettől pedig viszolygok.
VH.: Neved hallatán, az ember önkéntelenül is 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond személyére asszociál. 
Ősöd volt a világhírű szobrász? 
Stróbl Balázs: Ellenőrizhetetlen családi legen-
dáriumok részben utalnak erre, de magam nem 
vagyok ezek valódiságáról meggyőződve. A 
valós ismeretek alapján sincs okom családom-
mal kapcsolatban szégyenkeznem, sőt előde-
imre joggal lehetek büszke.
VH.: Amennyit tudok, amennyit megtudtam 
Rólad; az életed egy folyamatos sikertörténet, 
de tartsuk be a kronológiai sorrendet! Születtél, 
tanultál, felnőttél?
Stróbl Balázs: l978-ban, Enyingen születtem. 
Dunaújvárosban, a nagyhírű Bánki Donát techni-
kumban, majd Budapesten Szt. István Főiskolán 
tanultam. Tanulmányaim befejeztével vállal-

kozó lettem. Vállalkozásom, illetve vállalkozá-
saim mindenkor az autóközlekedéshez, és a leg-
modernebb technika alkalmazásához kötődtek, 
kötődnek.
VH.: Tudomásom szerint a legkevésbé sem ked-
velt „zöldkártyás” rendszer megszüntetése, az 
általános műszaki vizsgába történő beépítése is 
a Te nevedhez kötődik. Kérlek, szólj erről bőveb-
ben!
Stróbl Balázs: Még 2006-ban a Miniszterelnöki 
Hivatal keretein belül dolgoztunk egy csoport-
ban, aminek az volt a célja, hogy az eredeti-
ségvizsgálatot felülvizsgáljuk és egy régebbi 
KÖHÉM-rendeletet megpróbálunk visszaállítani. 
Ebből az egy sikerként könyvelhető el, hogy a 
zöldkártya visszakerült a műszaki vizsga alá.
VH.: Szinte elképzelhetetlen – hétköznapi 
ember számára – a csúcstechnikát képviselő 
autóvezetői, autóversenyzői szimulátorok 
működése, működtetése. Ha jól tudom, főleg 
autóversenyzőket oktattok, Virtuálisan, de 
valóságosan megélve, neves versenypályákon 
tanulhatnak, gyakorolhatnak a versenyzők. 
Ugyanakkor rendőrök is, de civilek is részt vehet-
nek az oktatásokban, évente, mintegy 2-3 ezer 
ember élvezheti a virtuális száguldás örömeit, 
tanulhatja ennek életbevágó törvényeit. Ha jól 
tudom, 3 virtuális versenygépetek van, ezek 
az igen magas cseh technikát, technológiát 
képviselik. Három nagy értékű szimulátorotok 
Pesten van, de alkalmanként a világ neves ver-
senypályáin is megjelentek velük. Kérlek, javíts 
ki, illetve egészítsd ki ismereteinket, ha szüksé-
gesnek látod!
Strobl Balázs: Tökéletesen látod! Jelenleg eze-
ket a szimulátorokat bérbe is lehet venni, illetve 
különböző rendezvényeken ki is lehet próbálni.
És mit mondjak, érdemes.
Közben újabb és újabb dolgokkal bővült a vállal-
kozás, sok cseh terméknek vagyunk a magyaror-
szági, kizárólagos forgalmazói.
Meg kell még azt is jegyeznem, hogy vállalko-
zásunk alapjában csapatmunka! 9-en vagyunk, 

mindegyikünk külön feladatkörrel. Eredménye-
ink közös eredmények.
VH.: Nem szóltál még magánéletedről, Csalá-
dodról.
Srobl Balázs: Nos, látod, most megcáfollak, 
illetve a túlzott szerénységemről alkotott véle-
ményedet. Csodálatos feleségem van! Ő Éva és 
a 9 éves kislányomról, Dóráról csak szuperla-
tívuszukban tudok szólni. A családhoz tartozik 
még a Marci névre hallgató vizslám.
VH.: A velencei emberek szívébe alaposan be-
loptad magad. Értékes ajándékaidat (az Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületnek ajándékozott 2 db 
TrueCam fedélzeti kamera szerkezetet, a Polgár-
őrségnek ajándékozott 1 db fedélzeti kamerát és 
egy testre szerelhető kamera) megilletődéssel 
fogadtuk.  És Te? Te hogyan viszonyulsz Velen-
céhez, a velencei emberekhez? Mikor, miért köl-
töztetek ide?
Stróbl Balázs: 2006-ban költöztünk Velencére, 
hogy rövid legyek, nem bántuk meg! Elegünk 
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lett a pesti zsivajból, munkám viszont Pesthez 
köt, így egyre bővülő koncentrikus körök men-
tén kezdtük el további életterünket keresni. 
Vízimádatunk okán is Velencét választottuk. 
Ismétlem, nagyon jó választás volt! Szemünk 
fényének, kislányunknak ennél kiválóbb helyet 
nem találhattunk volna. Az oktatás, és a neve-
lés színvonala, a pedagógusok felkészültsége 
olyan magas fokon áll, hogy ahhoz hasonlót 
eleddig sehol nem tapasztalhattunk. A város 
fejlődik, épül, szépül. Szerelmese vagyok a vízi 
sportoknak. Itt, szezonban, a kábeles pályán 
akár naponta élhetek egyik szenvedélyemnek, a 

wakeboardozásnak. Székesfehérvár negyedórá-
nyira, Pest legfeljebb félórányira van. A kulturális 
rendezvények, magas színvonalúak, népsze-
rűek. Ugyanez mondható el a vendéglátásról 
is. Egy szóval, Velencén lakni: JÓ! Bővebben: 
Nagyon jó!
VH.: Nagy öröm a megelégedett, az ennyire 
megelégedett embert hallgatni. Egyéb hobbid, 
szenvedélyed?
Stróbl Balázs: Valóban, akár szenvedélynek 
nevezhető az általános tanulási, tájékozódási 
vágyam. Mindent elolvasok! Persze legjobban 
az új és a legújabb technikai vívmányok érdekel-

nek. Boldogan folyok be ezek fejlesztésébe, hazai 
alkalmazásába, hazai terjesztésébe. Ezenkívül is, 
szeretek általában tájékozott lenni. Hobbyk közül 
a vadászatot említhetném. Családom nem lelkes 
támogatása mellett, évente – vizslám legnagyobb 
örömére – néhány napot vadászattal töltök. Ter-
mészetet kedvelő, az állatokat imádó (elszántan 
állatorvos szeretne lenni) Dórikám is gyakran 
elkísér, de ezek az alkalmak inkább erdei és mezei 
séták, még csak be sem tárazom a puskámat.
VH.: Kedves Balázs, szívből kívánom további éle-
tedhez is a sok sikert! Kedves Családod ezentúl is 
aranyozza be az életedet!

Minden velencei fürdőhely vízminősége kiváló!

Lapzártakor érkezett: A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 2017. évben a 
Velencei tó partján 13 fürdőhely kapott fürdővíz-használati engedélyt, hét gárdonyi és hat 
velencei. A részletes tájékoztatóból kiderül, hogy a gárdonyi fürdőhelyek egy része még 
besorolás alatt áll, három kapott kiváló, egy jó minősítést, Velencén viszont mind a hat 
strand (fürdőhely) vízminősége kiváló minősítést kapott, így a Korzón kívül az Északi strand, 
a Tóbíró, a Cserje utcai, a Resort & Spa valamint a Drótszamár Park és Kemping strandja egy-
aránt a legmagasabb besorolást kapta. A kijelölt természetes fürdőhelyeken kívül a tó vize 
nem ellenőrzött, a fürdés nem ajánlott!

A Kormányhivatal közleményéből az is kiderül, 
hogy a velencei-tavi strandok esetében a Szé-
kesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztálya a területileg illeté-
kes eljáró szerv (8000 Székesfehérvár, Mátyás 
király krt. 13. Tel.: 06-22/511-720; 22/314-090. 
Dr. Varga Erika osztályvezető, járási tisztifőorvos, 
Konkoly Szilvia közegészségügyi-járványügyi 
szakügyintéző, e-mail cím: antsz.szfvar@kdr.
antsz.hu itt lehet észrevételeket és panaszt is 
tenni a vízminőség kapcsán.
A fürdési idény tartamát és a fürdővíz használa-
tát 2017. évben a szezonális jellegnek megfele-
lően általában 2017. június 1-től 2017. augusz-
tus 30-ig terjedő időszakra jelölték meg a velen-
cei-tavi strandoknál kettő kivétellel, a Velence, 
Drótszamár Park és Kemping és Strandnál és a 
Velence Északi Strandnál 2017. május 20-tól  
2017. augusztus 30-ig terjed a fürdési időszak. 
A kijelölt természetes fürdőhelyeken (strando-
kon) a tó vizének minőségét a monitoring nap-
tárban meghatározott időpontokban – fürdési 
szezonban havi gyakorisággal – kell ellenőrizni, 
2017. évben az alábbi időpontokban:
2017. május 23., június 13., július 11., augusztus 8.
Velence, Drótszamár Park és Kemping Strand és 
a Velence, Északi Strand: 
2017. május 8., május 23., június 13., július 11., 
augusztus 8.
A vizsgálandó paraméterek a 78/2008. (IV. 3.) 
Korm. rendelet alapján kerültek meghatáro-
zásra, vizsgálják a Fekál Enterococcus, Escheri-
chia coli és a Klorofill-a jelenlétét.
 -mb-



www.velence.hu

Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés
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Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, 
tartja a régi mondás. Ennek alapján rengeteg 
jó ember él Velencén, ugyanis május 20-án 
a város apraja-nagyja, óvodások, iskolások, 
szülők, pedagógusok és a mindig nagyon 
aktív nyugdíjasok vettek részt a hagyomá-
nyos virágosítási munkálatokban a telepü-
lés több pontján. A rendkívül hasznos és 
dicsérendő önkéntes tevékenységből Koszti 
András polgármester is kivette a részét fele-
ségével együtt. Ő és az általa vezetett kép-
viselő-testület büszke lehet arra, hogy hosz-
szú évek óta nagy gondot fordítanak a város 
közterületei, utcái, parkjai zöldterületének 
megóvására, virágos összképének fokozá-
sára. -mb-

Virágos Velence
Az előző évekhez hasonlóan nálunk a május 
a virágosítás hónapja, így ez már hagyomány. 
Szeretnék köszönetet mondani az utcabizalmi-
aknak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek, ovi-
soknak, diákoknak, szülőknek, nyugdíjasoknak, 
a város lakóinak és mindenkinek, aki segítette 
a munkánkat, és ezzel hozzájárult a virágosí-
tási és városszépítési mozgalomhoz. Ilyenkor jó 
végigmenni az utcákon és látni, hogy mindenki 
egy emberként szépíti a várost. Most már az a 
dolgunk, hogy ezt a sok munkát megbecsüljük 
és egész nyáron jó gazda módjára vigyázzunk rá, 
hogy tiszta és ápolt legyen a környezetünk. 

Benkő Istvánné 
szervező

Sokat tesznek Velence virágos 
arculatáért
A májusi Babák Rózsakertje ünnepségen került 
átadásra a Velence Rózsája-díj, melyet azok kap-
hatnak, akik sokat tesznek a településért, a város 
virágos arculatának megőrzéséért, s aktívak a 
közterületet szépítő tevékenységekben. Ez alka-
lommal Poósz Árpád és Poósz Árpádné, Orisek 
Károlyné és Kósa Csabáné Bod Veronika része-
sültek a díjban. Gratulálunk nekik és köszönjük 
odaadó munkájukat!

Poósz Árpád és felesége kérdésünkre el-
mondta, hogy nagyon meglepődtek, amikor az 
ünnepségen a díjátadáskor az ő nevüket mondta 
Koszti András polgármester úr: „Meglepődtünk, 
de ugyanakkor annyira örültünk, hogy az izga-
tottságtól alig bírtunk színpadra lépni. Mi a 3. 
számú nyugdíjasklub tagjai vagyunk, és a klub 
többi tagjával együtt igen sokat dolgozunk, 
tevékenykedünk városunkban. Együtt csinálunk 
mindent, ahányan csak tudunk, megyünk egy-
egy alkalomkor, s segítjük a város fejlődését, 
szépítését. Szemetet szedünk, padot festünk, 
virágosítunk, mindig van valami feladat, hiszen 
figyelünk a környezetünkre. Férjem és én is sze-
retjük Velencét, a városunkat, nagy megtisztel-
tetés számunkra a Velence Rózsája-díj.” 
Orisek Károlyné is meglepődött, amikor nevét 
hallotta. „Megtiszteltetés, és köszönöm szépen 

még egyszer a díjat! Napi feladataim mellett 
mindig is fontosnak tartottam, hogy a környeze-
tünk, ahol élünk, szép és tiszta legyen, az ember 
jól érezze magát benne. Ha elhanyagolnak vala-
mit, az rossz összképet is nyújt, és az ember nem 
érzi jól magát. Ha tisztaság van, sok a szép virág, 
fa, bokor, zöld körülöttünk, az embernek han-
gulata, kedve is kivirágzik. Jó érzés szép tereket, 
utcákat, kerteket látni a környezetünkben, ahol 
élünk.”

Kósa Csabáné Bod Veronika ugyancsak meg-
tiszteltetésként értékeli a díjat, nagyon jóleső 
érzés volt számára: „Először is nagyon kedves 
dolognak tartom a városban a Babák Rózsa-
kertjét és az ehhez kapcsolódó ünnepséget 
is. Én nem állandó lakos vagyok, de 1965 óta 
minden nyarat és ezenkívül nagyon sok időt 
itt töltök. Édesapám számára is mindig fontos 
volt Velence, s a szüleim által került felújításra 
a Meszlenyi-kápolna. Édesapám halála után ezt 
én folytattam, koncerteket, kiállításokat, ren-
dezvényeket szervezek. Most, június 23-án kerül 
megnyitásra az „Emlékek a ládafiából” című kiál-
lítás, ahol főként velencei tárgyak, régi családi 
konyhák, pincék tárgyai kerülnek bemutatásra, 
amik bár sokszor lomocskáknak tűnnek, mégis 
értékek.” Gosztola Petra
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Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc  
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Az elmúlt hónap már a vizsgák hónapja volt: 
május elején kezdődött az írásbeli érettségi 
vizsgákkal, majd a hónap közepén folytatódott 
a szakmai vizsgák sorával. Szakközépiskolás 
diákjaink elsőként az írásbeliken adtak számot 
tudásukról, majd a gyakorlati és szóbeli vizsgaré-
szeken bizonyították be, hogy a hároméves fel-
készülés nem volt hiábavaló: négy szakmában – 
gazda, dísznövénykertész, mezőgazdasági gaz-
daasszony, falusi vendéglátó és mezőgazdasági 
gépész – 27 tanulónk tett sikeres szakmai vizs-
gát. Érettségizőink még izgulhatnak, a szóbeli 
vizsgák csak június második felében lesznek. 
Június elején egy iskolai csapatunk egész éves 
munkájának gyümölcse érett be: a „Mini Cse-
mege diákvállalkozás” tagjai megnyerték az 
országos döntőt. A Junior Achievement Magyar-
ország szeptemberben meghirdetett „Az év 
mezőgazdásza, avagy legyél Te az év mező-
gazdasági diákvállalkozója” versenyfelhívására 
jelentkezett iskolánk csapata hat tanulóval. A 
feladat az volt, hogy ki kellett találni valamilyen 
mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő 
vállalkozást, és egy ehhez kapcsolódó mező-
gazdasági terméket, majd azt legyártani, vala-
mint értékesíteni. Csapatunk viszonylag sokáig 
csak tervezett és számolt, hogy mihez van alap-
anyagunk, mi lenne az, amit megérné gyártani 
és nem utolsósorban mi lenne a legvonzóbb a 
vásárlóknak. Végül téli madáreleséget és rágcsá-
lóeleséget készítettünk.
A verseny során a cél az volt, hogy megtanuljunk 
vállalkozást indítani, működtetni, reklámozni, és 

piaci helyzetben is feltalálni magunkat. A tavaszi 
vásáron a „Legfenntarthatóbb, környezettuda-
tos vállalkozás” címet nyertük el, ami nagymér-
tékben inspirálta a csapatot az országos meg-
mérettetésre is. A 2017. június 2-án Budapesten 
megrendezett döntőbe az országosan induló 38 
csapatból már csak három vállalkozás jutott be, 
köztük a miénk is. Itt be kellett rendeznünk egy 
standot, ahol bemutattuk a termékünket, vala-
mint üzleti beszámolót kellett a zsűrinek elkül-
denünk. A döntőn fontos volt a kommunikáció, 
mert standinterjún és személyes interjún is részt 
vett a csapat, valamit egy prezentáció keretén 
belül kellett az évről, eredményeinkről, jövőbeli 
terveinkről beszélnünk. 
Ezen a döntőn mi lettünk az év magyarországi 
mezőgazdasági vállalkozói, melyre nagyon 
büszkék vagyunk. A csapat tagjai: Könyves Sza-
bolcs, Zsolnai László, Boroczki Károly 11. a. és 
Mészáros Sándor, Simon Gabriella, Bíróczi Sza-
bolcs 12. a. osztályos tanulók.

Nyuliné Aradi Katalin

A Környezetvédelmi Világnap és a Pedagó-
gusnap alkalmából 68, saját szakterületén 
kiváló munkát végző szakember tevékeny-
ségét ismerte el Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter június 6-án a tárcánál tar-
tott ünnepségen. A kitüntetettek között volt 
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium igazgatója, Turcsányi 
Sándorné. A kiváló – növényvédő üzemmér-
nöki, okleveles agrármérnöki, mérnök-tanári 

és közoktatás vezetői diplomával, illetve 
oklevéllel rendelkező – pedagógus 1996 óta 
dolgozik az intézményben, amelyet 2003 
augusztusától vezet igazgatóként.
Az ünnepségen Fazekas Sándor miniszter 
kiemelte: Magyarországon az agrár- és élelmi-
szergazdaság további megerősítése elképzel-
hetetlen a megfelelő szakember-utánpótlás 
biztosítása nélkül. Az ágazat hazai és nemzet-
közi versenyképessége ugyanis nagymérték-
ben függ a szakképzés minőségétől. Felidézte: 
a minisztérium fenntartásában jelenleg 48 
agrár-szakképző iskola működik – 63 hely-
színen – több mint 22 ezer diákkal és közel 
3000 pedagógus oktatóval. Az elmúlt években 
az intézményeket egy összefüggő, egymást 
kiegészíteni képes, komplex agrár-szakképző 
hálózattá fejlesztette a tárca. Jelentős előre-
lépésnek nevezte a miniszter, hogy átalakult 
a képzési szerkezet, amelynek egyik fő célki-
tűzése az volt, hogy a hasznos mezőgazdasági 
tudást adó szakképesítések oktatása fejlődjön 
és erősödjön. A tartalmi és szerkezeti módosí-
tásokon túl összességében 15 szakképesítés-
sel bővült a mezőgazdasági képzések száma, 
melyek oktatása már ettől a tanévtől elkezdő-
dött – mondta Fazekas Sándor.

-mb-
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Itt a nyár, az az időszak, amely – ha akarjuk, 
ha nem – hozza magával a megnövekedett 
turizmus és átutazóforgalom árnyoldalát, a 
szokásosnál több szabálysértést, bűnesetet. 
Ehhez képest a „bevezető szakasz”, a május 
közepétől lapzártánkig tartó időszak nem 
nevezhető kirívónak, sőt, a korábbi hónapok-
hoz képest viszonylag csendes volt, mind-
azonáltal történtek olyan esetek Velencén 
és környékén, ahol be kellett avatkozniuk a 
rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavé-
delem (tűzoltóság) illetékeseinek.

Sukorón egy 2 szintes házban lépett üzembe 
a tűzjelző május 22-én délután, de szerencsére 
a helyszínre érkező székesfehérvári hivatásos 
tűzoltók, és a segítségükre siető velencei önkén-
tesek nem találtak komoly káresetet. Szinte rög-
tön ezt követően újabb riasztást kapott Velence 
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
(VÖTE) készenlétben álló egysége, melynek 
tagjai a Tóbiró strandra siettek, ahol egy sze-
rencsétlenül járt kutya szorult a móló rácsai 
közé, és nem tudott kijönni a gazdája közre-
működésével sem. Végül a Pusztaszabolcsi 
Katasztrófavédelmi Örs lánglovagjai segítettek a 
kutyust megmenteni.
Igencsak sűrű programot bonyolítottak le a 
velencei önkéntes tűzoltók a Szent Orbán 
Borünnep és Bohém Napok hétvégéjén május 
27–28-án. A hagyományos Bence-hegyi rendez-
vénysorozatot két egységükkel végig biztosítot-
ták a helyi lánglovagok, miközben a szomszédos 
Nadapra is ellátogattak, ahol a gyermeknapi 
rendezvényen okoztak örömet a jelen lévő apró-
ságoknak akik természetesen bele is ülhettek 
a piros tűzoltóautóba. Szerencsére a Borünnep 

kapcsán nem volt semmiféle teendőjük, ám 
közben két alkalommal is súlyos balesethez 
riasztották őket illetékességi területükön. Május 
27-én a délutáni órákban történt az a baleset, 
amelyben két személyautó és egy terepjáró 
ütközött össze Gárdonyban, a Szövetkeze-
tek útja és a Balatoni út kereszteződésében. A 
terepjáró három és az egyik személyautó egy 
utasa nem sérült meg, azonban a másik jármű-
ben utazó két ember, egy felnőtt és egy gyerek 
súlyos sérülést szenvedtek és beszorultak az 
összeroncsolódott gépjárműbe. Az egyik sérül-
tet még a székesfehérvári hivatásos tűzoltók 
kiérkezése előtt kiszabadították és kiemelték a 
mentők, a másikat a hivatásos és az önkéntes 
tűzoltók segítségével vették ki az autóból. A 
mentéssel párhuzamosan a tűzoltók elvégezték 
a járművek áramtalanítását is.
A következő nap is balesettel indult, hajnali 
fél 2 körül egy személygépkocsi csapódott 
nagy erővel Kápolnásnyéken a Fő utcában egy 
villanypóznának, az autóban és a villanyosz-
lopban jelentős kár keletkezett, személyi sérü-
lés azonban szerencsére nem történt. A VÖTE 
egysége mellett a pusztaszabolcsi hivatásos és 
a pázmándi önkéntes lánglovagok is riasztást 
kaptak az esethez, azonban utóbbiakat útköz-
ben visszafordították, lévén a feladatot a másik 
két egység meg tudta oldani további segítség 
nélkül. A Velencei-tó partján a nyári szezon kez-

detével megnövekszik a balesetek száma, de ha 
baj van akkor a jó lefedettség miatt Székesfehér-
vár és Pusztaszabolcs hivatásos egységei szinte 
pillanatok alatt a helyszínre érkeznek, és az 
önkéntes segítség is hamar a helyszínre érkezik 
Velencéről, és Pázmándról.
Ami az egyebeket illeti: Leesett tetőcsomag-
tartónak ütközött egy személygépkocsi május 
17-én délután az M7-es autópálya Balaton felé 
vezető oldalán, a 42-es kilométerszelvényben, 
Velence térségében. A helyszínre a székesfe-
hérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 
áramtalanították a járművet. A balesetben két 
ember megsérült, őket a mentők kórházba szál-
lították. Az érintett útszakaszon a forgalom rövid 
ideig egy sávon haladhatott. A Velencei-tó Hosz-
szú-tisztás elnevezésű vízterületéről mentettek 
ki a vízi rendőrök három csónakázó miskolci 
lakost 2017. május 21-én délután. A másod-
fokú viharjelzés ellenére tartózkodtak a vízen a 
csónakázók és az erős szeles időjárásban önere-
jükből nem tudtak kijutni a partra. Az intézkedő 
rendőrök biztonsági intézkedés keretében a 
bajba jutottakat a szolgálati hajóba átültették és 
a csónakjukkal együtt a kikötőbe vitték. Motor-
kerékpárossal ütközött egy személyautó a 
7-es főúton a Velence és Kápolnásnyék közötti 
felüljárónál június 3-án késő délután. A baleset-
hez a helyi önkéntesek mellett a pusztaszabol-
csi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói 
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érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket 
és elvégezték a műszaki mentési munkálatokat. 
A balesetben egy ember megsérült, ezért őt a 
mentők kórházba szállították. A vízi rendőrök 
a Velencei-tó Égett-nád elnevezésű vízterüle-
téről mentettek ki 2017. június 11-én délután 
három nőt. Leeresztett vitorlával, evezőkkel 
próbáltak a bérelt hajó utasai partra jutni, viszont 
önerejükből ez nem sikerült. Az intézkedő rend-
őrök a vitorlást a fedélzetén tartózkodó szemé-
lyekkel együtt a gárdonyi kikötőbe vontatták.
Ami polgárőreink májusi tevékenységeit 
illeti, azokat Fehér István a Velencei Polgárőr-
ség elnöke foglalja össze: „Összesen 360 órát 
teljesítettek polgárőreink. Az elmúlt hónap a 
majális biztosításával kezdődött, de ott voltunk 
a Babák Rózsakertje ünnepségen, valamint a 
háromnapos Szent Orbán Borünnepen is. Mind-
egyik eseményen a biztosításban vettünk részt. 
Sok sportrendezvény is zajlott május hónapban, 
amelyek biztosítását ugyancsak polgárőreink 
végezték. Labdarúgó-mérkőzések, országos 
kerékpárosversenyek, amelyek a Velencei-tó 
körül és környezetében zajlottak, valamint az 
Országos Polgárőr Szövetség által szervezett 
tókerülő kerékpáros túra útvonalát, területét, 
a rend felügyeletét és a biztonság megtartá-
sát végeztük. A Tour de Velencei-tó kerékpáros 
sporteseményen  a rendőrséggel közösen biz-
tosítottuk a kerékpárosok útvonalát. Közbizton-

sági járőrözést elsősorban közterületeken, az 
üdülőövezetekben végeztünk rendszeresen” – 
mondta Fehér István.

Ajánlások a strandlopások 
megelőzésére
A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a stran-
dok, uszodák környéke. A hatalmas tömegben 
senkinek sem tűnik fel, ha valaki felemel egy tás-
kát a földről, és a kijárat felé indul vele. Minden 
szezonban akad hol több, hol kevesebb strandi 
lopás. A strandok szarkái nem nézik, hogy mit 
visznek, lehet az strandpapucs, úszószemüveg 
vagy napolaj, de esetenként komolyabb dolgok 
is, mint például mobiltelefon, videokamera vagy 
éppen pénztárca. A strandi lopások a tényleges 
kár mellett nem kis bosszúságot is okoznak a 
meglopottaknak. Ezek a bosszantó esetek köny-
nyedén elkerülhetőek lennének egy kis odafi-
gyeléssel. Hogyan előzhetjük meg a bajt?
A legjobb védekezés a megelőzés. Ha strandra 
megyünk, használjuk az értékmegőrzőt, a cso-
magokra, táskákra felváltva vigyázzunk, a par-

koló autókban pedig ne hagyjunk látható helyen 
táskát, értéket, azokat inkább a csomagtartóban 
helyezzük el. A strandoláshoz nem feltétlenül 
szükséges, feltűnő és értékes használati tárgya-
kat pedig egyszerűen hagyjuk otthon.
Az esetek többségében nehézséget okoz, hogy 
a sértettek legtöbbször csak távozáskor veszik 
észre a bűncselekményt, így szemtanúk hiányá-
ban nehéz felderíteni a tettest. A strandokon az 
óvatosságra a hangosbemondó is rendszeresen 
figyelmeztet, ahol a saját felelősséget hangsú-
lyozzák, valamint azt, hogy egymásra figyeléssel 
is megelőzhetőek a lopások. Elég, ha valaki oda-
figyel szomszédja holmijára, amíg ő távol van. Ha 
nem hozunk magunkkal nagyobb mennyiségű 
ékszert és készpénzt, ha nem hagyjuk felügye-
let nélkül a csomagunkat benne értéktárgyaink-
kal, akkor tulajdonképpen nem történhet olyan, 
hogy meglopnak bennünket.
A rendőrségnek nincs könnyű helyzete a hasonló 
esetekben indított nyomozás során. Az esetek 
felderítését megnehezíti, hogy a sértettek sok-
szor csak a strandolás végeztével észlelik a cse-
lekményt, az elkövetőről legritkább esetben van 
információjuk. Egy-egy napon bár rengetegen 
megfordulnak egy strandon, nehéz szemtanúkat 
találni. A lopás ténye nem minden esetben kerül 
a rendőrség látókörébe, mert akit megloptak, 
gyakran szégyelli a saját figyelmetlenségét.
Amennyiben bűncselekmény sértettjévé, áldo-
zatává válik, kérjük minél előbb tegyen erről 
bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon 
és vegye igénybe az áldozatsegítő szolgálat 
segítségét. Bővebb információ a www.police.hu 
és a www.kormanyhivatal.hu/hu/szakigazgata-
si-szervek/igazsagugyi-szolgalathonlapokon.
  Mátay Balázs

A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja 
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára  

az alábbi munkák elvégzését:

ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
ü Zöldhulladék-elszállítás 4000 Ft/m3-től,
ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
ü  Építőanyag-szállítás Velence területén 5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!

Önkormányzati intézménynél történő munkavégzésre 
gondnokot, szezonális feladatra pedig parkolóőr munkatársat 

keresünk!

Tel: +36 30 217 08 34
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
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Rovatunkban Koszti András pol-
gármestert és Dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzőt kérdezzük a képviselő-tes-
tület munkájáról, az üléseken meg-
hozott rendeletek fontosságáról és 
szükségességéről. A képviselő-tes-
tület jegyzőkönyvei nyilvánosak, 
ezért nem a rendeletek felsorolása 
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű 
ügyekről kívánunk részletesebb tá-
jékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2017. május 25. napján tar-
totta lapzártánk előtti utolsó soros ülését váro-
sunk képviselő-testülete. 29 napirendi pontot 
tárgyaltak a képviselők. Ezek között több önkor-
mányzati intézmény, gazdasági társaság és 
olyan társulás, nonprofit kft. éves beszámolója 
is testület elé került, amelyben Velence Város 
Önkormányzata tagként érintett. Első volt a 
sorban a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló. Elégedettek voltak a beszámolóval?
Koszti András: Igen. A hulladékgazdálkodás 
a lakosságot érintő egyik legfontosabb tevé-
kenység, így mi is kiemelt figyelmet fordítunk rá. 
Kovács Attila ügyvezető igazgató úr vezetésével 
megítélésünk szerint jó munkát végzett a VHG 
Kft. az elmúlt esztendőben. Ezt a kft. felügyelő-
bizottsága, valamint a Pénzügyi és Városfejlesz-
tési Bizottság is megerősítette azzal, hogy elfo-
gadta a beszámolót. Mi is ezt tettük. Ezt megelő-
zően képviselői kérdések is megfogalmazódtak 
az ügyvezető úr felé. Az egyik arra irányult, hogy 
a beszámolóban vázolt jelentős kintlévőségek 
mennyire befolyásolják a fejlesztéseket, illetve a 
cég működését, a másik pedig arra, hogy mivel 
a közelmúltban a közép-magyarországi régióban 
átalakultak a hulladékkezelő cégek, itt a Vertikál 
Zrt. és a Depónia Kft. nyerte el a közszolgáltatói 
feladatokat, ez mennyiben érinti a VHG Kft.-t? 
Az ügyvezető igazgató úr válaszában kifejtette, 
hogy bár számukra minden fillér számít, arányai-
ban nem olyan jelentős a kft. kintlévősége, hogy 
az érdemben befolyásolná a cég fejlesztéseit 
és működését. A kérdés másik felére válaszolva 

elhangzott: az idei évben a 128 közszolgáltató 
közül 19 közszolgáltató maradt. Az elmúlt évek-
ben a Depónia Kft.-vel alapított konzorcium tagja 
a VHG Kft. A Depónia Kft. stabil tagja az országos 
közszolgáltató cégnek, ez kedvező számukra is 
a jövőt tekintve. Kovács Attila ügyvezető úr azt 
is elmondta, hogy a bevételek tekintetében 
vannak bizonytalanságok. A Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) 
koordinálja az országos közszolgáltatói feladato-
kat, de ennek a gyermekbetegségei is megvan-
nak. Az idei évben sem történt még számlázás, 
ami remélhetőleg egy-két héten belül meg-
indul. A szolgáltatók részére járó – bonyolult 
képletek alapján megállapított – díj kalkulálása 
során vannak szubjektív elemek, így ennek alap-
ján terveztek. Csökkentek a postaköltségek. Az 
ezzel kapcsolatos tevékenységeket már nem a 
kft. végzi, ami a korábbi 20-30 millió forinthoz 
képest megtakarítást jelent számukra. Vannak 
egyéb olyan költségek, amelyek már nem a VHG 
Kft.-t terhelik, hanem az NHKV Zrt. fogja átvál-
lalni, illetve az ő pénztárában fog megjelenni, 
így a VHG Kft. költségvetésében nem szerepel. 
Képviselő-testületünk végül a Társaság gazdál-
kodásáról szóló 2016. évi beszámolóját egy-
hangúlag, 9 igen szavazattal elfogadta, egyben 
felhatalmazott arra, hogy a VGH Kft.  taggyűlé-
sén ugyanezt megtegyem. Ez a 2017. május 30. 
napján megtartott taggyűlésen meg is történt.
Velencei Híradó: Ugyancsak sokakat érint az 
egészségügy, az orvosi ellátás, így emeljük ki a 
Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás és 
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi tevékeny-

ségéről szóló beszámolóját. Ezeket is teljes 
összhangban, 9 igen szavazattal fogadta el a 
testület, ami mutatja, hogy jól működik a hivatali 
előkészítő munka, illetve a testületi munkaérte-
kezletek is eredményesek.
Koszti András: Valóban. Magam is úgy gondo-
lom, hogy jól funkcionál a hivatali apparátus a 
jegyző asszony vezetésével, a képviselőtársa-
immal konstruktív döntés-előkészítő tevékeny-
séget tudunk végezni a munkaértekezleteken, 
így a testületi ülések is gördülékenyek. Ami a 
beszámolókat illeti, a Velencei Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás tekintetében még kérdés 
sem merült fel a testület tagjaiban, és mivel az 
érintett szakbizottságok – a Pénzügyi és Város-
fejlesztési, valamint az Egészségügyi és Nép-
jóléti – elfogadásra javasolta a beszámolót, azt 
egyhangú szavazással meg is tettük. A Járóbe-
teg Szakellátó 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolója esetében Dr. Ferencz Péter ügyve-
zető úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 
évről évre nő a szakrendelő betegforgalma. Ez 
éves szinten hamarosan eléri az évi 70 000 fős 
létszámot. A környezetükben vannak olyan tele-
pülések, ahonnan nagyobb számban keresik fel 
a rendelőintézetet területen kívüliként, mint a 
saját területi ellátási kötelezettség szerinti ren-
delőintézetüket. Ennek tükrében ügyvezető úr 
tárgyalásokat kezdett a leginkább érintett önkor-
mányzatokkal – Tordassal, Gyúróval, Baracská-
val –, hogy ezen a helyzeten változtassanak, 
ellenkező esetben kénytelenek bekorlátozni az 
ellátást. Hozzátette: folyamatban van a tavalyi 
konszenzusos önkormányzati döntés alapján 
Gárdony csatlakozása Dinnyéssel együtt. Ez a 
szakmai anyag elbírálás alatt van. Tájékoztatásul 
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dr. Ferencz Péter elmondta azt is, hogy szeretne 
tárgyalni Tordas, Gyúró és Baracska mellett Pusz-
taszabolcs polgármesterével is. Tisztában van 
azzal, hogy milyen feltételek teljesítése mellett 
tudják azt kijelenteni, hogy nem korlátozzák be 
ezen települések lakóinak az ellátását. A fogadó-
készségtől függ minden, de ez egy jó megoldás 
lehetne. A főorvos úr arról is tájékoztatott min-
ket, hogy jelentős mértékben megnőtt a lakos-
sági igény az egészségügyi ellátással kapcsolat-
ban. A sürgősségi osztály és az ügyeleti szolgálat 
is rendkívül leterhelt, hétvégenként 50-60 beteg 
jelenik meg 12 óra alatt. Ez azt jelenti, hogy az 
ügyeletes orvos folyamatosan dolgozik a 12 óra 
alatt, ami igen nagy nehézséget jelent. Képvi-
selőtársaimmal együtt – ebben az esetben is 
mindkét illetékes szakbizottság támogatása 
mellett – a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját teljes össz-
hangban, 9 igen szavazattal fogadtuk el.
Velencei Híradó: A képviselő-testület tagjai 
döntöttek két velencei strand esetében a szer-
ződés szerinti értéknövelő beruházásokra vonat-
kozó fejlesztési tervről. Mit kell erről tudnunk? 
Dr. Szvercsák Szilvia: A Tóbíró strand tekinte-
tében az üzemeltető vállalt a strand területén 
értéknövelő beruházást, amelyről fejlesztési 
tervet készített és nyújtott be. Az ebben sze-
replő játszótéri eszközök közül képviselő-tes-
tületünknek kellett kiválasztania egyet, ame-
lyik a strandon az értéknövelő beruházásként 
vállalt fejlesztés keretében megépítésre kerül. 
Itt fontos megjegyezni, hogy csak olyan beru-
házást lehetett elfogadni, amely vagyonelem-
ként átkerül az önkormányzat tulajdonába. A 
koncessziós szerződés szerint, ha a beruházás 
értéke meghaladja a koncessziós díj mérté-
két, a díj feletti rész térítésmentesen az önkor-
mányzat vagyoni értékét képezi. Továbbá azt is 
figyelembe kellett venni, hogy a játszóeszköz 
teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó EU-s 
szabványoknak, biztonsági követelményeknek. 
Minden paramétert mérlegelve végül testü-
letünk tagjai úgy döntöttek, hogy a fejlesztési 
tervben foglalt „vár nagyoknak” (óvoda felső 
csoport és iskolások részére használható) és a 
„hajó” játszótéri eszközök közül a „vár nagyok-
nak” játszótéri eszköz kerüljön telepítésre. A 
velencefürdői strand tekintetében a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság nem támogatta a 
fejlesztési terv jóváhagyását, mert a fejlesztési 
tervet nem lehet vagyoni értéknövelő beruhá-
zásnak tekinteni. Kérték, hogy kerüljön pontosí-
tásra a fejlesztési terv. A képviselő-testület végül 
9 igen, egyhangú szavazattal polgármester úr 
javaslatára úgy döntött, hogy a fejlesztési tervet 

az adott formában és tartalommal nem hagyja 
jóvá, azt visszaküldik pontosításra, átdolgozásra 
az üzemeltető TóParty Rendezvénysorozat Kft.-
nek, felhívja egyúttal az üzemeltető kft. figyel-
mét arra, hogy a koncessziós szerződés szerinti 
értéknövelő beruházásokra vonatkozó fejlesz-
tési tervet nyújtson be legkésőbb a soron követ-
kező testületi ülésre. Abban az esetben, ha az 
újonnan benyújtott fejlesztési tervet ismételten 
nem fogadja el testületünk, úgy a koncessziós 
szerződés vonatkozó részében foglaltak szerint 
a koncessziós díj kiszámlázásra kerül.
Velencei Híradó: A Velence, 048. helyrajzi 
számú önkormányzati területre vonatkozó tulaj-
donosi hozzájárulásról is szavaztak képviselőink. 
Milyen döntést hoztak ezekkel kapcsolatban?
Koszti András: A szóban forgó önkormányzati 
területre tulajdonosi hozzájárulást adtam a SZS 
Kulturális Kft.-nek (ebben a vállalkozásban érde-
kelt Sasvári Sándor művész úr), de miután ezt az 
önkormányzat képviseletében tettem, ebben az 
előterjesztésben számoltam be róla a testület-
nek. Azért kellett a kft.-nek a gyors tulajdonosi 
hozzájárulás a telephely tekintetében, mert 
100%-os támogatási intenzitású állami pályáza-
tot nyertek rendezvények szervezésére. Akkor 
tudják Velencén elkölteni, ha rendelkeznek itt 
telephellyel. Egyelőre csak a cégnyilvántartás-
ban szerepel ez a terület telephelyként. Azért is 
gondoltam azt, hogy támogatnunk kell a kérést, 
mivel gyakorlatilag ez a Tudományos és Techno-
lógiai Park projektnek lenne a része, és ez olyan 
cég, amelynek kifejezetten kulturális tevékeny-
sége van. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizott-
ság támogató javaslata mellett testületünk 
végül egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 
a Velence, külterület 048 helyrajzi számú ingat-
lanra vonatkozóan a 2017. május 15. napján kelt 
telephely-létesítésre vonatkozó tulajdonosi hoz-
zájárulást jóváhagyja. 
Velencei Híradó: A Meseliget Óvodával kapcso-
latban is hoztak egy fontos döntést. Mi ez pon-
tosan?
Dr. Szvercsák Szilvia: Az óvoda jelenlegi ala-
pító okirata nem tartalmazza a sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatait, ezért van szük-
ség az alapító okirat módosítására és egysé-
ges szerkezetbe foglalására. Az intézményben 
nagyon régen küzdenek azzal, hogy bár vannak 
SNI-s gyermekek, a létszámban eddig nem jelen-
tek meg. Azért nem, mert egy sajátos nevelési 
igényű kisgyermek ellátása létszámban duplán 
jelenik meg. Fizikailag egyedül van a gyermek, 
de kettő helyét foglalja el, és így a felvehető 
gyermekek száma kevesebb lesz. Azonban az 
alapító okiratban ezt szabályosan kell megje-

leníteni, ezért a módosítás. Az SNI-s ellátás ter-
mészetesen biztosított, akár helyi pedagógusok, 
akár utazó pedagógusok által. Hozzáteszem, 
hogy amikor Serhókné Varjas Edit asszonyt kép-
viselő-testületünk megbízta egy évre az óvoda-
vezetői feladatok ellátásával, azt követően pedig 
kinevezte óvodavezetőnek, akkor felkérte arra, 
hogy fogadja az ilyen gyermekeket. Jelenleg 
is van kettő SNI-s gyermek az óvodában, ahol 
megfelelő szakember foglalkozik velük. Képvi-
selő-testületünk a fentiekben vázoltak figyelem-
bevételével egyhangú szavazással módosította 
a Velencei Meseliget Óvoda alapító okiratát, és 
szavazott az egységes szerkezetbe foglalásról.
Velencei Híradó: A Fejér Megyei Óvoda, Álta-
lános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI 
intézményvezetői pályázatának véleményezése 
is szerepelt a napirendek között. A testület támo-
gatta az egyetlen  jelölt személyét.
Koszti András: Igen. Az intézményvezetői 
álláshely betöltésére határidőben egy pályázat 
érkezett, ezt a jelenlegi intézményvezető adta 
be. Mivel képviselőtársaimmal egyetemben a 
pályázó vezetői programja alapján biztosított-
nak látjuk az oktatási intézmény eredményes 
működését, ezért Czirákyné Fekete Ilona intéz-
ményvezetői megbízását egyhangú szavazással 
támogattuk.
 (MB)
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Pünkösdkor elindult a parkolási szezon 
városunkban. A Velence Városgazdálkodási 
Kft. üzemeltetésében kulturált, fizető par-
kolóhelyek várják szeptemberig minden 
hétvégén a hozzánk érkezőket. Az új par-
kolási rend érinti a Vasútállomás és a Béke 
utca közötti parkolóterületet, az IFI szálló 
körforgalom melletti aszfaltos területet, a 
Tábor utcai kiépített parkoló melletti terü-
letet (Kápolnásnyék közigazgatási terüle-
téig), valamint a Nyár utcában a Polgármes-
teri Hivatal előtti parkolót, a Kastély Park 
Széchenyi u. felőli bekötő útját a könyvtár 
előtti aszfaltos területig és a Tópart utca 
Hősök parkja felőli szakaszát. A díjfizetést 
hamarosan parkoló automaták is könnyítik 
majd a folyamatos, hétköznapi díjszedés 
érdekében. A város központi részein talál-
ható utcák (ezekről májusi számunkban 
már beszámoltunk) egy részét érintő nyári 
behajtási tilalom, valamint az új, fizetős 
rendszer remélhetőleg elősegítik az évek 
óta tapasztalt parkolási nehézségek enyhí-
tését és a lakók elégedettségét
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Katonahősökre 
emlékeztünk
Május 27-én méltóságteljes ünnepség zaj-
lott a velencei temető katonai részében. 
Katonai tiszteletadás mellett avatták fel 
a felújított temetőrészt, ahol a Himnusz 
eléneklése után Pápai Szabó György, a Kul-
turális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 
és Papp György fehérvári huszár hagyo-
mányőrző parancsnok mondott beszédet, 
majd a velencei katolikus (Récsei Norbert 
atya) és református lelkész (Pápai Szabó 
György) imádkoztak, áldást mondtak, s a 
katolikus atya megszentelte a felújított 
temetőrészt. A katonai tiszteletadást velen-
cei honvéd hagyományőrzők biztosítot-
ták példaértékűen. A szép megemlékezés 
koszorúzással, majd a Szózat éneklésével 
fejeződött be. 
Most Pápai Szabó György beszédét idézzük fel: 
„… Május utolsó vasárnapja: a Hősök Napja. Ere-
dete az 1917. évi VIII. törvényre megy vissza, 
amely kimondja, hogy a nemzetünkért, a hazá-
ért életüket önként feláldozó hősökről kegyelet-
tel és tisztelettel minden évben, ezen a napon 
meg kell emlékezni, hőstetteiket az utódok szá-
mára meg kell örökíteni, hogy azok feledésbe ne 
merüljenek. A két világháború között az egész 

országban megemlékeztek erről a napról. Több 
rendelettel is szabályozták, bővítették az alap-
törvényt (pl. 1924. XIV. tv., 1942. ápr. 25-i hon-
védségi körrendelet stb.), de a lényeg az, hogy 
azokról emlékeztek meg, akik a magyar hazáért 
és szabadságért adták drága életüket. Ezt az 
ünnepet akkoriban nagyon komolyan vették, 
mint a hazafias nevelés részét, s ebben a szel-
lemben nevelték a cserkészeket, a leventéket, a 
honvédeket, s az ifjúságot. 
Sajnos, a II. világháború után, a „kékcédulás” 

nagykirály, Árpád nagyfejedelem, a történelmi 
léptékű pozsonyi csata (907 július) győztese, 
Szent László király, Mátyás, az igazságos, a két 
Zrínyi – a szigetvári hős és a költő-hadvezér – , 
törökverő végvári vitézeink, a várvédő hős kapi-
tányok: Szondi György, Jurisics Miklós, Dobó 
István, vagy a híres párbajozó berenhidai Huszár 
Péter és Nádasdy Ferenc, a fekete bég; Thököly 
Imre, II. Rákóczi Ferenc, s persze vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós kormányzó, az otrantói 
hős. Hosszan, órákon át lehetne még sorolni a 
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választásokat követően a bevezetett kom-
munista diktatúra nem engedte meg a valódi 
magyar hősök ünneplését. Helyükbe kommu-
nista álhősöket tett és ünnepeltetett. Mintha a 
magyar történelem nem a „hősök történelme” 
lett volna. Mintha nem létezett volna Attila hun 

magyar hősök dicső neveit…
A 2001. évi LXIII. tv. újra nemzeti emléknappá 
nyilvánította május utolsó vasárnapját, újra-
élesztve a Hősök napját. Ezért vagyunk itt mi is 
a gyönyörűen felújított velencei katonai temető-
részben. Ma az egész országban, szinte minden 
településen megemlékeznek a hősökről. Mi is 
ezt tesszük, s fejet hajtunk honvéd tiszteletadás 
mellett a Velencén vagy másutt elesett magyar 
és német katonák síremlékei, jelképes sírhantjai 
előtt. Köszönet életáldozatukért, vérük hullásá-
ért! Nyugodjanak békében!  
Bármerre is jársz vándor ősi magyar földünkön, 
a Csonka-hazában, Erdélyben, Kárpátalján, Felvi-
déken, Délvidéken, az Őrvidéken, gondolj kegye-
lettel történelmünk hőseire, akik nem féltek 
életüket adni a hazáért. Álljunk meg kegyelet-
tel emlékműveiknél, sírjaiknál, vagy éppen egy 
útszéli keresztnél, s mondjuk el velük együtt: 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek 
Magyarország feltámadásában!” – fejezte be 
beszédét a képviselő.
Köszönet a velencei honvéd és a fehérvári huszár 
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hagyományőrzőknek, hogy magukra vállalták a 
temető rendezését, a névtáblák újrafestését, új 
fakeresztek készítését, a sírok, síremlékek meg-
tisztítását, hisz idejükből erre nagyon sok órát 
áldoztak. A felújítás teljes költségét Fehér Árpád, 
Értéktár Bizottságunk elnöke vállalta magára, de 
köszönet illeti Takács István Jánost, a Hadtörté-
nelmi Kulturális Egyesület elnökét, Papp György 
huszár hagyományőrzőt, s a velencei honvéd 
hagyományőrzőket, Nagy Károlyt, Kiss Mónikát, 
Berta Kristófot és Berta Gyulát, továbbá minda-
zokat, akik tevőlegesen részt vettek a felújítás-
ban, ill. az ünnepség megszervezésében. A szép, 
nemzeti színű szalaggal díszített, impozáns 
koszorú költségeit az Önkormányzat vállalta 
magára. Köszönet érte! 
       -mátay-

Szatmár – Máramarosi zarándokutunk
Végre – végre sikerült!
Már két éve készültünk rá, hogy látogatást tegyünk 
Szatmárnémetiben, ahol Velence szülötte meszleni 
Meszlényi Gyula emlékét hűen őrzi a város.  A másik 
nem kisebb ok, hogy odamenjünk, az, hogy Norbert 
atya ott élte gyermekkorát és papsága első éveit. 
Még mielőtt a Trianon húzta határt átléptük volna, 
villámlátogatást tettünk Máriapócson a könnyező 
Madonna kegyképénél. 
Mezőpetri – a Szent Erzsébet Róm. Kat. templom, 
ahol Norbert atya első miséjét is tartotta, vala-
mint a szülői ház és a falumúzeum megtekintése 
után Nagykárolyba indultunk, ahol a Kalazanczi 
Szent József templom, (ez is összeköt minket), 
a Károlyi kastély és Kaffka Margit szülőháza várt 
ránk. Kaplonyban a Károlyiak kriptájában a művé-
szi szarkofágokat csodáltuk meg. Nem hagyhat-
tuk ki a környéken található Adyfalvát, azaz ahol 
Ady Endre nagy költőnk született. Szatmárnéme-
tiben –utunk egyik fő célját a Meszlenyi Gyula 
püspökről elnevezett egyházművészeti gyűjte-

ményt vizitálhattuk. Tiszteletünk jeléül egy nem-
zeti színű szalagot helyeztünk el, a papi palástja 
alá állva örökítettük meg ott jártunkat. Megte-
kintettük a Székesegyházat és a püspöki palotát, 
aminek kápolnájában található az az oltárt, ami 
előtt Petőfi Sándor és Szendrei Julia házasságot 
kötött. 
Jó kanyargós, de nagyon szép úton jutottunk el 
szálláshelyünkre, a sósvizéről híres Akna Suga-
tagra. Útközben megcsodálhattuk Nagybánya 
régi főterét. Szintén csodás élmény volt másnap 
a Visó völgyén végig vonatozni egy igazi „füstös 
mozdony” húzta kisvonattal. Rónaszéken, Norbert 
atya egykori szolgálati helyén a Kálváriadombot, 
Máramarosszigeten a Börtön múzeumot (lelküle-
tében éppen, mint a Terror háza), a falumúzeumot 
és a helyi piacot jártuk végig. Találkoztunk a Velen-
cei Karitász által támogatott Szent Tádé egyesü-
let vezetőivel és néhány általuk kísért családdal. 
Jelenleg éppen azon dolgozzunk mindkét oldalon, 
hogy néhány ottani rászoruló családot egyházköz-

ségünk nyáron vendégül lásson. Hosszúmezőn 
az alpolgármester beszámolójából jó volt hallani, 
hogy milyen sokat tesznek a magyarság megma-
radásáért. Szaploncán - a vidám temető megláto-
gatása mellett egy olyan ortodox monostort lát-
hattunk, melynek 74 m. tornyát a helyi mesterek 
készítették és ezzel a világ legmagasabb fatornya-
ként van számon tartva. Egy 400 éves házat, vala-
mint a falu (áram nélkül működő) „mosógépét” is 
megcsodálhattuk.
Hazafelé véve utunkat a csodálatos hegyi tavak 
egyikét a Bodi tót jártuk körül, a libegővel a Gutin 
hegység egyik sípályája tetejéről vethetünk egy pil-
lantást a tájra. Utoljára Koltón, a Teleki gróf egykori 
házát, benne a Petőfi múzeumot tettük úti céllá. 
Nagyon szép utunk volt! Jó volt találkozni az ott élő 
családokkal, jó volt megtapasztalni, milyen szere-
tettel fogadtak mindenhol.
Köszönjük az egyesület elnökének és Norbert atyá-
nak a lehetőséget és a szép élményeket.

Az útitársak nevében is: Ágostonné Márti.
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Gyerekekről
Tudósítónk a Meseliget Óvodából:

Serhókné Varjas Edit

„Kicsik voltunk, nagyok leszünk …”

Óvodánkban hosszú idő óta hagyomány, hogy 
a nagycsoportosok ballagással vesznek búcsút 
az óvodás évektől. Véget ér a gondtalan játék 
időszaka és új kihívások, élmények várják a 
gyermekeket. Az utolsó, óvodában töltött 
napokat közös sütizés, fagyizás, önfeledt közös 
játék és sok beszélgetés tette emlékezetessé a 
nagycsoportokban. A többi csoport gyermekei 
szorgosan készítették  a búcsúzó csoportokra 
jellemző, tarisznyába szánt ajándékokat. Ezeket 
a ballagás napjának délelőttjén egy-egy vers 
kíséretében adták át társaiknak.
2017. június 2-án mindkét óvodarész ünnepi 
díszbe öltözött a gyerekek és meghívott vendé-
geik tiszteletére. A Csipet-csapat, Tulipán és Szi-
várvány csoport gyermekei az évek során meg-
ismert, és a ballagásra tanult versekből, dalokból 
készített összeállítással idézték vissza az óvodá-
ban töltött időt, az emlékezetes pillanatokat. A 
műsorok felváltva csaltak mosolyt az arcokra és 
könnyeket a szemekbe, hiszen jelentős korszak 
zárult le ezzel a nappal a gyermekek életében. 
Ezen a napon nem csak a meghívott vendégek 
érzékenyültek el. Az óvó nénik, dadus nénik sze-
mébe is könnyet csaltak a szülők és gyermekek 
által összeállított „meglepetés” műsorok.
Serhókné Varjas Edit óvodavezető és Koszti 
András polgármester úr kedves szavakkal, 
értékes gondolatokkal köszöntek el a búcsúzó 

nagyoktól, akik a polgármester úr ajándékaként 
egy-egy tolltartót, az óvoda ajándékaként bal-
lagó-emlékkönyvet kaptak útravalóul az isko-
lás évekhez. A ballagás zárásaként mindhárom 
csoport gyermekei lufikat engedtek a magasba, 
jelezve egy korszak végét és egy új kezdetét.
Kívánunk minden óvodától búcsúzó gyermek-
nek örömteli, sikerekben gazdag iskolás éveket!

Pirosné  Kovács  Viktória óvodapedagógus
Katica csoport

Családi nap a Velencei Meseliget 
Óvodában

„Jövőre ismét együtt!” – a tavalyi Családi nap 
zárószava még most is itt cseng többünk fülé-
ben, és igen, nagyon gyorsan eljött az idő, június 
3-án újból mindannyian együtt voltunk jókedv-
vel, játékkal, zenével tartottuk meg a Családi 
napunkat. 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető köszöntője 
után tolmácsolta Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő, miniszteri biztos üdvözletét, aki hiva-
tali elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott 
részt venni a rendezvényen, azonban a jelen 
lévő gyermekeknek túrós édességet küldött 
ajándékba. Ezután Koszti András polgármester 
úr köszöntője következett, aki szintén meglepe-
tést hozott. Gyermeknap alkalmából mindegyik 
településrésznek egy-egy nagydoboz játékot 
(labdák, homokozó játékok, fejlesztő társasjáté-

kok, ügyességi játékok) ajándékozott óvodása-
inknak. Az óvodásaink gyermeknapra buborék-
fújót kaptak ajándékba az óvodától.
Ezen a napon a legkisebbektől a legnagyobba-
kig minden óvodai csoport bemutathatta ked-
venc produkcióját. A Tulipán csoportos szülők 
sok-sok szappanbuborékkal lepték meg tánc 
közben gyermekeiket; de volt almás, esernyős, 
hátizsákos, pompom-os, tornás rendben lép-
kedő manócskatánc, ovi-rocki, néptánc, ritmi-
kus sportgimnasztika, ahol a jövő kis művészei 
mutatták be karikagyakorlatukat. Az ovi-korin 
részt vevő gyerekek ismét ezen a napon vehet-
ték át a sikeresen elvégzett kori-sulit bizonyító 
oklevelüket. Ezután a nap meglepetése: a 
Kolompos együttes műsora következett, mely 
a nézőtéren ülő szülőket, nagyszülőket, sőt, az 
óvoda dolgozóit is táncra perdítette.
Kedvelt minden évben a gyerekek körében a 
tűzoltóautó, a rendőrautó, a hatalmas traktor. 
Jó móka a célba lövés vízsugárral, izgalmas egy 
rendőrautóba beülni, rendkívüli a hatalmas trak-
torból kitekinteni.  
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Volt itt minden, mi „szem-szájnak ingere”: tom-
bola, büfé, népi játékok, körhinta, ugrálóvár, arc-
festés, finom ebéd, Túró Juci, Túró Gyuri, s végül 
az ünnepi torta – amit Tóthné Molnár Tímeától 
kaptuk ajándékba –, mellyel az óvoda 11. szü-
linapját köszöntöttük, zártuk a Családi napot. 
Rendezvényünket nemcsak a jelen „óvodahasz-
nálók”, hanem a jövőben idejáró gyerekek és 
szüleik, óvodánkat támogató, segítő vendége-
ink, partnereink is megtisztelték.  
Ezzel a rendezvénnyel célunk, hogy egymás-
hoz közelebb hozzuk a családokat, erősítsük az 
óvoda család, az óvoda óvodát támogatók kap-
csolatát, és hogy egy kicsit másképp éljük meg 
ezt a napot, mint általában a mindennapokat. 

Fujtás Józsefné
óvodavezető-helyettes

Reptérlátogatás

Tavasszal már hagyomány, hogy óvodásainkkal 
kirándulni megyünk. A 2016/2017-es tanév 
II. felében a Csipet-csapat csoport a Budapest 
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre látogatott 
el.  
A kirándulás a reptér autóbuszába átszállva kez-
dődött: 2 órás túra szakszerű, interaktív idegen-
vezetéssel. Sikerült eljutnunk csoportunkkal 
a repülőtér olyan területeire is, ami nemcsak 
az utasok, de még a reptéri dolgozók jelentős 
része elől is elzárt. A gyerekek nagy örömére 
megtekinthettük a repülőtér területének izgal-
mas részeit közvetlen közelről. Például karnyúj-
tásnyira gurultak tőlünk a repülőgépek, fel- és 
leszállásokat nézhettünk meg az autóbuszból, 
miközben felkészült túravezetőnk a kicsik szá-
mára igazán élvezhető előadást tartott. Láttunk 
egy nagy Boeing típusú repülőgépet is, amely 
az állóhelyére állt be, illetve a hátragurulást 

is egész közelről szemlélhettük. A túra során 
több helyen is kiszálltunk a buszból, így a gye-
rekek még közvetlenebbül érzékelhették a 
repülőgépek hangját, a leszálló gépek keltette 
légörvényt. Ezenkívül a repülőtér biztonsági 
szempontból kritikus területeire is beléptünk, 
ahol alapos biztonsági ellenőrzésen esett át a 
Csipet-csapat csoport: amely ruházatátvizsgá-
lásból, valamint egy fémdetektoron történő 
áthaladásból állt, ahhoz hasonló módon, mint 
ami utasként is vár mindenkire. 
Hasznos volt a kicsik számára ez a nap, mert 
megismerkedhettek a légi közlekedéssel, bete-
kinthettek a légiközlekedés varázslatos vilá-
gába, számtalan érdekes és élményekkel teli 
programban lehetett részük. 
Ezúton szeretnénk megköszönni annak a névte-
len adományozónak a nagylelkű segítségét, aki 
felajánlásával támogatta a csipetesek útiköltsé-
gét!

Ander Bea óvodapedagógus
Csipet-csapat csoport

Madarak és fák napja az 
óvodában

Május 10-e a Madarak és fák napja. Az ófalusi 
részben is ezen a héten minden csoportban 
sokat beszélgettünk a minket körbevevő termé-
szetről, a növények és az állatok életéről, védel-
mükről, a tevékenységeinket (mese, vers, mate-
matika stb.) is e témakör köré csoportosítottuk. 
A hét utolsó ovis napján pedig újra közös játékra 
invitáltuk a gyerekeket szüleikkel együtt. 
A reggeli érkezéskor az udvaron 4 feladat várt az 
óvodásokra. Aki vállalkozott a játékra, az „tavaszi 
fa”-puzzle t rakhatott ki; „folyó” felett „hídon” 
mehetett át; kitalálhatta, hogy egyik-másik 
versikéhez, találós kérdéshez melyik madár 

képe tartozik; végül átváltozhatott „madárma-
mává” vagy „madárpapává”, s megetethette 
a fiókát úgy, hogy „csipeszcsőrrel” „fonalku-
kacokat” adogathatott egyesével a kitátott 
„karton-csőrbe”. Ez alatt a néhány perc alatt a 
gyermekeknél fejlődhetett – többek között – a 
rész-egész viszony és az irányok felismerése; az 
egyensúlyozás, a beszédértés és a matematikai 
párképzés képessége; valamint a számfogal-
muk és a finommotorikájuk is. Az aulában pedig 
számot adhattak rövid távú memóriájukról, 
mondat- és szövegalkotásukról: hogy megkap-
hassák a kis füzetkéjüket a „pecsétekkel”, el kel-
lett mondaniuk, mi mindent oldottak, csináltak 
meg az udvaron. A reggeli játék értékelése cso-
portonként, ebéd előtt történt. Ugyanekkor hir-
dettük ki a rajzverseny csoportonkénti győzte-
sét is. A zsűri tagjai az óvodánk dolgozói voltak, 
akik minden csoportból egy-egy rajzra adhatták 
le a voksukat. Értékeléskor előnyben részesítet-
tük az önálló munkát, az eredetileg meghirde-
tett téma megjelenítését. S hogy elkerüljük az 
esetleges részrehajlást, minden képen elöl csak 
a gyermekek jele látszódott; s az óvónők, dajkák 
a saját csoportjuk gyermekeinek rajzára nem 
szavazhattak. Segítették még a döntést a szava-
zatukkal: a pedagógiai asszisztens, az óvodatit-
kár és a konyhás nénik is. A győztesek és a zsűri 
tagjai is jutalmat kaptak.
Bízunk abban, hogy az ilyen 10-15 perces kez-
deményezések, „gyermek-szülős” közös játé-
kok szervezése is erősítheti, jobbíthatja a gyer-
mek-szülő-óvoda hármasának kapcsolatát.

Véget ért a tanév, itt a nyár

2017. június 2-án elbúcsúztak nagycsoporto-
saink az óvodától, hiszen ősszel már iskolások 
lesznek. Az ófalusi ballagó óvodásaink és szü-
leik búcsúzóul az óvodai dolgozókat kedves és 
megható műsorral lepték meg, bizony szem 
nem maradt szárazon. Másnap megtartottuk a 
hagyományos gyermeknappal az óvoda szüle-
tésnapjával, az évzáró gálánkkal egybekötött 
vidám Családi napunkat. Ezzel hivatalosan is 
megkezdődött a nyári élet a Velencei Meseliget 
Óvodában.
Úgy érzem ismét nagyon gyorsan szaladt el ez a 
tanév talán azért, mert sohasem volt, „holt-idő”, 
mindig készültünk valamire. Nem könnyű fela-
dat áttekinteni az év során elvégzett munkát, 
tettük a dolgunkat. Ahhoz, hogy eredményes 
legyen tevékenységünk sokan segítettek ben-
nünket. Köszönet a fenntartónak, hiszen műkö-

Folytatás a 21. oldalon
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Anyuka-Apuka Kupa 2017

2017. május 13-án szombaton 36 csapat közreműködésével (ami a szerve-
zőkkel együtt több mint 400 induló túrázót jelentett) közös túrát rendez-
tünk. A túrázóknak egy kalózokkal és bennszülöttekkel teli szigeten kellett 
átjutniuk a menekülést jelentő kikötőbe. Közben rengeteg sportos feladat, 
játék és móka, s a végén pedig finom ebéd várta a résztvevőket.

DÖK nap

Iskolánkban most már jó pár éve, a nyolcadik, végzős évfolyam tanulói 
adhatnak be pályázatot a fordított nap megszervezésére. Idén Vas Eszter 
Panna és Gerlang Gergő József jelentkeztek. Mindössze 25 szavazattal 
nyerte meg Gergő annak a lehetőségét, hogy egy egész napot megszer-
vezhessen diákjai számára. Komoly stáb állt mögötte, akik nagyon jól 
együtt tudtak dolgozni az ellenféllel is. Felsorolni sem egyszerű, hogy ki 
mindenki vette részét ebből a munkából. Mégis néhány név: Gál Eszter, 
Sarf Luca, Molnár Luca, Papp Gréti, Molnár Eszter, Zilaj Bálint, Kovács Bence 
és a két induló: Vas E. Panna és Gerlang József.
Igazán flottul levezényelt, kellemes időtöltésben volt része az iskola min-
den növendékének és tanárának. Számháború, lufiharc, tanárkvíz, Xbox, 
trambulin, fagylalt, jégkása, csillámtetkó, íz- és illatfelismerés, sorverseny, 
akadálypálya, gyümölcskereső, beöltözős. Mindezt június első péntekén 
élvezhették a ligetes diákok, de nem maradtak ki a zöldes apróságok sem, 
hiszen nekik a következő héten kedden vittek sok törődést és mosolyt a 
végzősök.
  DÖK

Focistáink diadala
A Kótajon megrendezett III. Országos Baptista Labdarúgó Kupán remekelt 
együttestünk.
A győztes csapat:
3/A  Haracsek Attila, 4/A  Sarf Árpád, Szabó Levente, 4/B  Matyi Máté, Tatai 
Tamás, Hőbe Brenda, 4/C  Ferenczi Bendegúz, Kárpáti Ármin, Pálla Richárd, 
Erdei István, Bendegúz, 5/A  Muhel Zétény

Mérkőzéseink:
Velence–Kisújszállás  6:0,  gól: Sarf Á 1, Muhel Z 1, Erdei I 2, Szabó L 2
Velence–Tiszaroff      2:0   gól: Hőbe Brenda, Szabó L
döntő: Velence–Törökszentmiklós 1:0 gól: Szabó L
0:0 állásnál büntetőhöz jutottunk. Mindenki szerint jogos ítélet volt, de 
az ellenfél edzője kellően reklamált, elégedetlenkedett (ki ne tette volna 
ebben a felfokozott hangulatban). Szabó Levente készülődött a büntető-
höz, de megkértem, hogy rúgja mellé. Ő ennek eleget tett. Az egész csa-
pat sportszerűen tudomásul vette és tette a dolgát tovább, aminek meg 
is lett az eredménye: 2 perccel később megszereztük a vezetést majd a 
győzelmet. Végig a kezünkben volt az irányítás és emelt fővel jöhettünk 
le a pályáról mert nem akartam/tuk, hogy ha más nem is, de az ellenfél 
edzője szerint egy véleményes büntetővel nyerjük meg a kupát.

Különdíjaink:
Hőbe Brenda – egyetlen hölgy, aki ígéretes játékos címet kapott. Szabó Levente 
– gólkirály és legjobb játékos (megosztva egy törökszentmiklósi játékossal)
Amit még kiemelnék, hogy az egész csapat keményen de sportszerűen 
játszott, viselkedésével méltóan képviselte az iskolát.
Köszönjük a lehetőséget és a támogatást! Szabó Attila
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Az elmúlt időszakban két jelentős eseményen szerepeltek iskolánk tor-
nász lányai. Először Budapesten vettek részt a sportág diákolimpiai ver-
senysorozatának országos elődöntőjén. A tét az országos finálé volt, amit 
sikerült is elérniük Varga Attila és Czifra Tibor tanítványainak. A lányoknál 
összesen több mint 300 csapat nevezett a tanév elején, s kezdte meg a 
versenysorozatot ősszel, amely jól mutatja a torna sportág népszerűségét. 
A versenyzőknek városi, körzeti, megyei és regionális elődöntőkön kellett 

megméretniük magukat a végső budapesti 12 csapatos országos döntőig. 
Itt a Zöldliget Általános Iskolát, s egyúttal Velence városát a III–IV. korcso-
portban képviselték a csapat tagjai, Besenyei Gréta, Nagy Noémi, Mag Lara, 
Kiss Csenge és Vas Eszter Panna, valamint felkészítő tanáraik, Varga Attila 
és Czifra Tibor. A lányok szépen kivitelezett gyakorlatokat mutattak be 
mindhárom tornaszeren, szoros versenyben a 11. helyet szerezték meg. 
 Gosztola Petra

Továbbra is sikeresek tornászaink

désünket maximálisan biztosította, polgármes-
ter úrnak és jegyző asszonynak, aki szinte napi 
szinten részese volt életünknek a tanévben. 
Köszönjük a szülőknek a szeretetüket, türelmü-
ket, megértésüket, s azt a sok segítséget, amit 
a tanév során kaptunk, köszönjük a támoga-
tást, biztatást, a részvételt a rendezvényeinken, 
ünnepeinken és a város ünnepein. Búcsúzunk 
a ballagó nagycsoportosok szüleitől, a Szülői 
Szervezet tagjaitól – Ujné Devecseri Katalin, 
Simonné Nagy Henrietta, Józan Edina, Mol-
nár-Bodó Tünde, Pálfi Petra, Posztulyné Manek 
Anikó – és azoktól a szülőktől is, akik különö-
sen sokat segítettek az óvodás évek alatt – Uj 
Roland, Tűz Andrea, Kovácsné Kardos Andrea, 
Simon Gábor, Bhőm Anikó, Bozóki Gabriella, 
Fekete Zsuzsanna, névtelenséget kérő csipetes 
szülőnk. Köszönjük munkájukat és azt kívánom, 
hogy ugyanolyan tevékenyen erősítsék az isko-
lai szülői szervezet csapatát, ahogyan azt az óvo-
dában tették. Teljesség igénye nélkül köszönjük 
támogatóinknak a tanévben nyújtott anyagi és 
minden más jellegű támogatását. Köszönjük 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, minisz-
teri biztos úrnak a közel 1000 db finom túrós 
édességet a Családi napra, Koszti András pol-
gármester úrnak a ballagó óvodások „menő” 
tolltartóit, a Családi napon az ovisoknak aján-
dékozott játékokat, Tóthné Molnár Tímeának 
a csodálatosan szép és finom szülinapi tortát a 
Családi napon. Köszönjük a névtelenséget kérő 
sukorói nyugdíjas bácsinak a 600 000 Ft, amiből 
játékparkunkat bővíthettük, Szabó Lászlónak 
és Szabóné Évikének az adományozónkkal tör-
ténő közvetítést. Köszönjük Dr. Papp Dénesnek a 
színvonalas Mikulás-műsort, Szalmás Gábornak 
rendezvényeink színvonalas hangosítását, Far-
kas Zsuzsanna velencei lakosnak az óvodának 
ajándékozott több zsák ruhaanyagot, Málics-Ta-
labér Veronikának a Szülői Szervezet aktív irá-
nyítását. Görgicze Zoltánnak rendezvényeink 
megtartásában nyújtott segítségét, dr. Tavasz 
Hajnalkának a gyermekeknek tartott izgalmas 

Gyerekekről
Folytatás a 19. oldalról

– kutya részvétele, kígyóbőr bemutatása – isme-
retterjesztő előadásokat, Tihi Antalnak az általa 
ajándékozott fák karbantartását, Szakácsné 
Erzsikének, Balom Józsefnek a családi napi főzés 
sikeres megvalósításához az eszközök biztosítá-
sát, a Tűzoltó-egyesület –, a Polgárőrség mun-
katársainak a Családi napon aktív részvételüket. 
Budai Kristófnak a Családi napon a hatalmas 
traktorban a kicsik kalauzolását, amelynek láto-
gatása még a felnőtteknek is hatalmas élményt 
jelentett elmondásaik alapján. Köszönjük a 
Mosolybirodalom Alapítványnak az ugrálóvárat, 
az arcfestést a Családi napon, a Meseliget Óvo-
dásaiért Alapítványnak az évben nyújtott anyagi 
segítséget, az önkormányzat dolgozóinak, Bruck 
Józsinak, Halász Istvánnak és kollégáinak a ren-
dezvényeink technikai lebonyolításában nyúj-
tott segítségét, s nem utolsósorban köszönöm 
kollégáimnak kitartását, munkáját összefogását, 
hiszen ötleteik, javaslataik és tevékeny részvéte-
lük nélkül színvonalas rendezvényeink, a városi 
fellépéseink nem valósulhattak volna meg. 
Mindenkinek boldog, vidám, felhőtlen nyarat és 
feltöltődést kívánok!

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

Egymásért… – két korosztály 
„találkozása”

Még 2016-ban, egy őszi napon meglátogatták a 
Fő utcai óvodát a Nosztalgia III. számú Nyugdíjas 
Klub tagjai. Ajándékot hoztak: egy vörös levelű 
juharfát. A nyugdíjas hölgyek és urak elültették, 
meglocsolták a fát, mi pedig az óvodában vártuk, 
találgattuk a gyerekekkel, vajon kirügyezik a fa 
tavasszal, tényleg vöröses színű lesz a levele. A 
meglepetésért „cserébe” az óvoda gyermekei 
nemcsak az Idősek napján köszöntötték fel a 
néniket és a bácsikat, hanem május 10-én is meg-
leptük a Nyugdíjas Klub tagjait: a kicsi, Pillangó 
csoportos gyerekek zenés-játékos-táncos-ver-
ses „Anyák-Nagymamák napi” műsort adtak; az 
ajándékba vitt szíveket pedig a középsős, sünis, 
valamint a nagy, Szivárvány csoportos gyere-
kek készítették a felnőttek közreműködésével. 
Reméljük, sikerült a meglepetésünk, és lesz még 
hasonló alkalom, ahol a fiatalabb és az idősebb 
korosztály képviselői újra találkozhatnak.
És igen, kirügyezett a fa, és tényleg vörös színű 
levelei vannak…!

Liptai Zita
óvodavezető-helyettes
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Mátay Balázs

Tour de Hongrie

Január közepén jelentették be hivatalosan is a szervezők, hogy június 
29-én, Velence városa által lesz először érintett Fejér megye az ország 
legrangosabb kerékpáros körversenyén, a Tour de Hongrie-n, mint a 
második szakasz rajthelyszíne. A starthoz közeledve egyre több infor-
máció lát napvilágot a 2017-es TdH-ról. Immár bizonyos, hogy a Velence 
Korzó előtti útszakaszról startol a rangos nemzetközi viadal mezőnye 
június 29-én 15.00 órakor, majd –  egy tókerülő kitérő után – Kápol-
násnyéken a kastély előtt lesz egy részbefutó. Innen tekernek tovább 
Siófókig a versenyzők. A rajtoltatásban világhírű hajósunk, Fa Nándor 
is jelentős szerepet kap. Aki nem akar lemaradni a legfontosabb törté-
nésekről, annak 13.00 órára érdemes a starthelyszínre érkeznie.
A szervezők szerint Velence megérett a rendezésre, mivel a honi kerékpáros 
életben egyre nagyobb szerepet követel magának, ráadásul az egyik legnép-
szerűbb hazai kerékpárút is itt található. Természetesen nem maradhatnak 
majd el a kísérőrendezvények sem, a Tour de Hongrie pályáját amatőr verseny 
keretében az érdeklődők is kipróbálhatják, de sok más játékkal, érdekesség-
gel, látnivalóval is várják majd a nézőket, szurkolókat 2017. június 29-én déle-
lőtt és kora délután Velencén: lesznek gyerekversenyek, kerékpáros ügyes-
ségi próbák, lesz látványos kerékpáros bemutató, ezúttal is kipróbálható a 
BringaPárbaj impozáns terepasztala, a család minden tagját várja a BringaA-
kadémia, egyedi emlékhez segít a Tour de Hongrie Selfie-pont, de a Magyar 
Körverseny relikviáit is megvásárolhatják a verseny hivatalos shopjában.
A Tour de Hongrie hat nap alatt 52 települést érint, ebből 11 rajt- vagy célhely-
szín. Összesen 750 km vár a versenyzőkre, akik a világranglistapontok mellett 
az 5 millió Ft-os pénzdíjazásért is küzdenek. A véglegesnek tekinthető állapot 
szerint 25 ország 130–140 kerekese áll rajthoz a Magyar Körversenyen.

Néhány információ a csapatokról
Eritreai, amerikai és természetesen német kerékpárosokkal érkezik a Bike Aid 
német kontinentális csapat. A klubot nemes küldetéssel hívták életre, a ver-
senyzői pedig általában teljesítik küldetésüket. A Bike Aid a kerékpározás, a 
természet és a társadalmi elkötelezettség együttes élményét jelenti” – olvas-
hatjuk a klub hivatalos honlapján. A közösség – cikkünk megjelenésének pil-
lanatáig – 246 ezer euró (azaz nagyjából 74 millió forint) adományt gyűjtött, 
amit nemes célokra használtak fel. A Bike Aid kapitánya a Tour de Hongrie 
során a 34 esztendős Timo Schäfer lesz, aki tavaly a német válogatott szí-
neiben indult – és a 17. helyen végzett – az országúti világbajnokság csapat 
időfutamában, amelynek tagjai közül Daniel Bichlmann is itt lesz Magyaror-
szágon. 
A világhírű Astana egyik csapata Magyarországon is nyeregbe száll: Kazahsz-
tán legjobb pályaversenyzői érkeznek a Magyar Körversenyre a Team Track 
Astana színeiben. Hogy honnan a nagy szerelem? Az Astana Pro Team 2006-
ban olyan bringásokkal indult világhódító útjára, mint Alekszandr Vinokurov, 
Joseba Beloki, Alberto Contador, Igor Gonzalez de Galdeano, Roberto Heras 
és Michele Scarponi, nem véletlen, hogy egy évvel később már ProTour 

minősítést kapott. Az évek során megfordult itt többek között Szergej Ivanov, 
Andreas Klöden, Levi Leipheimer, Haimar Zubeldia, Oscar Pereiro, Fabio Aru, 
Vincenzo Nibali, Lars Boom, sőt, egy szezon erejéig maga Lance Armstrong is, 
minden országútis megszállott találhatott magának kedvencet itt.
Ahogyan azt az évek során már megszokhattuk, színes megkülönböztető 
mezt viselnek a Magyar Körverseny legjobbjai. A színek kavalkádja az idén 
szélesedik: a sárga, a piros, a zöld és a fehér mellett lesz egy, méghozzá a 
celeste-zöld… Egy szakaszverseny sárga trikója (az esetek többségében az 
összetettben vezető ezt a mezt viselheti) minden kerékpáros álma, ám igen 
keveseknek adatik meg az a dicsőség, hogy a sport egyik legbecsesebb mezé-
ben versenyezzen.

Mátay Balázs
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 Velence sportja
Búcsú az első osztálytól, 

leköszönt az elnök

Az elmúlt években hozzászokhattak a velencei 
fociszurkolók, hogy rendszerint a dobogóért, 
sőt a bajnoki címért küzdöttek kedvenceik a 
Fejér Megyei I. osztályú pontvadászatban. Az 
ismert okok (gyakorlatilag az ezüstérmes gárda 
teljes kerete távozott a 2016-os szezon után 
a vezetőedzővel együtt, új csapatot kellett 
építeni) miatt azonban az előre tudható volt, 
hogy a 2016–17-es idényben nem lehet reális 
cél első három hely, így a stabil középmezőnyt 
tűzte ki célul a Velence SE vezetősége. Ez nem 
jött össze, miközben az utánpótlás igen sikere-
sen működött, a felnőttek végig kínlódták az 
őszt Czakó András vezetőedző irányításával, aki 
aztán a tavaszi folytatás előtt kevéssel lemon-
dott és távozott. A bajnokság második fele maga 
volt a rémálom, alig tudott pontot szerezni a 
sokáig edző nélküli együttes, így egyetlen csa-
patot megelőzve kieső helyen végzett. Az oko-

kat lehetne napestig boncolgatni, a tényeken 
mit sem változtat: a megyei foci egyik stabil 
zászlóshajója elkezdett süllyedni, dacára a helyi 
képviselőtestület és kiváltképp Koszti András 
polgármester komoly segítségének, támoga-
tásának. Az elnök és a vezetőség nem tudott 
úrrá lenni a nehézségeken, az önkormányzati 
támogatáson felül alig tudtak támogatást fel-

mutatni, így számottevő erősítésre sem futott a 
télen, amikor erre lehetőség adódott volna. Ezek 
után nem csoda, hogy ez lett a vége. A nagy csa-
lódás után az újjáépítés korszaka következhet, 
mégpedig új vezetőséggel, elnökkel, mivel Kiss 
Tibor 15 év után távozott az első számú vezető 
posztjáról. De nem csak ő, a komplett elnökség 
is leköszönt.

Lakatosnak már van aranya is
13 éremmel, hét arannyal, három ezüsttel és három bronzzal zárták 
a Szegeden rendezett kajak-kenu világkupaversenyt a magyar csa-
pat tagjai. Az éremtermésből kivette a részét Velence díszpolgára, 
az Eb- és vb-győztes kenus, Lakatos Zsanett, akinek ugyan az egyéni 
számban és a klasszikus párosban ezúttal nem termett babér, Kiss 
Tamás partnereként az új típusú stafétában, váltóban aranyéremmel 
kárpótolta magát. Az UTE színeiben készülő Lakatos – aki a vk-vi-
adal egyik arca is volt – kicsit jobbra számított, de összességében 
nem elégedetlen a szegedi teljesítményével, bízik edzőjében és 
megy tovább az eltervezett úton.
– Nagyon örültem, hogy én lehettem az egyik kampányarc, nagy megtisz-
teltetés volt számomra. Vegyes érzéseim vannak a versennyel kapcsolato-
san. A párosban elért 5. helyezésünkkel nagyon elégedett vagyok, hiszen 
egy 15 éves lánnyal, Molnár Csengével versenyeztem, és jó pályát tudtunk 
menni. Az egyest nem éreztem, azt mondják, pályahátrányom is volt, de 
engem ez nem nyugtat meg, mert mindenre fel kell készülni, úgy ahogy 
a szombati középfutamok esetében is történt, amikor óriási hullámokkal 
kellett megküzdeni verseny közben. A váltó viszont egy igazi ajándék volt. 
Bár arra számítottam, hogy könnyebb és lazább lesz, mint ahogy tervez-
tem, ehhez képest viszont eléggé savasodtam a vége felé. Összegezve, 
elégedett vagyok, az edzőmmel, „Almával” (Almási Nándor) megbe-
széltük a történteket, pozitívan fogok fel mindent, és így is állok hozzá a 
további munkához. Maximálisan bízom benne és a közös munkánkban, azt 
pedig külön kiemelném, hogy a család, a klub és a szponzorok támogatása 

nagyon jólesik. Ők mindig mel-
lettem állnak, akkor is, amikor 
nem csak az aranyakat hozom. 
Már csak ezért is kettőzött erő-
vel készülök tovább – foglalta 
össze gondolatait a szegedi via-
dal kapcsán Lakatos Zsanett. 

Eb-bronzos a velencei horgász!
Remek versenyzéssel, nagyszerű hajrával bronzérmet szerzett a magyar 
válogatott a horgászok olaszországi Európa-bajnokságán. A csapat tagja 
volt a velencei illetőségű Faragó Zoltán is, aki a kétnapos megmérette-
tés második felében kapott szerepet, s kiválóan helytállt, ugyanis 8839 
grammos teljesítménye 3 pontot hozott nemzeti együttesünknek, amivel 
a harmadik legjobb teljesítmény az övé lett a hatfős (5+1 tartalék) csa-
patban. A Velence 2005 Horgászegyesület fiatal versenyzőjét édesapja, a 
szintén remek horgász – az Eb-n segítőként ő is jelen volt –, Faragó Róbert 
fertőzte meg a halak utáni „vadászat” szenvedélyével, s utánpótlás kor-
osztályban szinte mindent megnyert, amit nyerhetett.
– Én egészen kicsi koromban Édesapám révén kezdtem el a horgászatot, 
pontosan nem is emlékszem mikor. Utánpótlás korosztályban voltam 
országos bajnok, illetve világbajnoki 2. helyezett egyéniben és csapat-
ban egyaránt, de a felnőttek között is állhattam már az országos bajnoki 
dobogó legalsó fokán.  Az egyéb hazai és nemzetközi versenyen nyert 
érmeket – közte jó néhány ara-
nyat – igazából megszámlálni 
sem tudom – mondta a friss 
Eb-bronzos Faragó Zoltán, aki 
hozzátette, hogy az olaszországi 
megmérettetésen a rossz idő-
járást, hektikus körülményeket 
hozó első napot követően nem 
voltak dobogóközelben – a 9. 
pozícióból várhatták csak a finá-
lét –, ám a másodikon (amikor 
már ő is szerephez jutott), ala-
posan belehúztak, s a magyar 
csapat produkálta a legjobb 
eredményt, amivel összetettben 
felléphetett a 3. helyre.  (MB)



Legyen maradandó az élmény, és oszd meg ezt minél több emberrel!
Legyen szó pólóról, bögréről, kulacsról vagy éppen esernyőről, mutasd 
meg mindenkinek, hogy neked miről szól VELEnce, és milyen volt 
a VELEncén eltöltött idő. 

Velence, a közösségi élmények színtere. A VELE - kollekció darabjai 
kaphatóak a Velence Korzón található Tourinform irodában.
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TDM

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 
Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.

www.vtka.hu
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A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 
2017-ben is pályázatot nyújtott be a Magyar 
Marketing Szövetség által kiírt Városmarketing 
díjra, rendezvény – esemény kategóriában.
A szakmai zsűri a Velencei Karnevál elnevezésű 
rendezvényt Gyémánt Díjjal jutalmazta, e védje-
gyet Velence városa és a TDM egyesület újabb 
egy éven keresztül használhatja.
A „Városmarketing gyémánt” elismerő díjat, 
védjegyet az a pályázó szervezet kaphatja meg, 
aki pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a 
meghirdetett kategóriák valamelyikében, a 
pályázati időszakban eredményes, az értékelési 
kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által 
színvonalasnak értékelt városmarketing tevé-
kenységet végzett. 

Városmarketing díj

A tavalyi évben nagy sikere volt a Velence több, 
fontos pontját összekötő nyári buszjáratnak. 
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Budapest 
Tuk-Tuk és a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egye-
sület közreműködésével 2017 nyarán is szál-
lítják a vendégeket a Velence Buszok. Az egyik 
busz helyi járatként funkcionál, 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 Juventus között jár. Az elektromos 
golfbusz keddtől vasárnapig közlekedik, minden 
egész órakor a Velence Resort & Spatól indul, és 
minden óra 30 perckor jön vissza a VVV strand-
tól. A busz helyi lakosok és turisták számára is 
igénybe vehető, 200 Ft/fő/út áron.
A menetrend szerinti jármű mellett idén is forga-
lomba állítunk még egy 17 személyes golfbuszt, 
amely külön megrendelésre közlekedik, a cso-
magban pedig több helyszín közül lehet válasz-
tani. Rendelhetünk például buszos túrát a pákozdi 
Katonai Emlékparkba, az Agárdi Pálinkafőzdébe, a 
pákozdi Lics Pincészet és Szőlőbirtokra, valamint 

Élményeket szállítunk!
az agárdi L. Simon Borászatba, de részt vehetünk 
Velencei-tavi körutazáson is, vagy igényelhetünk 
személyre szabott transzferjáratot. A csomagok 
tartalmával, egyéb információkkal kapcsolatban 
kérjük, látogasson el a www.velencebusz.hu vagy 
a facebook.com/velencebusz  weboldalakra. 
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Velencén történt
A zene, mint örömforrás!  

Nemrégen fejeződött be a hatrészes Barangolás 
a zene birodalmában című rendezvénysorozat 
utolsó előadása. Most még hatása alatt vagyunk 
a felhangzott tapsoknak, a gratulációknak és a 
sikernek. Nagyon boldogok vagyunk mindezért. 
Megtörtént a csoda! A bizalomnak, a felénk irá-
nyuló empátiának, rendkívüli élményét éltük meg. 
Magasra tettük a mércét, két hónapig rákészülve 
az előadásokra, mert ilyen műsorszerkezetet, 
tematikát és látványtervet, sehol sem lehet találni, 
csak a saját szellemi készletünkben…
Az, hogy közben mi is új ismereteket szereztünk és 
felfrissítettük tudásunkat, boldogsággal töltött el. 
Kicseréltük egymás közt az olvasottakat vagy az 
újdonságokat, tartalmas reggelik vagy vacsorák köz-
ben. Leírtuk az est anyagát a férjem kézzel, én, hogy 
olvasni tudjam, géppel. Aztán többször összeolvas-
tuk, majd az előadás kezdése előtt két órával még a 
hangtechnikával is lepróbáltuk.
A közönség minden alkalommal érezte, hogy a sze-
mük láttára és a fülük hallatára születik az előadás, 
és tevőlegesen részt vettek benne. Készültek a zenei 
rejtvényekre, és játékokra a magyar opera és operett 
kincsestárából. Eljöttek, mert a zene örömforrás, 
ami hatalmas energiákat mozgat meg a testben, 
a lélekben és a szellemben. Gyönyörű volt együtt 
lenni! Köszönjük Velence város polgárainak, a Pol-
gármester Úrnak, a Kulturális Bizottság elnökének, 
a TDM munkatársainak, hogy ez a magas színvonalú 
rendezvény létre jöhetett. Velence polgárai nagyon 
várják a következő eseményt, és ha kérik, lenne ötle-
tünk, javaslatunk. 

Tiboldi Mária és Schubert Ferenc

A zene összeköt és felemel

Jómagam is négy alkalommal átéltem a csodát, 
hogy a zenének milyen közösségformáló ereje van. 
A zene felemelő hangjaira megszűnnek a gene-
rációs különbségek, a pártállások nézeteltérései, 
a mindennapok gondjai, s az ember felszabadul, 
szabaddá lesz. Ezt éltük át mindnyájan, akik hétről 
hétre ott lehettünk Tiboldi Mária Jászai-díjas szín- és 
énekművész és Schubert Ferenc, a Magyar Rádió ny. 
zenei főszerkesztője hatrészes zenei sorozatán. A 
művészházaspár most inkább tanár volt, egyetemi 
oktató, akik csodálatos ráérzéssel és tudással vezet-
tek bennünket az opera és operett világában. Köszö-
net és hála érte. Büszkék vagyunk rá, hogy velencei 
polgároknak tudhatjuk őket.
Velencén korábban is voltak már zenei rendezvé-
nyek, éppen Tiboldi Mária közreműködésével, de 

ilyen jellegű komolyzenei, szórakoztató és egyút-
tal tudásformáló rendezvény eddig nem volt. Nagy 
öröm ez számomra. Ugyanis régi szándékom a 
„magaskultúrát” és kifejezetten a „nemzeti kultú-
rát” behozni  Velencére, s egy zeneértő, irodalom- 
és művészetbarát értelmiségi-intellektuális kört, 
réteget kialakítani... Ez a sorozat mindehhez az első 
lépés volt! Azon dolgozom, hogy folytatódjanak a 
hasonló rendezvények. 

Pápai Szabó György

Borünnep bohém 
vidámsággal

Régi, hagyományos rendezvényt helyezett 2016-
ban új alapokra Velence városa a Velencei-tó Turiz-
musáért TDM Egyesület szakmai közreműködésével. 
A Szent Orbán Borünnep új fényében, igazi minő-
ségi fesztivállá változott. Minőségi borral, ételekkel, 
zenével és minden más tekintetben is minőségi ese-
ményekkel. Az idén az elnevezés a Bohém Napok-
kal bővült, a tartalom pedig tovább szélesedett, 
egy kellemes, remek zenés programokkal startoló 
bevezető napot követte a szombati fő eseménynap 

(május 28.), amelynek keretében az igazi helyi látvá-
nyosságnak számító Borrendi felvonulás és borlovag 
avatás mellett kihirdették a borverseny eredményét, 
miközben a színpadon vérbeli jazz-swing-boogie 
muzsika szólt a Zűrös Banda, a Swing Business és a 
Group’n’Swing jóvoltából. A záró nap a legkisebbeké 
és a kicsit nagyobbacskáké volt a gyermeknap jegyé-
ben. 
A „bazársoron” mindhárom napon valóban minő-
ségi nedűkkel és finom harapnivalókkal szolgáltak 
a – mindvégig nyitva tartó – Vörösmarty-pincéhez 
és környékére érkezők számára, akik vérbeli velen-
cei szuveníreket, reklám ajándéktárgyakat, emblé-
mázott pólókat, bögréket és más emléktárgyakat is 
vásárolhattak a szervezők jóvoltából. Velence városa 
Koszti András polgármesterrel az élen újra remek 
házigazdának bizonyult. Az egyik vidéki nagyváros-
ból (Miskolc) idelátogató házaspár meg is jegyezte: 
„költözni már öregek vagyunk, de nagyon tetszett 
amit láttunk, tapasztaltunk, így gyakori vendégek 
leszünk a jövőben itt. Az egész város és környéke, 
a tó mind-mind nagyon szép, az emberek barátsá-
gosak, a rendezők segítőkészek, szóval nagyon kár, 
hogy 60 felett tapasztaltuk ezt meg először. De nem 
késő, amikor csak tudunk, visszatérünk”. -mb-
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Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

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

HAUSZMANN ALAJOS 
EGYSÉGES KÖZMűVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Cselenyák Imre:  
Áldott az a bölcső –  

Arany János életregénye

Egy hűvös, márciusi napon 
beteges kisfiú születik 
Nagyszalontán. Senki sem 
hisz abban, hogy megéri a 
reggelt, és senki sem gon-
dolná, hogy hazája egyik 
legnagyszerűbb költője 
válik majd belőle. Min-
denki tanul Arany János-

ról, de ismerjük az embert, aki az ikon mögött 
rejlik? Önmagát kereste, sok művészeti ágat 
kipróbált, de a költészetet sokáig nem becsülte.
Vajon mi vitte rá, hogy mégis írjon? Ez a kötet 
nem a megközelíthetetlen, nagy bajuszú 
panoptikumi alakról mesél, hanem az érző fia-
tal férfiról, aki megannyi nehézség és bizonyta-
lanság után válik a nemzet aranyává.Menyhért Anna:  

Rubinbogyózselé

Ez a meseregény azoknak 
a kisiskolásoknak szól, akik 
szeretik a varázslatot, nem 
félnek az erdőben, hisznek 
az emberi jóságban, és mer-
nek belemerítkezni egy fan-
táziavilágba, ahol lehetnek 
jó és rossz dolgok is egy-
szerre. Nem árulunk el nagy 

titkot akkor sem, hogy ha azt mondjuk, hogy min-
den rossz mögött valami más áll: félelem, bántás 
vagy fájdalom.
Menyhért Anna Rubinbogyózselé című könyve 
önálló olvasásra is alkalmas, de az esti közös fel-
olvasás meséje is lehet, összehozva kisebb és 
nagyobb testvéreket egyaránt.

Nyitvatartás:

Hétfő zárva

Kedd 10.00 – 17.00

Szerda 13.00 – 17.00

Csütörtök 10.00 – 17.00

Péntek 13.00 – 17.00

Szombat  9.00 – 13.00

Vasárnap zárva

Sinkáné Mihály Zita intézményvezető
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Lauren Fern Watt :  
Egy kutya bakancslistája

 
Ez az egyedülálló, bájos, hol 
mulatságos, hol pedig szívbe 
markoló történet a legjobb 
bizonyossága annak, hogyan 
inspirálnak minket négylábú 
társaink. Gizelle élete lenyű-
gözően szép lecke arról, amit 
a kedvenceink tanítanak 
nekünk: élvezzük a kalan-

dokat, szeressünk feltétel nélkül, és váljunk olyan 
emberré, amilyenek szívünk mélyén mindig is lenni 
szerettünk volna.

Csak hiteles forrásból…
(Benkő László író estje a kastélyban )

Kardinális kérdésekben az emberek 
többsége féligazságok birtokában, 
vagy hiteles információk teljes hiányá-
ban dönt. Különböző okokból azok az 
ismeretek, amelyeket alkotó módon 
lehetne tovább hasznosítani, hiányo-
san, elferdítve, vagy egyáltalán nem 
jutnak birtokunkba, ezért nem mind-
egy, hogy az a forrás, amiből tudásun-
kat tápláljuk mennyire megbízható. 
Nagyjából ezen ars poetica mentén 
alakult ki e jó hangulatú beszélgetés 

a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Központ és Könyvtár „Történelmi témák történelmi 
közegben” című sorozatának legutóbbi rendezvényén, május 12-én, melynek vendége Benkő László 
történelmi író volt.
A Magyar Írószövetség tagja kiemelte, hogy aki historikus regényeket ír, annak óriási a felelőssége 
abban, hogy az adott történetet hiteles közegben, precíz leírásokkal, a tudásátadás igényével tárja 
az olvasó elé, azonban mindezt szórakoztató módon, nem erőszakosan, a felfedezés örömét az olva-
sóra hagyva kell megtenni. Miután részletesen beszélt arról a több tucat műről, amelyek eddigi gaz-
dag írói munkásságát jellemzik, terveiről is megnyilatkozott.
Többek között dolgozik egy modern kori regényen is, amely az egykori keletnémet, illetve szovjet 
blokkban játszódik.  Ezeken a helyszíneken igyekszik bemutatni egy világrendszer bukását, ráadásul 
mindezt ellenérdekelt hírszerzők szemüvegén keresztül.
Érdekes téma, nem átlagos forrásmunkaigénnyel. Ehhez kívánunk alkotó erőt és sok sikert.

Kalmár Zsolt kulturális szervező
 Hauszmann Alajos EKIK Velence

Aradi Éva előadása a 
könyvtárban

A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési 
Intézményközpont és Könyvtár szeretettel várja 
Önt és Barátait 2017. július 14-én pénteken 
18 órára a Könyvtár olvasótermébe (Velence, 
Tópart u. 52., Kastély) dr. Aradi Éva indológus, 
ősmagyarság-kutató vetített képes előadására. 
A belépés díjtalan.
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Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Lapzárta után két jelentős esemény történt Klubunk életében. 48 fővel, 
autóbuszos kirándulás keretében látogatást tettünk Kalocsán és Hajóson. 
Kalocsán az Érseki Főszékesegyházat, Hajóson a helyi, gyönyörű kastélyt 
és csodálatos parkját tekintettük meg. Az ízletes ebéd után a híres Hajósi 
pincesort (1200 pince) sétáltuk körbe, gyönyörködtünk szépségében. A 
kirándulás borkóstolóval fejeződött be.
Velencei otthonunk, a Közösségi ház udvara lett a nyári klubnapok fő hely-
színe. A polgármester úr és az intézményvezető asszony támogatásával, 
Heiden Ferenc vállalkozó fizikai és anyagi segítségével, a klub tagságának 
áldozatos munkájával, ötletes dekorációival a Ház és Velence városa is egy 
kis „ékszerdobozzal” gyarapodott. A Szórakoztató és Grillpark avatásán 
mindenki boldogan vette birtokba a területet, és jó étvággyal ette a fris-
sen sütött ételeket…
Május 20. reggelén 25 fő „virágkertész” klubtagunk sorakozott fel gereb-
lyével, kapával a Millenniumi Park szélén. A parkvirágosítás keretében 
több mint 1500 virág elültetése következett ezután. A nagy terület beül-
tetése szervezetten és szakszerűen történt. Klubtagjaink és a feladat főfe-
lelőse, Lukács Sándorné, a jól végzett munka örömével adta át a területet 
a főszervezőknek.
Május 24-én a klubvezető számolt be a tagságnak a klub elmúlt félévi mun-
kájáról és a klub pénzügyi helyzetéről. A tagság véleményekkel és javasla-
tokkal járult a klubélet javítását célzó beszámolóhoz. Május 31-én körzeti 
megbízottunkat, Valicsek Katalin r. zászlóst láttuk vendégül új szabadtéri 
parkunkban, ahol nagy érdeklődés közepette tartott előadást az általános 
és időskori bűnmegelőzés kérdéseiről. Hasznos, jó program volt.
A környezetvédelmi világnap és a tej világnapja volt lapzárta előtti utolsó 
klubnapunk megtárgyalt témája. A környezetvédelemről, Duráné Győrffy 

Emőke, a tej fontosságáról a régi és a jelenlegi klubvezető tartott előadást. 
A fejésről, a velencei régi állattartásról, a Szekfű nevű legendás 2 tehén-
ről pedig érdekes anekdoták hangzottak el… A klubnap Heiden Ferencné 
(Manyóka) által adományozott tej és Borbély Editke kalácsainak, klubtag-
jaink édességeinek elfogyasztásával ért véget. Kiderült, hogy a jó hideg 
tejet is szeretjük. Társklubjainknak sikeres programokat, A város lakosainak 
kellemes nyári kikapcsolódást kívánunk, sok-sok unoka derűvel.

Ujvári Mihály klubvezető 
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas Klub
A május volt a virágosítás hónapja. Az Önkor-
mányzat minden velencei családot tíz pohár 
virággal ajándékozott meg, amit ezúton is köszö-
nünk szépen. Május 20-án virágba borult az 
egész város, hiszen akárcsak az eddigi években, 
most is teleültettük a velencei virágágyásokat. A 
mi nyugdíjasklubunk is részt vett a virágosítás-
ban, és a zöldséges előtti parcellát borítottuk 
virágba. A kemény munka után a résztvevő-
ket saját otthonomban vendégeltem meg egy 
finom ebéddel. Ezúton szeretnénk megragadni 
az alkalmat, hogy megköszönjük Bognár Péter 
úrnak a gáz égő fejet, amit klubunknak ajándé-
kozott, az önkormányzat vezetőinek pedig a 
vissza nem térítendő támogatást, amit kaptunk.

Május 26-án csodás időt töltöttünk Igalon, ahol 
miközben a gyógyvíz adta lehetőségeket élvez-
tük, programokkal szórakoztattak bennünket. 
A Hotel Online Marketing&Design Kft. valamint 
az Igali Gyógyfürdő díszoklevelet adományozott 
klubunknak az Igali országos nyugdíjas kultu-
rális találkozón való részvételünk miatt. Június 
első napján klubunk néhány tagja Erdélybe uta-
zott, ahol megkoszorúztuk Petőfi Sándor szob-
rát. A megemlékezésnél Vurczinger András két 
Petőfi-verset szavalt, a megható pillanatot pedig 
többen megkönnyeztük. 
Kedves Olvasó! Nyugdíjas társaim nevében is kívá-
nok mindenkinek nagyon jó egészséget, és szép 
nyári napokat! Kantár Ferencné klubvezető

Az idei virágosítás – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – sikeres volt. Jó han-
gulatban ültettük a virágokat, utána Házi József által sütött májas hurkát 
jóízűen fogyasztottuk el. Végre az idő is kedvezett, gyönyörű napsütésben 
volt részünk. Örömmel tapasztaltuk a katonai temető felújítását. Sajnos a 
tavasszal beültetett virágok nagy részét lelkiismeretlenek ellopták, ezért 
ismét virágosítottuk, bízva benne, hogy talán nem viszik el ismét.
Idén is megünnepeltük az apák napját. Igyekeztünk örömet szerezni férfi 
társainknak, akik egész évben maximálisan kiveszik részüket klubunk éle-
tében. Csülökpörköltet főztünk, most is nagy sikere volt. Köszönjük Koszti 
András polgármester úrnak és dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonynak, 
hogy ismét eljöttek közénk, és velük ünnepelték az édesapákat.
Június 3-án a Hősök Parkjában rendezett ünnepségen vettünk részt, meg-
emlékezve a fájdalmas trianoni békeszerződésről.
Ismét felfedező útra indultunk Budapestre, ahol először a Vigadó épüle-
tét jártuk végig. Nagyon színvonalas idegenvezetés mellett jártuk végig a 
hányatott sorsú műemlék épületet. Az eredeti épületet, ahol Liszt Ferenc, 
Erkel Ferenc, illetve a két Johann Strauss is koncertezett, az 1848–49-es 
szabadságharcban az osztrákok a szemközti Budai várból rommá lövették. 
Feszl Frigyes tervei alapján csak 1865-ben nyithatta meg újra kapuit a 
Vigadó. Itt tartották Ferenc József koronázási bankettjét,  majd itt született 
meg Pest, Buda és Óbuda egyesítésével Budapest. A II. világháborúban 
ismét romossá vált épületet egy időben le akarták rombolni, szerencsére 
azonban gyönyörűen felújították, és ma már Budapest egyik gyöngy-
szeme.

Innen a Budapesti Füvészkertbe mentünk, ahol a 12 000 fajt számláló 
gyűjtemény nemzetközi hírnevű. Az 1893-ban felépül az országban máig 
is egyetlen Victoria-ház, melynek nagy vízmedencéje a trópusi, különle-
ges szépségű amazonasi tündérrózsának is otthont ad. Ismét élmények-
kel gazdagodva, kicsit fáradtan tértünk haza.
Beteg klubtársunknak mielőbbi gyógyulást, nyugdíjas társainknak további 
jó egészséget kívánunk.  Herczeg Ferencné klubvezető

Idén augusztus 26–27-én először rendez GyereKi! 
Fesztivált Velencén a drogerie markt (dm) a Lime 
Creative Kft.-vel karöltve. A hagyományteremtő 
fesztivállal elsősorban a gyermekes családokat 
veszik célba a szervezők, akiknek célja hosszú 
távon a legnagyobb magyarországi családi- és 
gyermekfesztivál megteremtése minden korosz-
tály számára, olyan tematikus helyszínek kiala-
kításával, ahol a színvonalas szórakozás mellett 
a kultúra, az egészséges életmód és a sport is 
kiemelt szerepet kap. Az iskolakezdés előtti utolsó 
hétvégén egész napos nyitva tartással, 12 prog-

ramhelyszínnel várnak a szervezők minden kedves 
családot, aki értékes közös időtöltésre vágyik.
A tájékoztatón Koszti András, a házigazda város, 
Velence polgármestere elmondta, hogy öröm-
mel fogadták a dm megkeresését, s mindent 
megtesznek azért, hogy a rendezvényre érkezők 
jól érezzék magukat a tóparti településen, a dm 
pedig visszatérő partner legyen ezzel a tartal-
mas, s várhatóan ezreket megmozgató prog-
rammal. A fesztivál helyszíne, Velence központ-
jában, a Korzóhoz közel, a Széchenyi és Gárdonyi 
utak által határolt területen fekszik. -mb-

GyereKi! Augusztus végén Velencére



Egyensúlyunkért Alapítvány 
Pszichiátriai Betegek Közösségi 
Pszichiátriai Ellátás – Szociális 

Alapszolgáltatás

Alapítványunk a Gárdonyi kistérség 
településein 2016. január 1-től működteti  
a szociális közösségi pszichiátriai ellátást

Feladata:
Szociális és mentális gondozás, pszichés 

állapot javítása, készségek,  
képességek megtartása, javítása az igénylő 

lakókömyezetében.

Ellátási terület: 
Gárdonyi Járás települései: Gárdony, 

Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd,  
Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, 

Zichyújfalu
A szolgáltatás térítésmentes, igénylése 

önkéntes, pszichiátriai szakorvos javaslata 
alapján

Elérhetőség: 
Szabó István 0630/723-6264 közösségi 

pszichiátriai ellátás koordinátora
Székhely: 8000 Székesfehérvár,  

Sütő u. 10–12. Tel.: 310-944 
lntézményvezető: Szabó Edina

www.egyensulyunkert.hu

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

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
19.00–20.00

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Eszter-Anna ovis torna 
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna 17.45–18.45 Női torna 17.45–18.45 Karate  18.15–19.15
Játékklub 17.45–18.45
Gymstick  19.00–20.00

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

4. Terem

Aprócska Néptánc  
1–3 éves gyerekeknek  

10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

Bejelentkezés a  
06/20392-3296-os  

telefonszámon 
09.30–10.30

Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.00–17.00
Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Ritmikus gimnasztika
17.00–18.30

Pilates 
18.00–19.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00
5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Golden Tiger Egyesület   
Taj-Chi csoportja 

18.00–19.30
Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:

2017. május 20-án

Major Csongor – Marczona Kitti

2017. június 3-án

Nánási Zsolt István – Engi Szilvia Teréz

2017. június 10-én

Pátkai Tibor András – Farkas Szabina

Gősy Gergely – Szép Gabriella

Debreczeni László – Csordás Nikolett

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

Az elmúlt időszakban is töretlen lelke-
sedéssel szervezte karitatív tevékeny-
ségét a Velencei és Velencei-tó Környéki 
Nagycsaládosok és Rászoruló Családok 
Klubja. Fekete Zsuzsanna klubvezető 
elmondta, hogy igen sikeres volt a 
cipősdoboz-akció, melynek keretében 
Koszti András polgármester közremű-
ködésével 80 gyermeket ajándékoztak 
meg. Ezen kívül négy kismamát láttak 
el babakelengyével, egy 3 gyermekes 
kislángi családnak bútorral, közel kilenc-
ven kerecsendi gyermeknek egy teherautónyi adománnyal segítettek. A martonvásári árvákat és a 
kárpátaljai rászorulókat sem hagyták ki, nekik is juttattak adományokat, ajándékokat, főleg játékokat. 
Palántákat ugyancsak osztottak, ezzel is segítve a rászoruló velencei családokat

Ahol tudnak, segítenek



Velencei Polgármesteri Hivatal

PolgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRságI osZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi gyöngyi 589-425 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
szabóné Rácz Éva  589-416 
titkársági ügyintéző 
mátay Balázs  30-333-6171 
önkormányzati és kommunikációs 
referens 

IgAZgAtásI osZtálY
szelei Andrea aljegyző 589-418
máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
igazgatási ügyintéző  
(települési támogatás, 
gyógyszertámogatás, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

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

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

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

VáRosÜZEmEltEtÉsI És 
VáRosFEJlEsZtÉsI osZtálY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
szilassy gabriella 589-405
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna  589-401 
városüzemeltetési ügyintéző

ÜgYFÉlFogADás 
Koszti András polgármester,  
Dr. szvercsák szilvia jegyző: 
előjegyzéssel az 589-416 vagy  
589-402 telefonszámon

ÜgYINtÉZŐK ÜgYFÉlFogADásA:
hétfő   8.00–12.00
szerda   8.00–16.00
péntek   8.00–12.00

Pénztár nyitvatartása: 
hétfő    10.00–12.00
szerda     9.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     9.00–12.00

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

A Velencei Polgármesteri Hivatal  
elérhetőségei:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Humán Család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

2481 Velence, Zárt u. 2. T: 22/470-288  F: 
22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu Honlap: 
www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES

VELENCE VÁROS TERÜLETÉN: 
CSALÁDSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA: 
8.00–16.00
HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
ELLÁTÁSOK:
•  Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
Egységvezető Dócziné Horváth Erika
• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás:
Egységvezető Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T: 06-22-589-157
• Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás:
Lukács Ildikó
T: 06-22-589-157
• Nyugdíj és társadalombiztosítási 
szaktanácsadás:
Bencsik Ferencné
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes jogi tanácsadás a szolgálat 
székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288 
telefonszámon

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
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(hastély, 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

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsalá-
dosok és Rászoruló Családok Klubja – Velence, 
Európa park. Téli nyitvatartás: szerda-pén-
tek-szombat 8.30–15.00-ig. Családjaink számára 
minden felajánlást szívesen fogadunk. 
Fekete Zsuzsa +3670 310 0042, nagycsalados-
klub@gmail.com
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JELZŐRENDSZERES HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2007-óta működtetjük a településen a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást.  A segélyhívó készülék az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelenlegi készülé-
keink működéséhez vezetékes telefon szükséges. A fej-
lődő technikai eszközöknek köszönhetően megjelent a 
piacon, a GPS alapon működő jelzőrendszeres készülék. 
A szolgáltatásaink kibővítése céljából, megfelelő számú 
igénybevevő esetén a településen is bevezetésre kerül-
het. A készülék sem vezetékes sem egyéb készüléket 
nem igényel. Nagyobb biztonságos mozgásteret nyújt 
használója számára. 
A készülék térítési díja várhatóan havonta 6 000.-Ft.
Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: 
Velence Zárt u. 2. Tel.: 06-22-470-288, Fax: 06-22-589-157 
Email.: human01@velenceph.t-online.hu
Palánki Katalin (hsg. egységvezető) 30/915-1895
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

Gyermekotthon lakóinak Karácsonyát varázsolják szebbé. Advent 
harmadik vasárnapján 16.30 órakor a Velence Korzóban megrendezett 
városi gyertyagyújtáson énekelnek. December 20-án 18 órakor az 
ófalusi katolikus templomban hagyományosan megrendezett „Advent 
Üdvözlete” elnevezésű jótékonysági koncerten lépnek fel. A koncert 
bevételét egy súlyos beteg kis ú, Szomor Csongi gyógyulásának 
támogatására fordítják a szervezők.

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYItVAtARtás 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, szabolcsi út 3.

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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

Automata öntözőrendszerek telepítése · Füvesítés
Gyepszellőztetés · Kaszálás · Fűnyírás · Metszés

Rotálás ·Favágás ·Kerítésépítés

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

Egra
2003 Bt.

Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom: 

Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét,  

WC-tartályok, mosogatók, csaptelep-szifonok,
radiátorok és radiátorszelepek

CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

Hívjon bizalommal
GRIGOR JÁNOS
06 20 476-7798

Ács munkát, bádogozást,  
kisebb kőműves munkákat,  

tetőjavításokat vállalunk.
Telefonszám 06-30/860-3320,  

06-30/2626-405

Szántó Sándor ev
8000 Székesfehérvár Széchenyi u. 1/1

Adószám: 66881261-1-27

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

“Küldetésünk az Ön biztonsága!”

Videófigyelő és
riasztórendszerek!

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

 Kobi Trade Hungary Kft.

Tel:06205686912

info@kobitrade.eu

www.kobitrade.eu
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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?

Nyelvtanulás 

Velencei-tó Nyelviskola  

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

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

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

Bejelentkezés: 

+36 30 773 09 41
2481 Velence, Balatoni út 30Gárdony Szabadság út 2.    

  SPAR-ral szemben.

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

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

vinotéka
delikát

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

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

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályának velencei körzeti megbízottjai, 

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

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

FogADóóRát
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

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

Egyedi igény nem probléma!  
Ön kigondolja, én létrehozom.
Kerítések gyártását, helyszíni összeállítását,  

ház körüli felépítmények (pl.: garázs féltető, kutya 
kennel, stb.) építését, alu és acél felnik esztétikai 

felújítását vállalom, nagy precizitással, az Ön 
igényeinek megfelelően.

Keressen bizalommal!
Kerekes Zoltán

Telefon: +36 70 414 5158


