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2017. július 27., augusztus 3., 10., 17. 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 28. Esztrád VíziSzínház –  
„Lerajzolom percek alatt”
Koltai Róbert retro kabaréja. A zongoránál: Darvas Ferenc
Június közepétől augusztus végéig minden hétvégén 
előadások, felnőtt- és gyermekmusicalek, közvetlen 
tóparti környezetben, a Velence Korzó tetőteraszán.
20.30
Velence Korzó tetőterasza (Tópart u 47.)
További információk itt: viziszinhaz.com 

2017. augusztus 4. Esztrád VíziSzínház – A kabóca
Bábjáték, La Fontaine meséje nyomán
Június közepétől augusztus végéig minden hétvégén 
előadások, felnőtt- és gyermekmusicalek, közvetlen 
tóparti környezetben, a Velence Korzó tetőteraszán.
16.00
Velence Korzó tetőterasza (Tópart u 47.)
További információk itt: viziszinhaz.com

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.)

2017. augusztus 6. Esztrád VíziSzínház – „Nád a házam…”
Az Alma zenekar koncertje
Június közepétől augusztus végéig minden hétvégén 
előadások, felnőtt- és gyermekmusicalek, közvetlen 
tóparti környezetben, a Velence Korzó tetőteraszán.
18.00
Velence Korzó tetőterasza (Tópart u 47.)
További információk itt: viziszinhaz.com

2017. augusztus 11–13. BMW-találkozó
A BMW autómárka rajongói és tulajdonosai két napon át 
kedvenceikkel foglalkoznak.
10.00–22.00-ig
Kemping u. 2. 
(Drótszamár Kemping)

2017. augusztus 19–20. Velence város születésnapja 
és Szent István Ünnep
Két napon át tartó eseménysorozat, minden korosztály 
számára. Zenés programok, koncertek, kulturális kavalkád, 
tűzijáték.
10.00–23.00 óráig
Velence Korzó (Tópart u 47.)

2017. augusztus 26–27. GyereKi! Fesztivál
A drogerie markt nyárzáró családi és gyermekfesztiválja. 
Egy utolsó nagy buli az iskolakezdés előtt, minden 
korosztály számára. 12 tematikus programhelyszín, kultúra, 
sport, egészséges életmód, elevenpark élménysziget, 
zenés programok, koncertek, bemutatók, 
10.00–21.00 óráig
Széchenyi és Gárdonyi u. közötti terület
Jegyárak: felnőtt: 1500 Ft, gyermek/nyugdíjas: 500 Ft

 TOVÁBBI PROGRAMELŐZETES 

2017. szeptember 9. Szüreti mulatság
Remek hangulat, szüreti lovas felvonulás, népi 
mesterségek bemutatása, hagyományőrző kelevézek, 
néptánc, Silver Rose Dance Team, mulatság hajnalig, kiváló 
programok egész nap a „Fakocsmánál”.
10.00-24.00-ig
Legenda söröző (Szabolcsi és Hársfa u. kereszteződés)

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: Először érintette Fejér megyét Velence által a 
Tour de Hongrie. A rajt előtti feszült pillanatok a Korzón. 
Fotó: Igari Balázs 

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
2017. augusztus

Dr. Sirák András: 15.00–16.00  
2017. augusztus 3. (csütörtök) 

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00  
2017. augusztus 3. (csütörtök) 

Fésűs Attila: 8.00–10.00  
2017. augusztus 4. (péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2017. augusztus 21. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2017. augusztus 21. (hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00  
2017. augusztus 4. (péntek) 

Szabó György: 14.00–15.00  
2017. augusztus 22. (kedd) 

Uj Roland: 10.00–12.00  
2017. augusztus 21. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Teljes gőzzel beindult a nyár, június végén már 
elbúcsúztattunk egy masszív hőségriadót, és azóta 
sem kellett rétegesebb öltözéket keresnünk a 
ruhásszekrényben. A főszezon forrósága meghozta 
a fesztiválidőszakot is városunkba. Mielőtt azonban 
végigvennénk az elmúlt időszak történéseit, egy 
szomorú hírt osztanék meg a kedves olvasókkal: 
július 1. napján, 92 éves korában elhunyt Meszleny 
Ignác kertészmérnök, Velence Város díszpolgára. 
2016-ban, az ’56-os forradalom és szabadságharc 
évfordulóján rendezett városi ünnepségen adhat-
tam át számára városunk legmagasabb rangú 
kitüntetését. Rengeteget tett Velencéért, így ter-
mészetes, hogy sokan ismerték és szerették. Élet-
útjáról, a városunk érdekében kifejtett több mint fél 
évszázados tevékenységéről a 26. oldalon olvas-
hatnak bővebben. Nyugodjék békében!
Június 16. napján Balatonfüreden a Vaszary-villá-
ban tartották a polgármesterek 23. országos ran-
devúját, amelyen hatalmas megtiszteltetésben 
volt részem, ugyanis a települések internetes sza-
vazásának köszönhetően én vehettem át az „Év 
Polgármestere 2017” díjat a belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkárától, Pogácsás Tibor 
úrtól. Mindenkinek köszönöm, aki rám szavazott!
Június 17. napján tartotta tanévzáró ünnepségét a 
Zöldliget Általános Iskola. Ez az elmúlt „suliszezon” 
is sok tanulmányi és sportsikert hozott, ami alátá-
masztja azt, amit hosszú évek óta tapasztalunk; 
komoly nevelői-oktatói munka folyik a két tanítási 
nyelvű intézményben. Gratulálok a tantestületnek! 
Minden diáknak és tanárnak jó pihenést kívánok a 
szünidőből még hátralévő hetekre.
A jövőben már a tó vízfelületén is be tudnak 
avatkozni szükség esetén a velencei polgárőrök, 
köszönhetően annak a hajónak, amit dr. Túrós And-
rás OPSZ-elnök, dr. Varga Péter megyei rendőrfőka-
pitány és dr. Sági János gárdonyi rendőrkapitány úr 
társaságában állítottunk szolgálatba június 21-én. 

Bízom abban, hogy az új vízi jármű által az eddig 
is hatékony munkát végző polgárőreink tevékeny-
sége még eredményesebb lesz.
A „Mi Velencénk” Fesztivállal – amely június 23. és 
25. napja között került megrendezésre – beindult 
a 2017-es velencei nyár fesztiválszezonja. A hazai 
könnyűzenei paletta krémje és a külföldi sztárven-
dégek többezres közönséget vonzottak az Északi 
Strandra. A lapzártánkkor zajló EFOTT még ennél is 
nagyobb embertömeget mozgósított a Vízi Várhoz, 
az immár egyhetes eseménysorozat színes prog-
ramjait több tízezren látogatják.
Városunk lakóinak véleménye rendkívül fontos 
számomra. A rendszeres, közvetlen párbeszéden 
alapuló kommunikáció jegyében gyakran kez-
deményezek lakossági fórumokat. Ilyen volt a 
június 25. napján megtartott esemény is, amelyet 
a velencefürdői városrészben rendeztünk. Köszö-
nöm, hogy sokan eljöttek és elmondták vélemé-
nyüket, javaslataikat, amelyekkel jelentősen hoz-
zájárulhatnak településünk fejlődéséhez.
Június 27. napján a Virágos Magyarország környe-
zetszépítő verseny zsűrije látogatott Velencére. 
Örömmel tapasztaltam, hogy elégedettek voltak 
a nálunk látottakkal és felvázolt terveinkkel egy-
aránt, így bízom benne, hogy szeretett városunk 
tradícióinak megfelelően szerepelhet az idei meg-
mérettetésen.
Városunk életében történelmi nap volt 2017. 
június 29. Korábban soha nem köszönthettünk 
még Velencén olyan rangos nemzetközi verseny-
sporteseményt, mint a Tour de Hongrie kerékpáros 
körverseny. A 2. szakasz rajtja a kissé szeszélyes 
időjárás ellenére is kiválóan sikerült. Köszönöm Fa 
Nándornak, hogy invitálásomat azonnal elfogadta, 
segédkezett a mezőny elindításában. Remekül 
állt kezében a startzászló! A szervezőknek pedig a 
bizalmat köszönöm. Remélem, jövőre ismét talál-
kozunk! 

Az IPE (Ipari, Tudományos, Innovációs és Techno-
lógiai Parkok Egyesülete) meghívására július 4–6. 
napja között Magyarországon járt és Velencére 
is ellátogatott Luis Sanz, a Tudományos Parkok 
Nemzetközi Szövetségének (IASP) ügyvezető 
igazgatója. A program keretében Sanz úr megis-
merte az IPE által elindított magyar Tudományos 
és Technológiai Park rendszert. Kiemelt figyelmet 
fordított az általam kezdeményezett, Velence 
városába tervezett, Fejér megyében és a régióban 
is egyedülálló, leendő Tudományos és Technoló-
giai Parkhoz kötődő tervekre, amelyeket kiválónak 
és jövőbe mutatónak minősített. A településünk 
és terveink iránti komoly érdeklődést jelzi, hogy 
az IPE illetékesei és Luis Sanz társaságában részt 
vett a helyi programon Győri Enikő, Magyarország 
madridi nagykövete, Lepsényi István, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -sza-
bályozásért felelős államtitkára, Román István, a 
Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért 
felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Domi-
nek Dalma Lilla, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma Kultúráért Felelős Államtitkárságának kabi-
netfőnöke is, akik egyöntetűen elismerően szóltak 
városunk törekvéseiről. Lepsényi István kifejezet-
ten hangsúlyozta; annyira meggyőzték a látottak 
és hallottak, hogy a jövőben minden lehetőséget 
megragad arra, hogy visszatérjen a városba. Öröm-
mel várjuk az államtitkár urat és minden hozzánk 
látogató kedves vendégünket! 
Augusztus 19. és 20. napján is szeretettel várunk 
mindenkit a város születésnapja és Szent István 
Ünnepe köré fonódó rendezvényeinkre a Velence 
Korzóra.  Röviden: Itt a nyár, Velence vár!

Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink

András Tünde  
vezető asszisztens

V
elencei Híradó: Köszönöm, hogy időt 
szakított egy rövid interjúra.
András Tünde: Számomra megtisz-
telő a megkeresés és az érdeklődés. 

Betegeink érdekében is fontosnak tartom, hogy 
akár személyeken keresztül, minél jobban meg-
ismerhessék az intézetet, megismerhessenek 
bennünket. Ez bizalmat, a bizalom pedig újabb, 
maradandó bizalmat szül.
VH.: A vezető asszisztens: köznyelven főnő-
vér. Főnővérként az ember el tud képzelni egy 
szigorú, zord arcú aszkétikus hölgyet, akinek 
megjelenésekor az összes nővér gyorsan be-
gombolja blúzán a legfelső gombot is. El tudunk 
képzelni egy piknikus, a FEKETE-ERDŐ KLINIKA  
filmből ismert Hildegárdhoz hasonló, hatalmi 
túltengésben szenvedő hölgyet, akinek a háta 
mögött összesomolyognak a nővérkék… Nos, 
András Tünde egyik sem! Nyílt mosolyú, kedves-
séget és bizalmat sugárzó személyiség! Kérem, 
szóljon róla, hogy mikor, hogyan, miért került a 
betegügyi pályára, választotta azt hivatásául (!),  
hogyan lett diplomás ápolónő?
András Tünde: A Somogy-országbeli Barcson 
születtem, ott végeztem az általános iskolát, 
majd a gimnáziumot. Nagy szavaknak tűnhet, 
de valóban az empatikus készségem hajtott 
először a gyógypedagógia irányába, de hama-
rosan pályát módosítottam. Édesanyám pél-
dáját követve kórházban helyezkedtem el, sok 
tanulás mellett, haladva a ranglétrán, l989-ben 
műtősnő lettem. ’94-ben vettek fel a Pécsi 
Orvostudomány Egyetem Ápolástudományi 
Szakára, így lettem diplomás ápolónő, később 
mesterképzést is végeztem.

VH.: Sok egyéb kérdésem lesz még, de egyelőre 
maradjunk a szakmai karriernél. A diploma meg-
szerzése után?
András Tünde: 1993-tól 2011-ig a Szent György 
Kórházban, Székesfehérvárott, majd 2011-től a 
jelenlegi munkahelyemen dolgozom.
VH.: Interjúnknak itt, egy újabb főcímet adhat-
nánk. Tartozom egy vallomással. Mentségemre 
szolgáljon, hogy még nem tudtam, hogy hama-
rosan Tünde asszony az interjúalanyom lesz; 
egy munkatársával hosszan beszélgettem. 
Kíváncsiságomat kielégítve, részletesen beszélt 
az intézmény életéről, működéséről. Ritkaság 
olyat hallani, amikor beosztott a főnökét dicséri. 
Ezt élhettem meg, de nem is alapfokon! Tudom, 
hogy a nagyrészt „vendégdoktorok” mellett 
összesen – a három részmunkaidősön kívül – 
tíz képzett asszisztens dolgozik. Az elvégzendő 
folyamatos, zavartalan munkavégzés Tünde 
asszony felelőssége, de főleg érdeme! Tudom, 
hogy munkatársai minden búját-baját a magáé-
nak érzi, bármilyen problémával, bizalommal 
fordulhatnak és fordulnak is hozzá. Összetar-
tozó csapattá, szinte családdá szervezte mun-
katársait. Kollegája elmondása szerint, itt min-
dennek Ön az alfája és omegája, az intézmény 
lelke! Szervezőkészségéről csodálattal szólnak. 
Ferencz Péter főorvos úr hasonló tulajdonságát 
van szerencsém ismerni, a véletlenek szeren-
csés találkozása, hogy a közös munkában méltó 
partnerre találtak egymásban! Kérdezhessem 
meg, hogy az igen sokrétű munkájának mik a 
főbb állomásai, részterületei? Jól tudom, hogy a 
tényleges asszisztensi munkából a gyakorlatban 
is, nem kevés óraszámban, kiveszi a részét? 
AndrásTünde: Valóban ez a helyzet. Az irodai 
munka Ferencz Péter főorvos úr vezetése mel-
let kiegyensúlyozottan és hatékonyan folyik. 

Kapcsolataink a nálunk dolgozó orvosainkkal, 
az ellenőrző szervekkel, az önkormányzatokkal, 
a beszállítókkal  kiválóak.  Szervezés, kapcso-
lattartás, konfliktusfeloldás, gazdálkodás terén 
nagyon sokat tanultam főorvos úrtól. De igazán 
a szakmai munka a szívem csücske. Egyrészről 
szakmai szempontból magam is szinten kell 
tartanom a szakrendeléseken, másrészt a fel-
merülő problémák esetén tudnom kell, hogy 
miről beszélnek a kolléganők, hiszen én is épp-
úgy kiveszem a részem a munkából. És hát lás-
suk be, az ellenőrzés feladata is megoldódik így. 
A recepción heti két alkalommal dolgozom, a 
lányok tudják, hogy ez az egyik vesszőparipám.  
Itt történik az első betegtalálkozás a rendelő-
vel, itt dől el majdnem minden. Milyen volt az 
első benyomás, milyen stílusban, hangnemben 
beszélt a recepciós kolléga, türelmetlen, ideges 
volt vagy segítőkész? Számomra pozitív vissza-
jelzés a munkánkkal kapcsolatban, amikor azt 
mondják betegeink, hogy nem szeretnének a 
székesfehérvári rendelőbe menni, inkább kivár-
ják az előjegyzett időpontot nálunk.  Kulturált, 
tiszta  környezetben, rengeteg virág között, 
kiegyensúlyozott, mosolygós személyzet mel-
lett a gyógyulás is könnyebben megy. Persze 
mindehhez egy olyan kiváló csapat kell, mint az 
enyém és én büszke is vagyok rájuk nagyon!    
VH.: Kérem, szóljon családjáról! Ha jól tudom; 
sem a két almafa, sem gyümölcsöző termé-
sük egymástól nem estek messze. Férje orvos, 
három gyermeke közül ketten készülnek az 
orvosi hivatás egy-egy szakára. Kik ők, hogyan 
van ez?
AndrásTünde: Réka orvostanhallgató Pécsen, 
Péter a Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára 
jár, Kata jelenleg középiskolás, fogorvosnak 
készül. Folytatás a 9. oldalon

Solymosy József
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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

Bába  
(gólya néni)

Az emberi önálló élet első fázisa a születés. Ma 
egyértelmű, hogy a kismamák kórházban szül-
nek (bár egyesek ma is a házi szülést részesíte-
nék előnyben), a többség számára ez a  gyerek 
világra hozatalának legbiztonságosabb módja. 
Régen nem volt ilyen dilemma, az otthonszülés-
nek nem volt alternatívája, sőt a kórházi szülés-
től kimondottan rettegtek az anyák.
Semmelweis Ignác (az anyák megmentője) élet-
történetéből tudjuk, hogy a kórházi halálozási 
statisztika a kismamák körében sokkal rosszabb 
volt, mint az otthonszüléseknél. Az orvosok 
nem ismerve a fertőzés mikéntjét a vizsgálatok 
során egyik anyáról a másikra, sőt a boncolt 
holttestről az egészséges kismamára vitték át a 
kórt. Így nem csoda, hogy a zsúfolt kórházakban 
aratott a halál. Semmelweis fedezte fel, hogy ha 
minden vizsgálat és boncolás után klórmésszel 
kezet mosnak az orvosok, a járványszerű meg-
betegedések megállíthatók. Hiába az elért 
eredmények, még hosszú évek teltek el, amíg 
általánossá vált a Semmelweis által javasolt 
eljárás. Így érthető, hogy a kismamák inkább az 
otthonszülést választották, még azok is, akiknek 
a kórház elérhető lett volna.  
Falun a szülést a bábák vezették le, hiszen ők 
helyben laktak, mindenki számára elérhető 
közelségben.  A bába az adott kor ismeretei alap-
ján rendkívül képzett volt feladata ellátására. 
Miután mindenki ismerte, mivel a falu közössé-
gével együtt élt, a bizalom is maximális volt irá-
nyában. A bába folyamatosan végigkísérte a ter-
hesség időszakát, hiszen naponta látta, ismerte 
a kismamákat, így jelzés nélkül tudta a szülés 
várható időpontját.
Ha eljött az idő, megindultak a fájdalmak általá-
ban a férj hívta el a bábát. 
A szülés helye a tisztaszoba volt.  A tisztaszoba 
a ház azon helyisége volt, amit nem laktak, ezt 
kizárólag a vendégeknek tartották fenn. A szobát 

rendszeresen takarították, az ágy mindig tisztán 
volt vetve, így egy a váratlan vendég esetén sem 
kellett kapkodni, hiszen mindig fogadásra alkal-
mas állapotban volt. Ez a speciális állapot tette 
alkalmassá az újszülött fogadására is, hiszen ez 
volt a legalkalmasabb helyiség a mai fogalmaink 
szerinti steril körülmények biztosítására.
A „szülőszobában” csak a bába és a kismama 
tartózkodhatott, a férj helye ilyenkor a ház leg-
távolabbi helyiségében volt. A mai időkben 
szinte már megszokott „apás szülés” szóba sem 
jöhetett. A bába feladata volt az újszülött első 
fürdetése, öltöztetése, pólyálása. Az édesanyát 
is ő mosdatta le, majd hasát vizes lepedővel kör-
becsavarta a has eredeti alakjának mielőbbi visz-
szanyerése érdekében. A lepedőt két óránként 
cserélni kellett.
A bába szolgálata ezzel még nem ért véget. A 
szülést követően még 6-8 napig kijárt a házhoz, 
fürdette a gyereket, gondozta az anyát (aki ez 
ideig nem kelhetett fel), ellenőrizte a gyerek 
fejlődését és az anya állapotát, ha kellett taná-
csokkal szolgált.
De a bábának voltak hivatali kötelezettségei 
is. A szülés másnapjáig köteles volt az egyházi 
anyakönyvvezetőnek bejelenteni az új jöve-
vény érkezését, hogy az anyagkönyvbe rögzítve 
legyen az esemény. Felekezetenként külön 
anyakönyvet vezettek, így volt katolikus és volt 
református anyakönyv. A szülők vallása döntötte 
el, hogy melyik anyakönyvben legyen az újszü-
lött nyilvántartva.
Ha a született gyerek életképtelennek bizonyult, 
a bába azonnal megkeresztelte, nehogy pogá-
nyul haljon meg.

A hivatalos keresztelőt már a gyermek 2 hetes 
korában megtartották, ennek oka a gyakori 
gyermekhalálozás, ezért kellett sietni a mielőbbi 
kereszteléssel. A keresztelőre természetesen 
a bábát is meghívták. A keresztelőt lakoma 
követte, a szülők ezt az anyagi lehetőségeinek 
megfelelően rendezték, a rokonokon túlme-
nően a bába is meghívást kapott, sőt az asztalnál 
a főhely illette meg.
A bábák megbecsülését jelzi, hogy a velencei 
református iratokban 1896-tól feljegyzésre 
került az összes bába neve: az első Dvorek Antal-
nétól az 1959-ig még praktizáló Asztalos Rozá-
liával bezáróan 51 név.
A bábákat eleinte természetben fizették, de a 
háború után már hivatalos fizetést kaptak.
Nincs összefüggésben a bábák tevékenységé-
vel, de egy babonát, téveszmét leírni a csecse-
mőgondozással kapcsolatban. A csecsemők 
sírását, nyugtalanságát sokan szemmel verés 
következményének tartották. Szerencsétlen, 
ártatlan öregasszonyokat vádoltak meg meg-
rontással (pl.: Naca néni, Lidi néni). Elég volt a 
vádakhoz, ha az illető asszonynak összenőtt a 
szemöldöke, és ránézett a gyerekre. 
A szemmel verést úgy  bizonyították, hogy 
három szál gyufa parazsát szentelt vízbe rakták 
és ha a hamu a pohár aljára ülepedett, akkor 
egyértelművé vált a gyanú. Ezzel a szentelt 
vízzel megmosdatták a babát, majd imádkozás 
közben az ágy alá öntötték a vizet, ezáltal felol-
dották a rontást.

Swiderski László
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Velence polgármestere, Koszti András  
az „Év Polgármestere”
– Polgármester Úr! Őszintén gratulálunk 
lapunk szerkesztősége nevében is a jeles 
elismeréshez. Ön sem tősgyökeres velencei. 
Mikor került Velencére?
– Éppen 13 esztendeje jöttünk családommal 
Budapestről, csendesebb, meghittebb lakóhely 
reményében. Velencén találtuk meg azt az ideá-
lis helyet, amelyre mindig is vágytunk. Most már 
nemcsak a lakóhelyem, de a munkám és hiva-
tásom is ideköt, hisz három éve a város polgárai 
megválasztottak polgármesternek.
– Aki ismeri Önt, az tudja Önről, hogy sokat 
dolgozik, s értékrendjében a legelső helyen 
a város áll… Mennyire sikerült megvalósítani 
eredeti elképzeléseit?
– Nyilván, az élet mindig módosít valamit a 
terveinken, de én úgy gondolom, hogy a 2014-
ben eltervezett úton járok, s ez alapján vezetem 
a várost is. Sok akadály, nehézség, visszahúzó 
tényező fogadott hivatalba lépésemkor. Ezek 
hatása máig ér. De igyekszünk előre nézni és előre 
lépni, hisz a múltra való mutogatás nem visz előre. 
– Minek tudja be ezt az elismerést? 
– Talán annak, hogy igyekszem minél többet 
találkozni és beszélgetni a polgárokkal, igyek-
szem minden rendezvényen jelen lenni, ahová 
meghívnak, s a Polgármesteri Hivatalban az iro-
dám ajtaja mindig, mindenki előtt nyitva áll.  S bár 
a munkánk gyümölcsei nem egyből érnek be, 
de látható, hogy Velence közkedvelt turisztikai 
helyszínné vált, rendezvényei országos szinten 
elismertek, az ingatlanok ára emelkedett, sokan 
költöznek ennek ellenére városunkba. A város 
költségvetése stabil, de törekedni kell bevéte-
leink növelésére, éppen a közcélok megvalósí-
tása érdekében. Az önkormányzat költségvetési 
besorolása is magasabb kategóriába került, a 
2016. évi eredményeknek köszönhetően.
– Nem volt államigazgatási, önkormányzati 
rutinja megválasztásáig. Mennyire sikerült 
„bedolgoznia” magát új hivatásába? 
– Nyugodtan mondhatom, hogy „nullpontról” 
indultam, de sok tanulással, tapasztalat szer-
zéssel, önképzéssel mára belerázódtam, s úgy 
érzem, hogy elég jól megállom a helyem… Nyil-
ván az igyekezetemet és az elszántságomat is 
értékelte a kapott díj, amely mögött egyrészt 
szakmai, másrészt lakossági vélemények van-
nak, tehát nem politikai döntésről van szó…
– S talán ebben a díjban az Ön mögött álló 
önkormányzati apparátus és a testület mun-
kájának az elismerése is benne van…

– Persze, így igaz! Korábban olyan nagyvárosok 
kapták meg, mint Debrecen, Győr, Balatonfüred, 
most egy Velence nagyságú kisváros. Ez a kitün-
tetés elsőrenden a város, az önkormányzat, a 
hivatali apparátus és a képviselőtestület három 
évi munkáját ismeri el. Akkora nagyságú tele-
pülésre, mint Velence, most először került a díj. 
Ebben az is benne van, hogy rendkívül közked-
velt a település. Elég megnézni a Pestről jövő 
vonatokat, vagy a strandok telítettségét. A Pol-
gármesteri Hivatalban igyekszünk polgárbarát, 
nyitott munkastílust megvalósítani. Ügyfélfo-
gadási időn túl is sokszor fogadnak ügyfeleket, 
annak ellenére, hogy ez ebben a szférában nem 
gyakori. Alapfeltétel a munkatársaimnál a szak-
mai felkészültség mellett a kedves, barátságos, 
segítőkész magatartás. Ez is kell a jó és ered-
ményes munkavégzéshez. Fontos kiemelnem, 
hogy városunknak szakmailag kiemelkedő, s 
nagy tapasztalattal bíró jegyzője van, dr. Szver-
csák Szilvia személyében, aki korábban maga 
is volt „Az Év Jegyzője”. Szakmai tudása biztos 
háttér számomra, s a vezetésére bízott kollek-
tívának is. Persze rengeteg még a tennivaló, s 
például nagyon fáj nekem is a remekül működő 
velencei Okmányiroda megszüntetése.
– Melyek a legsürgetőbb feladatok?
– Hosszan sorolhatnám közeli és távlati terve-
inket, elképzeléseinket. Emellett minden nap 
új feladatokat ró ránk, amelyeknek meg kell 
felelnünk. De a legsürgetőbb mindenképpen az 
óvárosi orvosi rendelő teljes felújítása, akár egy 
új rendelő felépítése a régi épület helyén, s a 
másik pedig a velencei óvoda mindkét épületé-
nek felújítása és bővítése.  Sokszor beszélgetek 
idősekkel, fiatalokkal egyaránt, s megtudom 
tőlük, hogy melyek a legfontosabb problémák. 
Így pl. a közbiztonság kérdése, az ezt erősítő 

városi kamerarendszer kiépítése, a közvilágí-
tás javítása, a felszíni vízelvezetés megoldása, 
további parkolók kiépítése, a parkolási rend 
hatékony megoldása, az útjavítások folytatása, 
kultúrközpont, sportcentrum, versenyuszoda 
építése, iskolabővítés gimnáziumi tagozattal 
stb. stb. Sok mindenre pályáztunk és folyamato-
san pályázunk. Reményeink szerint ezek a pályá-
zatok eredményesek lesznek. Természetesen 
bevételeink függvényében belső forrásaink is 
a város épülését, szépülését szolgálják. Strand-
jaink kitűnő minősítésűek ezen a nyáron is, s 
minden adva van a nyár kitűnő eltöltéséhez.  Víz, 
jó idő, kiemelkedő rendezvények… Nagyon biza-
kodó vagyok, s hiszem, hogy Velence szép jövő 
előtt áll!  Pápai Szabó György
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A Velencei Helytörténeti Egyesület – a 
Velencei Értéktár Bizottság ötlete alapján 
– elkészítette a város „20000 lépés Velen-
cén” című Turisztikai tanösvény leírását. A 
kód egyszerűen kezelhető az  okostelefono-
kon, QR-kód leolvasóval: csak egy kattintás 
a mellékelt kódra, máris megjelenik a fotó 
és a leírás. Amennyiben a telefonon nincs  
telepítve leolvasó program, innen letölthető 
ingyenesen: http://letoltokozpont.hu/letol-
tes_mobil_reszletes.php?a=37&k=12, de 
ezen kívül is számos hasonló, ingyenes leol-
vasó program elérhető a világhálón.
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Kalmár Zsolt, 
a Hauszmann Alajos Egységes 
Közművelődési Intézményközpont
kulturális szervezője

VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József): Örömmel 
üdvözöllek. Örömmel, mert városunk kulturális 
élete, a személyedben, szilárd bástyát kapott. Kiál-
lításod a korzón, feledhetetlen művészi élményt 
nyújtott a látogatóknak. A kiállítás színvonalát 
emelte nagytiszteletű Pápai Szabó György mag-
vas, magasan szárnyaló megnyitó beszéde is. 
Említhessem a rövid időn belüli eredményes szer-
vezéseidet is! Csak példaként; a 2017-es majális 
és – együttműködve Mátay Balázzsal – Fa Nándor 
kiemelkedően sikeres előadásának a létrehoza-
tala. Író-olvasó találkozók, tudományos előadá-
sok (példaként hamarosan Aradi Éva indológus és 
ősmagyarság-kutató), illetve terveid között szere-
pel a Velencei Fotószeánsz meghonosítása is…
Kalmár Zsolt: Valóban, jól tetted, hogy nem zár-
tad le az előbbi mondatot, még számos tervem, 
elképzelésem van, elsősorban a velencei polgá-
rok igényei szerint igyekszem tevékenykedni. 
Aradi Éva meghívásával kapcsolatban meg kell 
jegyeznem, hogy a kutató több évtizedes barátja 
és szerzőtársa, Pápai Szabó György tiszteletes úr 
javaslatára, vele egyeztetve, hívom meg a tudós 
asszonyt. Valószínűleg a „SZKÍTÁKTÓL A KÁRPÁT 
HAZÁIG” c. könyve is előjegyezhető lesz.
VH.: Életed eddigi folyásáról szólnál néhány 
szót?
Kalmár Zsolt: Debrecenben születtem 1957-
ben. Ott folytattam általános és középiskolai 
tanulmányaimat és végeztem el a Tanítóképző 
Főiskolát. Ezt követően a Szegedi József Attila 
Egyetem Bölcsészkarán diplomáztam, majd 
elvégeztem Magyar Iparművészeti Egyetem és a 

linzi Johannes Kepler egyetem kulturális mene-
dzser szakát. 
VH.: Családodról?
Kalmár Zsolt: Feleségem, Erika fül-orr-gégész 
szakorvos, Békéscsabán ismerkedtünk meg.  
Jelenleg egészségügyi szervezéssel foglalkozik. 
Egy lányom és két felnőtt korú fiam van; Vero-
nika, Dániel és Levente, szépen és eredménye-
sen haladnak az általuk kiválasztott pályán.
VH.: Diplomáid, és színes, sokoldalú egyénisé-
ged alkalmassá tett arra, hogy magadat több 
irányban is kipróbáld, mennyire éltél ezzel? Kér-
lek, szólj eddigi munkahelyeidről is!

Kalmár Zsolt: Hosszúnak tűnhet a felsorolás, 
valóban mindig érdekelt az újabb és újabb kihí-
vás. Voltam tanító, majd tanár, ezt követően főis-
kolai adjunktus nyolc éven keresztül a békéscsa-
bai Körös Főiskolán. Dolgoztam drogprevenciós 
munkatársként, sőt az igazságügyi elmegyógyá-
szat területén is kipróbáltam magam mint rein-
tegrációs tanácsadó. Közben szerveztem kiállí-
tásokat, vezettem fotós szakköröket. A lényeg, 
hogy mindig emberi közelségből, emberekkel 
foglalkozhattam, segíthettem kibontakozásukat.
VH.: Mikor, miért költöztetek Velencére?
Kalmár Zsolt: Négy éve jöttünk. Miért? Az előző 

„Azt keresem, ami nincs a képeslapokon:
Páratartalmat, hangfoszlányokat, illatokat,
negyed perce otthagyott lábnyomot…”
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lapszámban éppen a te tolladnak nyilatkozott a 
neves autóversenyző, Strobl Balázs. Szinte szó-
ról szóra így nyilatkozhatom én is. Röviden: túl 
zajosnak tartottuk Budapestet. Vágytunk a kis-
városi életre, csendre, nyugalomra. Persze, hogy 
vonzott a tó is, a páratlan madárvilág, a vidéki 
emberek nyitottsága, és sorolhatnám.
VH.:  Szentségtörésnek számítana, ha hobbivá 
alacsonyítva kérdeznék rá művészetedre. Tagja 
vagy alkotó szervezeteknek. Műveid több tucat 
kiállításon voltak-vannak jelen. Kiadványaid 
közül szerencsém volt megismerhetni a „PÁR OK 
(MATCHING PAIRS)”, az „OAHU”, illetve a „VALAMI 
KEZDŐDIK, VAGY VÉGZŐDIK?” – címűket. Kritiku-
said, méltatóid megegyeznek abban, hogy: „képi 

alkotó”, vagy képi gondolkodó vagy. Szembe-
szállok velük, illetve ragaszkodom egy kiegészí-
téshez! Verbálisan is alkotsz! Igen nagyot alkotsz! 
Aforizmának számító életbölcsességed, életböl-
cselkedéseid alapján messzemenően besoroltad 
magad a filozófusok kasztjába! 
Kalmár Zsolt: Köszönöm! A képi gondolkodás 
abban különbözik a fotózástól és a gondolko-
dástól, hogy az alkotásban mindkettőnek sze-
repe van. Egymás nélkül önmagában sem a fotó, 
sem a gondolat nem teljes. Egymást kiegészítve 
igyekeznek azzá válni. Az esetek többségében 
talán nem is az a fontos, amit lefényképeztem, 
hanem az a gondolat, amiért ott és akkor lefény-
képeztem az adott szituációt.

VH.: Fotóid sokfélesége elárulja, hogy „nagy 
utazó” vagy. A magyar ihletésű képek mellett 
a világ számos táján fényképeztél. Jól látom, a 
valóság fölötti többletet fogalmazzák meg az 
alkotásaid?
Kalmár Zsolt: Igen, erre törekszem. Szeretném, 
ha a sorok közötti tartalmak is hangsúlyt kapná-
nak. Öt földrész hetvenkilenc országában jártam, 
de a filozófiai értelemben – a mélyebb tartal-
mak szintjén – rengeteg a hasonlóság. A végső 
magyarázatok valószínűleg egy tőről fakadnak, 
és ez számomra mint tökéletlen ember számára 
megnyugtató.
VH.: Kedves Zsolt, köszönöm a tartalmas in - 
terjút!

VH.: Azt, hogy a velencei és a tókörnyéki embe-
reknek mit jelent András Tünde, azt tudjuk. 
Kérdezem, hogy Tünde asszonynak mit jelent 
Velence, a Velencei-tó, egyáltalán a természeti 
környezet, hogyan tud ebbe beilleszkedni, csa-
ládjával egyetemben mennyire használják a 
tavunk adta lehetőségeket?
András Tünde: Bevallom őszintén, nem vagyok 
sportember. Péter és Kata hosszú évekig aktívan 
vitorlázott, én a partról szurkoltam nekik. Férjem 
kerékpározik, rója a tóköröket, minden hétvégén 
próbál lecsábítani, azt gondolom, én még nem 
találtam meg a számomra alkalmas biciklit – 
pedig próbáltam néhányat. Szeretem a tó illatát, 
a látványát a parton ülve, mondjuk egy jó könyv-
vel a kezemben.  
VH.: Ezek után, ilyen leterheltség mellett ironi-
kusnak tűnne megkérdeznem, hogy mi a hobbija, 
ha mégis van ilyen, kérem, ossza meg velünk!

András Tünde: Az olvasás gyerekkorom óta fon-
tos dolog az életemben, esténként most is pró-
bálok időt szakítani rá. Angoltudásomat soroza-
tokkal próbálom szinten tartani, több-kevesebb 
sikerrel. A legújabb hobbim egy kilenc hónapos 
kisfiú, Réka lányom babája. 
VH.: Ezek után nem marad más hátra, mint meg-
köszönjem értékes válaszait, de előbb enged-
jen meg egy kis „gonoszkodást”! Észrevettem 
ám, hogy a kis várakozó asztalkán az elvárható 
orvosi szaklapok, színes gyógyszerreklámok 
helyett, koszorúalakban Velencei Híradó utóbbi 
lapszámai vannak kirakva. Jaj, nagyon jól esett a 
kis finom, figyelmes, női turpisság. Persze, hogy 
nem illett észrevehetően reagálni, de higgye el, 
nagyon jól esett, Szerkesztőtársaim nevében is 
szívből köszönöm! Tünde asszony, a legtöbbet, 
Isten áldását kérem további munkájához, életé-
hez! Olvasóinkat biztosíthatom, hogy betegsé-
gük esetében is JÓ KEZEKBEN VANNAK!

Gyógyítóink

Folytatás a 4. oldalról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a VHG Nonprofit Kft. 2017. 
szeptemberétől tovább bővíti a házhoz menő 
rendszerben gyűjthető hulladékok körét a cso-
magolási üveghulladékkal, amely a jövőben 
negyedévente kerül begyűjtésre.

Szelektíven gyűjthető csomagolási üveg-
hulladékok: 

•  befőttesüvegek, ásványvizes üvegpalackok, 
röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörös-
üvegek, szörpösüvegek, konzerves üvegek, 
bébiételes üvegek.

Nem kerül elszállításra: 
•  ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, 

szemüveg, neoncső, gyógyszeresüvegek, por-
celán, kerámia, járműszélvédő.

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üve-
get lehet gyűjteni.

A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet 
olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti 
követelményeknek, Társaságunknak nem áll 
módjában azokat elszállítani!

Házhoz menő üveghulladék-gyűjtési napok 
2017. Velence
szeptember 7., december 19., január 23.
Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyi-
ségi korlátja nincs.
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveg-
hulladékokat legkésőbb a szállítás napján reg-
gel 07.00 óráig műanyag áttetsző zsákban 
az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalo-
gos-, se a járműforgalmat ne akadályozza.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ÜVEGHULLADÉK!
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs
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Velence városa tradicionálisan jól szere-
pel évről évre a különféle virágosítási és 
környezetszépítő megmérettetéseken. A 
májusi virágosítási akcióban – mint arról 
korábban már beszámoltunk – a telepü-
lés apraja-nagyja részt vett az ovisoktól a 
nyugdíjasokig. Az, hogy ez és a zöldterüle-
tek folyamatos gondozása, a környezetvé-
delem, a megújuló energia felhasználása 
miként sikerült, arról június 27-én kaphattak 
némi képet a szervezők, amikor a Virágos 
Magyarország környezetszépítő verseny 
zsűrije látogatott a tóparti városba. A Tamás 
Ádám vezette háromfős szemléző csapat a 
rekkenő hőségben, délidőben sem sajnálta 
az energiát, 33 fok ide vagy oda, precízen 
végezték munkájukat, amit összességében 
elégedetten zártak.

A zsűri tagjait délelőtt a polgármesteri hivatalban 
fogadta Koszti András polgármester, majd több 
mint 3 órán át a népszerű helyi környezetbarát 
elektromos kisbusz, a VelencE busz segítségével 
járták sorra a város központi helyeit, hogy szem-
ügyre vegyék, mennyire virágos, rendezett és 
főképp mennyire környezetkímélő és környezet-
tudatos Velence. Amit láttak, elégedettséggel töl-
tötte el őket. Kiváltképp a tó mellett fekvő ökopark, 
néhány virágosítási megoldás, és a jövő kapcsán 
felvázolt tervek nyerték el az ítészek tetszését.
– Van egy szint, ahonnan nehéz feljebb lépni, 
mert folyamatosan remek munkát végeznek a 
helyi illetékesek. Ilyen Velence is. Mindazonál-
tal tavalyhoz képest az idei évben sikerült még 

magasabb szinten teljesítenie a városnak, így 
azt gondolom, hogy minden érintett, a virágosí-
tást, környezetszépítő tevékenységet láthatóan 
szívén viselő polgármester, Koszti András úr, a 
Benkő Istvánné vezette „virágos különítmény” 
és mi, a zsűri tagjai is elégedettek lehetünk. Az 
ökopark és a számunkra felvázolt, láthatóan 
jól átgondolt további környezetszépítő tervek 
meggyőztek minket arról, hogy Velence szá-
mára nem csak ma, hanem egész évben fon-
tos az, hogy az ide érkezők és a helyiek milyen 
városképpel találkoznak nap mint nap – emelte 

ki a zsűri tagja, Jankovics Ilona, másik két szem-
léző társa egyetértő megerősítése mellett.
Az, hogy a zsűri elégedettsége és a velenceiek 
jó munkája mit ér majd a verseny eredményhir-
detésekor, azt egyelőre sejteni sem lehet, egy 
azonban bizonyos: akik tehettek érte, mindent 
meg is tettek annak érdekében, hogy Velence 
valóban virágos, zöld és környezetbarát legyen 
januártól decemberig. A zsűrizés még hetekig 
tart majd országszerte, az eredményhirdetésre 
pedig az ősz folyamán kerül sor.

-mb-

A Velence Városgazdálkodási Kft.  
vállalja 

a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára  
az alábbi munkák elvégzését:

ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
ü Zöldhulladék-elszállítás 4000 Ft/m3-től,
ü Fakivágás 10 000 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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Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc  
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Június 15-én véget ért a tanév, de az iskolai év még nem, így akadt tenni-
valónk bőven: június 22–24. között zajlottak le az érettségi szóbeli vizsgák. 
Negyven nappali és esti tagozatos diák vágott neki idén a megmérettetés-
nek, és büszkén mondhatjuk, többségük nem vallott szégyent.  A többi 
diáknak sem csak pihenésből áll a nyári szünidő: mindenkinek teljesítenie 
kell a kötelező három- vagy négyhetes nyári gyakorlatot, amelyet heti tur-
nusokban főként az iskolai tangazdaságban fognak megtenni, így az iskola 
nem marad üresen, hetente kb. 40 diák dolgozik majd tanári felügyelettel 
a gazdaságban.
Az építők sem pihennek a nyáron: a tanév utolsó napján megkezdődtek 
az emeletráépítés kivitelezési munkálatai. Az első négy hétben a tetőszer-
kezet bontása történik meg, majd ezt követően kezdődhet el az új szint 
felhúzása. Ha az időjárás kedvező marad, a munkálatok az ütemterv sze-
rint várhatóan november közepére fejeződnek be. A beruházás során az új 
szinten négy tanterem is kialakításra kerül, így már a következő tanévben 
kényelmesebb, komfortosabb körülmények között tanulhatnak az Entzes 
diákok.
Stossek Balázs soraihoz hozzátesszük: az intézményben további két 
komoly beruházásra kerül még sor ebben az esztendőben, illetve a 
következő év elején megvalósul az iskola és a kollégium épületének tel-
jes energetikai felújítása, amelynek során kicserélik a nyílászárókat és a 
kazánt, valamint napelemek kihelyezésére is sor kerül. A sokak által várt 
tornacsarnok építése várhatóan áthúzódik 2018-ra. Ez a csarnok az iskolai 
testnevelési igények és a tömegsport kiszolgálása mellett az Alba Regia 
SC (Alba Fehérvár) utánpótlásbázisa is lesz egyben. Maga a pálya a hivata-
los FIBA-szabványok szerint készülő kosárlabdapálya lesz, amely alkalmas 
hivatalos mérkőzések lebonyolítására, valamint több más teremsportág 
űzésére. A beruházások összértéke meghaladja az 1 milliárd Ft-ot.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           MEGHÍVÓ 
   2017.08.04-én /péntek/  9-12 óráig  az Anyatejes Táplálás Világnap alkalmából 
rendezvényt tartunk Kápolnásnyéken (helyszín: 2475, Kápolnásnyék, Fő u. 26, Művelődési Ház).  
A rendezvényen Kápolnásnyék, Velence I. és Velence II. védőnői körzetei  vesznek részt. A 
védőnők által a területen gondozott várandós anyák és kisgyermekes családok részére tartjuk az 
ünnepséget. 
Minden érdeklődőt szerettel várunk! 
Programok: 
    9.00.-9.10    : Megnyitó, Polyákné Gulyás Erika megyei szakfelügyelő védőnő  
    9.10.-9.20    :  Sokáig anyatejjel táplált csecsemők és édesanyjuk köszöntése 
    9.20.-9.25    : „Anyatejes táplálás, mint a boldog élet megalapozása” Dr. Erős Anita            
életvezetési tanácsadó bemutatkozása 

9.25.-9.35.   :  Csatlós Henrietta:Czeizel vitamin bemutatása 
9.35.-9.40    :  Farkas Eszter: Magister products baba-és szépségápolási termékek bemutatása 
9.40.-9.55    :  Csapó Éva női jóga, kismama és babás jóga oktató bemutatkozása 
9.55-10.10  :   Mamin baba torna bemutató Dávid Tímeával 
10.00- tól     :  13+1 Totó kitöltése 
10.10.-10.15:  Daylong fényvédő és bőrápolási termékek ismertetése Kunszt Péter előadásában 
10.15-10.25:  Krio intézet bemutatkozása György Viktóriával 

    10.25-10.50 :  Ringató foglalkozás bemutató Szalczgruber Mariannal 
    10.50-11.00 :  Baba-mama torna Kossa Anettal 

11.00.-11.10:  Székesfehérvári Baba-barát kórház, szülészeti osztály bemutatkozása 
11.10.-11-15: Szuszán-Futó Tímea Velencei Kids Club nyelviskola bemutatkozása 
11.15-tól:    :  TOTÓ nyerteseinek megajándékozása 
11.30-12.00 :  Forstner Betti - Zumba bemutató (vállalkozó kedvüek részvételével) 
 
A rendezvény ideje alatt a Pöttöm Pöttyök és Csörike családi napközik biztosítják az ingyenes 
játszóházat a gyermekek részére (zumba ideje alatt gyermekfelügyelet). 
A rendezvény látogatóit támogatóink felajánlásából Fornettivel, üdítővel, szörppel, 
gyümölccsel és salátával várjuk! 
         Szita Ildikó                  Torma Csabáné                           Papp Judit 

                  védőnő             védőnő              védőnő 
 
Főbb Támogatóink: Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község 
Önkormányzata, Anita Hungária Kft, Borka Bolt, Eisberg Kft, Hipp kft 
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Biztonságunk érdekében  

Elérkeztünk a nyár legsűrűbb időszaká-
hoz, amely hozza magával a megnöveke-
dett strand- és fesztiválturizmus, valamint 
átutazó-forgalom árnyoldalát, a szokásos-
nál több szabálysértést, bűnesetet. Öröm-
teli azonban, hogy főszezon ide vagy oda, 
lapzártánkig nem adott sok pluszmunkát a 
hatóságoknak az év „sűrűje”, mindazonáltal 
történtek olyan esetek Velencén és környé-
kén, ahol be kellett avatkozniuk a rendőrség, 
a polgárőrség és a katasztrófavédelem (tűz-
oltóság) illetékeseinek.

A vízi rendőrök a Velencei-tó Kígyó-nyelve 
elnevezésű vízterületéről mentettek ki 
2017. június 25-én délután egy nőt és egy 
férfit. A 28 és a 47 éves budapesti lakosok kajak-
kal próbáltak a partra jutni, de az erős hullámzás 
miatt önerejükből ez nem sikerült. Az intézkedő 
rendőrök a kajakot a fedélzetén tartózkodó sze-
mélyekkel együtt a velencei kikötőbe vontatták. 
A rendőrök a Velencei-tó Templom-tisztás elne-
vezésű vízi területéről biztonsági intézkedés 
keretein belül mentettek ki két embert 2017. 
június 25-én délután. A két férfi gumicsónakkal 
haladt Velence irányába, de a felerősödő szélben 
nem tudtak biztonságban partot érni, ezért a vízi 
körzeti megbízottak szolgálati kisgéphajójukba 
segítették a bajba jutott budapesti lakosokat, 
majd csónakjukkal együtt a partra vitték őket.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság közúti baleset 
okozása vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott eljárást egy idős érdi 

férfi ellen, aki nem adott elsőbbséget a 7-es 
főúton, ezért karambolozott, súlyos sérülést 
okozva utasának és a vétlen jármű sofőr-
jének. Az eset még április végén történt, de az 
ügyben a vizsgálat június végén zárult le. A rend-
őrség vádemelést javasol az illetékes ügyészsé-
gen. A nyomozás adatai szerint Á. Kálmán Suzuki 
típusú személyautójával a 7-es számú főúton 
közlekedett, Baracska felől. A főút és a 8117-es 

számú út kereszteződéséhez érve balra kívánt 
kanyarodni Kápolnásnyék irányába, azonban a 
kereszteződésnél kihelyezett „Állj! Elsőbb ség-
adás kötelező!” közúti közlekedési jelzőtábla 
utasítása ellenére nem biztosított elsőbbséget 
egy Velence felől érkező Ford típusú személy-
gépkocsinak, és összeütközött vele. A baleset-
ben a Suzukit vezető idős férfi könnyű, míg utasa 
és a vétlen gépjármű vezetője nyolc napon túl 
gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedtek. A 84 
éves férfi ellen indult nyomozást a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osz-
tálya lezárta, az ügy iratait vádemelési javaslattal 
küldte meg az illetékes ügyészségnek.
Kigyulladt egy kamion július 1-jén az M7-es 
autópályán a 42-es km szelvényben Velence 
magasságában, a Balaton felé vezető oldalon. A 
tűzhöz gyorsan érkeztek a székesfehérvári hiva-
tásos tűzoltók, valamint a pázmándi és a velen-
cei önkéntes lánglovagok, akik együttes erővel, 
egy vízsugárral eloltották a lángokat, majd meg-
kezdték a jármű visszahűtését és átvizsgálását. 
Az eset során személyi sérülés nem történt, s az 
anyagi kár is viszonylag kismértékű volt. A tűzol-
tók gyors és szakszerű beavatkozását a kamion 
lengyel vezetője külön megköszönte – tájékoz-
tatott Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
lete. Ugyancsak július 1. napján kigyulladt egy 
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mezőgazdasági vontató is az M7-es autópá-
lya 44. kilométerszelvényében, a Balaton felé 
vezető oldalon, a velencei lehajtón. Az érintett 
lehajtót lezárták a rendőrök, a közlekedők 1 órán 
át a pákozdi lehajtón tudták elhagyni az autópá-
lyát a térségben. Az esettel kapcsolatban sze-
mélyi sérülés nem történt, és a forgalomkorláto-
zás az autópálya forgalmára nem volt hatással.

Bűnmegelőzés a tóparton
A nyári szezonban, a szabadságolások ideje 
alatt több százezer ember látogat a Velencei-tó 
térségébe a felhőtlen kikapcsolódás reményé-
ben. A rendőrség ennek érdekében évről évre 
kiemelt figyelmet fordít az itt élők, valamint az 
ide érkező, pihenni vágyó turisták szubjektív 
közbiztonságérzetének fenntartására. Ennek 
egyik momentumaként rendszeres bűn- és bal-
eset-megelőzési felvilágosítást tartanak a turisz-
tikailag frekventált helyszíneken. A rendőrök 
munkáját közösségi szolgálatot ellátó középis-
kolás tanulók is segítik, akik velencei, agárdi és 
gárdonyi strandokon hívják fel a fürdőzők és a 
pihenni vágyók figyelmét a vagyon elleni bűn-

cselekmények megelőzésének lehetőségeire, 
emellett felvilágosítást kaphatnak az áldozat-
védelem, az internetbiztonság, a drogprevenció, 
valamint a ,,bikesafe” kerékpár-regisztrációval 
kapcsolatos program igénybevételének alterna-
tíváiról. A diákok a szóbeli tájékoztatáson kívül, 
az ingatlanok biztonságra vonatkozó további 
prevenciós kiadványokkal és tanácsokkal is segí-
tik a lakosságot a bűncselekmények és szabály-
sértések megelőzése érdekében.

„Vízre tették” polgárőreinket
Régi vágyuk teljesült június 21-én a velencei 
polgárőröknek: önálló beavatkozásra alkalmas, 
saját hajóval szolgálhatják a jövőben nem csak 
Velence városa, hanem az egész tó közbizton-
ságát. Ezzel a közterületek mellett immár a 
vízfelületen is tudnak segíteni a Fehér István 
elnök vezette egység tagjai, amennyiben arra 
szükség lesz. A kiváló műszaki állapotban lévő, 
70 lóerős járművet a déli hőségben helyezték 
vízre az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. 
Túrós András, Fejér megye rendőrfőkapitánya, dr. 
Varga Péter, Gárdony rendőrkapitánya, dr. Sági 

János és Velence polgármestere, Koszti András 
közreműködésével.
Az átadási ceremónián elhangzott, hogy a Velen-
cei-tavon ez az első és egyetlen polgárőrhajó, s 
bár a Balatonon, a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon 
vannak még vízi szolgálatra alkalmas hajói a szer-
vezetnek, a teljesítményét és műszaki állapotát 
tekintve a velencei kiemelkedik a többi közül. 70 
lóerős teljesítménye és gyorsasága okán a Velen-
cei-tó bármely pontjára 10 percen belül oda lehet 
érni ezzel a motorcsónakkal, amely a legmoder-
nebb szonárral, víz alatti felderítő berendezéssel 
is el van látva. Fehér István, a Velencei Polgárőrség 
elnöke elmondta, hogy egyelőre ketten vezethe-
tik csapatában az új hajót, ám további 2-3 fővel 
bővülhet hamarosan a „sofőrök” száma. Velence 
első embere, Koszti András kiemelte; bízik abban, 
hogy az új vízi jármű által az eddig is hatékony 
munkát végző helyi polgárőrök tevékenysége 
még eredményesebb lehet, s jelentősen tudnak 
majd segíteni a vízfelületen is a rend őröknek. Szá-
mára és a helyi képviselő-testület számára fontos 
az az önkéntes, áldozatos szolgálat amit a város 
polgárőrei nap mint nap végeznek a köz bizton-
ságának érdekében, ezért is támogatták jelen-
tős összeggel a hajó megvásárlását. Az átadási 
ünnepségen a hajó mellé „kísérő” ajándékként 
egy robogót is kaptak a helyi polgárőrök, ami 
szintén sokat segíthet számukra feladataik minél 
magasabb színvonalú ellátása érdekében.
Ami a Velencei Polgárőrség június havi tevékeny-
ségét illeti, számokban a következőképp mutat: 
június 4-én az ExtremeMan 51.5 Olimpiai távú tri-
atlon verseny biztosításában vettek részt 6 fővel. 
Ugyanezen a napon labdarúgó mérkőzést biz-
tosítottak 8 fővel. A Tour de Hongrie kerékpáros 
körverseny biztosításához 6 fővel járultak hozzá 
június 29-én, „A  Mi Velencénk” zenei fesztivál biz-
tosításához pedig 4 fővel, június 23–25. között. 
Kerékpárral és robogóval is járőröztek polgárőre-
ink az elmúlt hónapban. Összességében 197 órát 
töltöttek önkéntes munkával. Mátay Balázs
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Rovatunkban Koszti András pol-
gármestert és Dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzőt kérdezzük a képviselő-tes-
tület munkájáról, az üléseken meg-
hozott rendeletek fontosságáról és 
szükségességéről. A képviselő-tes-
tület jegyzőkönyvei nyilvánosak, 
ezért nem a rendeletek felsorolása 
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű 
ügyekről kívánunk részletesebb tá-
jékoztatást adni.

Velencei Híradó: Túl vagyunk a 2017-es esz-
tendő első felén, érdemes egy kis számvetést 
tartani. Azt már az elmúlt 2 és fél évben meg-
szokhattuk, hogy igen komoly munkatempót 
diktál a polgármester és a képviselő-testület, ám 
az idén, eddig talán még a korábbi döntés-előké-
szítő és döntéshozatali tevékenységet is sikerült 
fokozni. A legutóbbi soros képviselő-testületi 
ülésen, július 3. napján elhangzott beszámoló, 
amely a polgármester úr 2017. évi célfeladatai-
nak teljesítéséhez kötődő, első  félévre vonat-
kozó tájékoztató, ezt tökéletesen tükrözi. Ez a 
tempó – és az ezzel együtt jól érzékelhető haté-
konyság – minek köszönhető? 
Koszti András: A válasz egyszerű: annak, hogy 
mindenki tudja, mi a feladata, és azt legjobb 
tudása szerint el is végzi, legyen szó a képvi-
selő-testület tagjairól vagy a jegyző asszony 
vezetésével olajozottan működő hivatali appará-
tusról. Büszkén mondhatom, hogy ma Velence 
városának egy jól működő, ügyfélbarát polgár-
mesteri hivatala van, minden osztályon kiváló 
szakemberekkel, miként arra is büszke lehetek, 
hogy a képviselő-testület is zökkenőmentesen 
tevékenykedik, amióta a testületi üléseket mun-
kaértekezletek előzik meg. Ezeken konstruktív 
és hatékony döntés-előkészítő munka folyik, 
amelyből kiveszik a részüket a képviselő-testü-
let tagjai, pártállásuktól függetlenül, így nincs 
szükség külön frakcióülésekre. A közös konszen-
zuson alapuló előkészítő munkának köszönhe-
tően jelentősen gyorsabb és hatékonyabb lett 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének munkája. Az üléseken az előterjesztéseket 

gördülékenyen, döntő többségében egyhangú 
szavazással fogadja el a képviselő-testületünk.
Velencei Híradó: Ebben a beszámolóban nagy 
hangsúlyt kap az ügyfélbarátság, valamint a 
lakossággal való közvetlen, nyílt, gyakori kom-
munikáció, ami polgármesteri munkáját jel-
lemzi. 
Koszti András: Igen, és ez nem véletlen. Én 
komolyan gondoltam, amikor a 2014-es kam-
pányom során hangsúlyoztam a lakossággal és 
a nyaralótulajdonosokkal való nyílt, egyenes, 
közvetlen kommunikáció szükségességét. Szá-
momra valóban fontos a Velencén élő emberek 
és ingatlantulajdonosok véleménye, ezért min-
dig meg is hallgatom kéréseiket, javaslataikat, 
amelyeket a különböző fejlesztéseink, beruhá-
zásaink tervezése és kivitelezése során rendsze-
rint figyelembe is veszünk. Ezért természetes 
számomra az, hogy nem korlátozzuk egy-egy 
napra, rövidebb időszakra az ügyfelek fogadását, 
hozzám bárki bejelentkezhet, bárki bejöhet, az 
én ajtóm mindenki előtt nyitva áll, és igyekszem 
mindenkinek segíteni, aki hozzám fordul problé-
májával, kérésével, javaslatával. 
Velencei Híradó: Ami még feltétlenül kieme-
lendő ebből a tájékoztatóból, az, hogy a pol-
gármester úr rendszeresen segíti és támogatja 
a városunkban működő civil szervezetek, egye-
sületek, nyugdíjasklubok tevékenységét, ren-
dezvényeiken részt vesz, és személyesen tájé-
koztatja tagságukat az aktuális ügyekről. 2017. 
január 1. napjától 2017. június 30. napjáig több 
mint 60 eseményen vett részt a soros és soron 
kívüli testületi üléseken és munkaértekezlete-
ken kívül, minden lehetőséget megragadva arra, 
hogy a városon kívül is népszerűsítse Velence  

programjait, értékeit. Ez sem mondható éppen 
szokványosnak. 
Koszti András: Lehet, hogy nem szokványos 
másutt, de nálam az. A nyílt párbeszéd és a köz-
vetlen kommunikáció része a civil szervezetek-
kel, egyesületekkel és a nyugdíjasklubokkal való 
rendszeres konzultáció. Minden eseményen, 
programon örömmel veszek részt, amire meghí-
vást kapok, minden alkalmat kihasználok, hogy 
népszerűsítsem szeretett városom értékeit, 
programjait. Vallom, hogy nekem egy üdülő-, 
pihenőövezetben fekvő település polgármes-
tereként kötelességem ezt megtenni, aktívan 
hozzájárulni ahhoz, hogy az elmúlt időszakban 
már jól érzékelhető fejlődés tovább folytatód-
jon, hogy még több vendéget tudjuk minőségi 
rendezvényeinkkel és szolgáltatásainkkal ide 
invitálni, majd meg is tartani.
Velencei Híradó: 2017 első félévében számos 
infrastrukturális fejlesztés is megvalósult, illetve 
elindult. Melyek a legfontosabbak?
Koszti András: A településhez tartozó szenny-
vízelvezető rendszer infrastrukturális fejlesz-
téséhez kapcsolódóan a velencei szennyvíz 
átemelőkbe 2 db nagy teljesítményű szivattyú 
került beszerzésre. Ezen kívül szennyvízháló-
zat infrastrukturális fejlesztése valósult meg a 
Bekötő utcában és a Jázmin utcában, összesen 
580 fm hosszban, továbbá a szennyvízcsator-
na-akna javítási kivitelezési munkáira került sor 
a Kemping utca, Fő utca, Panoráma út, Enyedi 
utca, Tópart utca, Iskola utca, Kossuth utca 
vonatkozásában. Ami az útépítéseket és útfel-
újításokat illeti: burkolatjavítási munkák elvég-
zése történt 2017. I. félévében meleg aszfalttal 
a település belterületi helyi közútjain összesen 
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340 m2 nagyságban, valamint a Béke utcában 
az önkormányzat tulajdonában lévő parkoló 
közúti csatlakozásának meleg aszfalttal történő 
kivitelezési munkáit is sikerült elvégezni. Ezeken 
felül a Cserje utca felső szakasza (1184 m2) és 
a Fogoly utca (450 m2) kőzúzalékkal való bur-
kolatfelújítása  megtörtént, összesen 1634 m2 
nagyságú területen, illetve a  Meseliget Óvoda, 
Velence, Fő utca 79. számú óvodaépület előtti 
szakaszának mindkét oldalán forgalomtechni-
kai útburkolatijel-felfestés kivitelezési munkái 
kerültek elvégzésre. A közvilágítás, energetika 
területén a velencefürdői településrészen közvi-
lágítási vezető szál került kiépítésre, a Velence, 
Fő utca 2. szám alatti orvosi rendelő villamose-
nergia-teljesítmény növelésének kivitelezési 
munkái is elkészültek. A Zöldliget Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola, 
Velence, Bethlen Gábor utca 14. szám alatt fenn-
álló zöld iskolarész épületében tartalék kazán-
rendszer-kiépítés kivitelezési tevékenysége 
ugyancsak elvégzésre került.
Velencei Híradó: A parkolási problémák meg-
oldása régóta  slágertéma Velencén. Ezen 
folyamatosan dolgozott a képviselő-testület az 
elmúlt időszakban, ennek eredményeképpen 
több szezonális intézkedésre is sor kerül, illetve 
a június 21. napján megtartott soron kívüli tes-
tületi ülésen új parkolási rendeletet is alkotott 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete. Melyek a legfontosabb információk és 
intézkedések az új rendelet tekintetében?

Dr. Szvercsák Szilvia: Valóban, Velence váro-
sában évek óta probléma a közterületeken 
történő parkolás zökkenőmentes megoldása, 
a szabálysértések visszaszorítása, különösen a 
nyári főszezonban. Az elmúlt években számta-
lan nehézséget, bosszúságot és komoly káro-
kat okozott – különösen a Korzóhoz, a város-
központi részekhez, strandokhoz közel eső 
utcákban – a lakóknak az, hogy házaik bejárata 
elé, virágágyásaikat, gondosan ápolt zöldte-
rületeiket megrongálva, sok esetben azokon 
megállva, a közúti közlekedést is megnehezítő, 
akadályozó módon kerestek maguknak parko-
lóhelyet a strandolók vagy a különböző rendez-
vényekre érkezők. A helyzetre a polgármester 
úr kezdeményezésére a hivatal szakembereinek 
közreműködésével sikerült megoldást találni 
oly módon, hogy 2017. június 1. napjától (2017. 
szeptember 1. napjáig bezárólag) a Velence, 
Tél utca, Ősz utca, Nyár utca, Tavasz utca, Szél 
utca, Rózsa utca, Vihar utca és Viola utcában 
„Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési 
jelzőtáblák kerültek kihelyezésre. A Velence, 
Nyár utca tekintetében a jelzőtáblák a fenti 
időszak alatt, kizárólag a hétvégi és munkaszü-
neti napokon kerülnek kihelyezésre. Az érin-
tett ingatlanok tulajdonosai, használói részére 
Velence Város Önkormányzata sorszámmal 
ellátott „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY” kártyát bizto-
sít a fenti időtartam alatt. Az előzőekben vázolt 
intézkedések mellett, összhangban a Velence 
Város parkolási rendjéről szóló 11/2017. (VI.22.) 

önkormányzati rendelettel, júniusban elindult a 
parkolási szezon városunkban. A Velence Város-
gazdálkodási Kft. üzemeltetésében kulturált 
fizető parkolóhelyek várják  a városba érkező-
ket. Az új parkolási rend érinti a vasútállomás és 
a Béke utca közötti parkolóterületet, az IFI szálló 
körforgalom melletti aszfaltos területet, a Tábor 
utcai kiépített parkoló melletti területet (Kápol-
násnyék közigazgatási területéig), valamint a 
Kastélypark Széchenyi u. felőli bekötőútját a 
könyvtár előtti aszfaltos területig és a Tópart 
utca Hősök parkja felőli szakaszát, az Északi 
strand parkoló területét, a velencefürdői strand-
hoz tartozó parkoló területét és a Tóbíró strand 
parkolóterületeit. A Rendelet szerint fizető par-
kolóhelyeket minden év május 1. napjától szep-
tember 30. napjáig, a hét minden napján 8.00 és 
20.00 óra között, október 1. napjától április 30. 
napjáig 9.00 és 18.00 óra között lehet igénybe 
venni. A nyári hónapokat meghaladó időszakra 
vonatkozó parkolási rend azért került szabá-
lyozásra, mert Velencén egyre több az olyan 
magas színvonalú kulturális, zenei rendezvény, 
amely a nyári idegenforgalmi szezonon kívüli 
időszakban is komoly vonzerőt jelent a tágabb 
térségben élőknek is. Ilyen rendezvények pél-
dául a Velencei Karnevál, a kerékpárversenyek, 
egyéb tömegvonzó sportesemények, amelye-
ken jelentős számú budapesti, székesfehérvári, 
veszprémi résztvevő tisztelte meg az adott ren-
dezvényt. 

(MB)



VELENCEI HÍRADÓ / 16

www.velence.hu

Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Elhunyt  
Meszleny Ignác

Július 5-én kaptam a szomorú hírt, hogy 92 
éves korában, egy budapesti kórházban elhunyt 
Meszleny Ignác ny. kertészmérnök, Velence 
város díszpolgára. Őseihez, eleihez hasonlóan 
nagyon sokat tett Velencéért, sokan ismerték és 
szerették. Nyugodjék békében! 
Temetése – katolikus szertartás szerint – június 

11-én, délelőtt 11 órakor volt a Meszleny-család 
ősi sírkertjében. 
Tavaly, az ’56-os forradalom évfordulóján rende-
zett városi ünnepségen (október 21.) – fiai, László 
és Benedek jelenlétében – vehette át életművé-
ért Koszti András polgármester úrtól városunk 
legmagasabb rangú kitüntetését. A városi lap 

2016. novemberi számában riport készült vele. Itt 
jelent meg rövid életrajza is, amit most megismét-
lünk. Örömmel töltötte el, hogy az egykori Felsza-
badulás utat családjáról neveztük el (Meszleny 
út), s emlékszem, milyen öröm töltötte el, amikor 
emléktáblát avattunk az óvoda falán Meszlényi 
Gyula egykori szatmárnémeti püspöknek. 

Meszleny Ignác 1925. július 30-án született, az 
idén lépett 92. életévébe. A második világhá-
ború alatt, 1944 telén nemzetőrséget szervezett 
Velencén a település lakói életének védelmére és 
a fosztogatások megakadályozására. A falu lehet-
séges önvédelméért a hosszú és többszöri ost-
romok idején önzetlenül tevékenykedett. Ezért 

életét is kockáztatta, az oroszok saját sírgödrét is 
megásatták vele, ám végül életben hagyták.
Az 1970-es évek elején megalomán tervek 
születtek a Főszög házainak ledózerolására és 
betonmonstrum épületek felhúzására. A később 
előkerült eredeti dokumentumok szerint 47 
velencei, döntően nagyon jó állapotú családi 
házat érintett volna az újkori falurombolás. Mér-
nökként 1971-ben ellentervet készített társai-

val, a kemény diktatúra idején falugyűlést szer-
vezett, s másfél száznál is több tiltakozó aláírást 
gyűjtött össze. A velencei arculatot megőrző, 
olcsóbb és hatékonyabb fejlesztési koncepciót 
készített, melyet a velenceiek a hatalmi akarat 
ellenében támogattak. Ügyészségi beadványt, 
közérdekű bejelentést tett, s rámutatott: a tele-
pülésrészt lerombolni akaró terv készítői és elbí-
rálói ugyanazon személyek, tehát összeférhe-
tetlenség áll fenn, s a velenceiek megkérdezése 
nélkül, a fejük felett akarnak dönteni, pazarló 
módon. A tiltakozó, ám egyben megoldást is 
javasló akciósorozat miatt is később aztán folya-
matosan megfigyelték és vegzálták. Az alulról 
jövő kezdeményezésnek azonban híre ment, s 
elmaradt a visszafordíthatatlan károkozás. 
A rendszerváltozás után az épülő iskolának 
nagyszámú facsemetét és dísznövényt aján-
dékozott. A Virágos Magyarország kezdemé-
nyezést, a Velencének nemzetközi szinten is 
díjat és elismerést hozó virágosítási programot 
tanácsaival és személyes munkájával, növénya-
dományokkal segítette. Szíve egész életében 
visszahúzta Velencére… Szerette Velencét, s a 
falu, ill. a város lakói is tisztelték, szerették őt…

Meszleny Ignác emlékezete
1925–2017
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„A Velence nevet Károlyi János Fejér Vármegye Monográfiájában a vené-
tekről valószínűsíti. A Magyar Nyelvtörténeti Szótár szerint Velence régi 
magyar szó; jelentése szélzászló, irányjelző. A területet a honfoglalás 
után az Árpád-ház birtokolta. A község létezéséről Mátyás király korából 
származó oklevél tanúskodik. A török megszállás alatt, Sukorót kivéve, 

a vidék elnéptelenedett. A földbirtok tulajdonlását 1562 óta tudjuk 
követni: Pettendi Ilona, özv. Antalffy Jánosné 1562-ben a Veszprémi 
Káptalan előtt, minthogy gyermekük nem volt, Fertőfenjék, Velence, 
Gárdony pusztákat unokaöccseire ketyei Finta Albertre és Benedekre 
hagyja. A Finta család férfiági kihalása utánVelencét Finta Benedek 
leszármazottjai: a Deső, a Kovács-Szabó, a Toldy és a Nagy-Kaszab csalá-
dok kapják. Toldy Márton lánya Festetich Pálné lett. Festetich Mária férje 
Meszleny János, Győr megyének, később Fejér megyének is alispánja. 
Végrendelkezésében megírja, hogy Erdélyből, melynek a törökök adófi-
zetés ellenében fejedelmi jellegét meghagyták, marha felhajtást szer-
vezett Bécsbe. Ebből volt pénze és meg tudta venni felesége osztályos 
atyafiainak részét. Birtokba helyezésére 1724-ben VI. Károly császártól 
(III. Károly magyar királytól) donációs-, adománylevelet kapott egész 
Velencére és fele Gárdonyra. Ezen okirat szerint Velence elhagyott hely 
volt, melybe Meszleny János telepeseket hívott. A toborzó munkával 
Vincze György nevű jobbágyát bízta meg…” 
Részlet Meszleny Ignác 1999-ben íródott, 67 oldalas, nyomtatásban 
azóta sem megjelent tanulmányából, melynek címe: „Velencei tallózá-
sok”. A kitűnő írás az interneten elérhető és olvasható.

A nyár mi másról szólna, mint a nyári szünidőről? 
A felnőttek többsége is nyáron vesz ki szabad-
ságot, mert ilyenkor „nyaral a család”. Szó, ami 
szó, jó értelemben felborul és kizökkennünk 
a mindennapos programjainkból. A szabadsá-
gunk alkalmával akkor lehetünk biztonságban, 
és akkor érezhetjük jól magunkat, ha sok más 
ember „talpon marad” (nem csak a mentősökre 
és tűzoltókra gondolok, hanem mindenkire, kik 
értünk dolgoznak). Valahogy így van ez a lelki 
életben is: Istent nem küldjük szabadságra, még 
a nyár folyamán sem. Papként jó tapasztalni, 
hogy akik városunkban nyaralnak közülük sokan 
jönnek el lelki programjainkra. De mielőtt kicsit 
belemélyednék ezekbe a programokban, egy 
kitekintőt szeretnék tartani, hogy mi is történt 
idáig. Bár alig telt el egy hónap a nyárból máris 
sok élményt tudhatunk magunkénak.
Ministránstábor: Talán több embernek is feltűnt, 

hogy a Babák Rózsakertjétől nem messze hétfő 
délutánonként nagy gyerekzsivaj hallatszik. 
Ennek oka, hogy eben a parkban van az Újtelepi 
templom, aminek „árnyékában” nem csak a fák 
nőnek, hanem tőlük kicsit gyorsabban, azok a 
gyerekek, akik már évek óta járnak „minire”. A 
gyerekek száma évről-évre nő, úgyhogy szep-
tembertől már két csoport lesz. A „minire” járók 
minden évben egy közös táborban is részt vesz-
nek, ahol a Jóisten közelségét még jobban meg-
tapasztalhatják.  
A nyár nem maradhat el a hittantáborok nélkül 
sem. Idén a hittantáborokból is kettőt indítot-
tunk, egyet a nagyobbaknak (lásd a képet), egyet 
a kisebbeknek (júl. 31-aug. 4 között lesz). Jó volt 
látni, hogy a plébánia udvara miként telik meg 
élettel. Köszönet a vezetőknek és a segítőknek, 
hogy a gyerekeket ilyen „tó körüli istenes élmé-
nyekkel” gazdagították.

Mi vár még ránk?

A vasárnapi misék (plébániatemplom 11.00, 
újtelepi templom 17.00), / gitáros szentségimá-
dás (minden kedden az Újtelepi templomban 
6.00-tól), / hagyományos szentségimádás pén-
tekenként a plébániatemplomban 18.00 órától), 
július végén a kisiskolásoknak hittantábor, / 
templom búcsúk (aug. 20-án a plébániatemp-
lomban- Szent István búcsú, majd megáldjuk a 
megújult parkot), / augusztus 26-27 –én (Újte-
lepi templom búcsú a hozzá kapcsolódó családi 
nappal).
Szeptember 3-án az Újtelepi templomban 17.00 
órakor „Veni Sancte” tanévnyitó szentmisét 
tartunk az iskolások és pedagógusok számára… 
Legyen tehát iskolai év, vagy nyári szünidő 
Istent mi nem küldjük szabadságra!

Récsei Norbert plébános

Istent nem küldjük szabadságra

VELENCE
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Gyerekekről
Tudósítónk a Meseliget Óvodából:

Serhókné Varjas Edit

Idén a nyári időszakban, júliusban az újtelepi 
óvoda fogadta összevont csoportokban a gye-
rekeket. Óvodapedagógusaink most is arra töre-
kedtek, hogy a nyári napokat óvodában töltő 
gyermekek számára sok érdekes tevékenysé-
get kínáljanak. Ezen a nyáron is folyamatosan 
fokozott figyelmet fordítottunk az egészségvé-
delemre, hiszen az erős napsugárzás és a hőség 
a kisgyerekekre különösen ártalmas lehet. Az 
árnyékos udvar, a napkrém használata, és a gya-
kori vízivás, a vizes játékok szervezése, az udvari 
párásító segítette a forróság elviselését. Amikor 
az időjárás lehetővé tette, délelőtti gyümölcsöt 
az udvaron fogyasztották a gyerekek.
Asztaloknál rajzoltak, gyurmáztak, hajtogattak, 
ragasztottak. Sok lehetőségük volt mozgásos és 
egyéb játékra, az állandó udvari játékszereken 
kívül sokat rollereztek, motoroztak, trambuli-
noztak, labdáztak, krétáztak, szappanbuborékot 
fújtak az ovisok.  Akinek inkább az elmélyült, 
nyugalmasabb, csendesebb játékra volt igénye, 
az a fűre tett kis pléden könyvet nézegetett, 
épített, vagy kirakózott. Mindennap részesültek 
a mesehallgatás élményében is.
Az óvó nénik irányításával megfigyelésekre, 
kísérletezésekre is lehetőségük volt az érdek-
lődő gyerekeknek: a papírból hajtogatott csó-

nakok, vízi virágok mozgását, valamint a víz és 
a homok tulajdonságait, egymásra gyakorolt 
hasát a homokozóban figyelhették meg. Vidá-
man teltek a napjaik, miközben a kicsik izgatot-
tan várták a közelgő családi nyaralást, a család-
dal együtt töltött programokat is. Négy héten 
keresztül kis vendégeink is voltak a Fő utcai 
óvodából. Ők könnyen beilleszkedtek, vissza-
jelzéseik szerint jól érezték magukat nálunk. 
Augusztusban a Fő utcai óvoda fogadja össze-
vont csoportokban a gyerekeket.

Hodos Csilla óvodapedagógus
Csiga csoport

Nyári játékötletek
Sokszor tapasztaltuk mint szülők, nagyszülők, 
hogy egy-egy nyaralás, kirándulás alkalmával 
az autóban utazva lassan telik az idő, gyerme-
künk, unokánk türelmetlen, már századszor 
kérdezi, hogy „Ott vagyunk már? Mikor érke-
zünk már meg?” Útközben persze énekelhe-
tünk, játszhatunk szóláncot, kő, papír, ollót. 
Figyelhetjük a tájat, közben barkochbázha-
tunk. Pedagógusként jó pár éve gyűjtöm az 
ötleteket, az oviban gyakran „kínálom” a gye-
rekeknek, és persze szülőként, nagyszülőként 
unokáimnak is. 

Egy-két játékötlet a gyűjteményemből, melyet 
szívesen ajánlok az egész családnak: 
„Nevezd meg mi az!”: A játék lényege, hogy 
az autó ablakából kinézve kell valamit körülírni, 
megadni a helyzetét, majd a gyermeknek meg 
kell nevezni azt. Pl. „Jobbra fent, nagy és repül. 
Mi az?” (repülő)
„Betettem a hátizsákba!”: Mindenkinek mon-
dania kell valamit, ami a zsákba tehető, de 
ugyanazt a dolgot megismételni nem szabad. 
Vagy fel kell sorolni azt is, amit már az előtte 
lévők mondtak. Jó memória, figyelem fejlesztő 
játék. 
„Mondj egy gyümölcsöt, állatot, közle-
kedési járművet, autómárkát, ételt stb.!”  
(A gyermek életkorának megfelelő  dolgokat 
gyűjthetünk!)
A pet palackok, flakonok, fémkonzerves dobo-
zok sokféle játékra inspirálnak:
„Kincs a palackban!” Egyedül játszható játék. 
Szükséges eszközök: Pet palack, rizs, kincsek: 
gyöngyök, apró figurák (pl. Kinder tojásban lévő, 
Lidlben, Sparban kapott zacskós figurák), színes 
gombok, hajcsat, csavar, minden olyan dolog, 
ami a palack száján befér. A palackot rizzsel, 

Nyár a Velencei Meseliget óvodában
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illetve a kincsekkel kb. ¾-ig kell tölteni, hogy 
mozgatható legyen a tartalma. Lehet a kincsek-
ről fényképet készíteni, s ez alapján kell megke-
resni azokat. A kupakot érdemes leragasztani, 
hogy a tartalma ki ne szóródjon!
Konzerves dobozokból (pl. kukoricás) Célba 
dobó játék készíthető. Kavicsot, kisebb lab-
dát vagy fél pár zoknit – kitömve – dobhatunk.  
Ha nyár, akkor meleg, ha meleg, akkor legjobb 
játék a vizes játék: 
Vizes festő játékhoz: Meg kell tölteni a flakont 
vízzel, s már mehet is a „festés”. Lehet napocs-
kát, kígyót, autót, mackót stb. rajzolni, árnyék-
képet bevizezni, nagyobb kavicsokat „színezni”, 
útvonalat készíteni, amin aztán lehet motorral 
végiggurulni. 
Kipróbálható különböző anyagokra is a „festés” 
pl. papírra, textilre, fára, betonra, aszfaltra, fémre. 
Közben ismerkednek a gyerekek az anyagok 
sokszínűségével, tapasztalatot szereznek azok 
tulajdonságairól.
Gyűjtögetős játék:  A medencébe lehet tenni 
színes gombokat, kisméretű labdákat, pet 
palackból készített halacskákat (fél literes fla-
konokra akrilfestékkel  szemet, pikkelyt is lehet 
festeni)  vagy vízzel töltött lufikat. Mindig a meg-
adott színt lehet csak gyűjteni. Lehet színes táb-
lácskát is készíteni hozzá. Jó móka, főképp, ha 
több gyermek van otthon. 
Szabadban, lakásban is remekül játszható játék:  

a gyurmázás. Ma már sok szülő, nagyszülő 
gyermekbarát gyurmát készít. Előnye, hogy 5 
perc alatt kész, nem veszélyes az egészségre, 
puha, gyúrható, gömbölyíthető, sodorható, for-
mázható képzeletünk szerint. Egy hónapig is 
eláll, felhasználható újra és újra. 
Én ezt a receptet használom legtöbbször: 
25 dkg liszt, 2 evőkanál só, 2 evőkanál étolaj, 2 
kávéskanál citromsav, 3 dl víz, ételfesték vagy 
húsvéti tojásfesték (húsvét előtt mindig töb-
bet veszek belőle). Teflonedénybe beleöntöm, 
és folytonos kevergetés közben addig hagyom 

masabb a játék. A játékvezető segítheti a játékot 
szavakkal: „hideg” – amikor távol van a játéktól, 
„meleg” – amikor közeledik, „forró” – amikor 
egész közel van a gyermek az elrejtett játék-
hoz”.  Van még egy-két hét a nyárból, addig is jó, 
pihenést, játékot, szórakozást kívánok minden 
kedves gyermeknek, szülőknek, nagyszülőknek!

Fujtás Józsefné
óvodavezető-helyettes 

Salva Vita Velencén
A Salva Vita Alapítvány „Adj egy ötöst!” címmel 
pályázatot hirdetett felső tagozatos és középis-
kolás osztályok számára. A pályázat célja, hogy 
a fiatalok személyes élményeken keresztül 
ismerkedjenek meg a fogyatékossággal élő 
emberekkel. A közös élmény megváltoztathatja 
a diákok hozzáállását, megszüntetheti az elő-
ítéleteket. A programot a Szerencsejáték Zrt. is 
kiemelten támogatja. 
A Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Gimnáziuma 
és Szakgimnáziumának 9. osztályos pedagógia 
szakos csoportja a Fejér Megyei Óvoda, Álta-
lános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI 
velencei néptáncos csoportját célozta meg 
pályázatában. Bekerültek az ötven osztály közé, 
amelyek akár egy közös hatalmas kiránduláson 
is részt vehetnek a tanulásban akadályozott 
gyermekekkel. A programon közösen készí-
tettek szalagot körmön fonással és egyéb kézi 
szövő technikákkal, majd miután felkerültek 
a közös munkák a májusfára, egy fergeteges 
táncház keretében a velencei intézmény gyö-
nyörű park jában kitáncolták azt. 
Mindkét csoport gazdag lett délutánra, az élmé-
nyek az érzelmek túlcsordultak, az élménybe-
számolók családnak, tanároknak, barátoknak 
azóta is tartanak. A pályázat tovább folytatódik, 
a közös program megvalósításáról pályamunkát 
kell készíteni a nyerés érdekében. Mi mindany-
nyian, akik együtt voltunk ezen a szép délelőt-
tön, már nyertünk! Czövek Julianna

a tűzön, míg össze nem áll. Ha kész, műanyag 
tálba öntöm, még melegen átgyúrom, zacskóba 
teszem, ha kihűlt.
Végezetül, pedig a legutóbb kipróbáltat sze-
retném megosztani: Melyik gyerek nem szeret 
nyomozni? Szerintem olyan gyerek nincs is! 
Nyomozós játék: A játék menete: Négy, öt játék 
a szőnyegen, amit meg kell nevezniük a gye-
rekeknek. Ezután ki kell menniük a szobából, s 
ezalatt egy játékot el kell dugni. Amikor vissza-
jönnek meg kell nevezniük, hogy melyik hiány-
zik, Ha megvan, akkor kezdődhet a nyomozás. 
Lehet vinni magukkal nagyítót is, így még izgal-
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Iskolai tábor Csillebércen
Az idén is nagy csapattal indultunk útnak az isko-
lai táborba: 290 gyerek és 35 pedagógus. 6 busz-
szal tettük meg utunkat, biztonságban,  nagyon 
szép, kényelmes, tiszta járművekkel, kedves és 
felkészült sofőrökkel háztól házig. A táboron 
erősen meglátszott, hogy nem tegnap épült, de 
a sok jó program és legfőképpen a jó társaság 
feledtette velünk mindezt. Az időjárás-felelős is 
kiváló munkát végzett, mondhatnám nem fáz-
tunk egy cseppet sem. Többször strandoltunk, 
kisvasutaztunk, számháborúztunk, kirándultunk, 
túráztunk az erdőben, meglátogattuk Budake-
szin a Vadasparkot és a kalandparkba is eljutot-
tunk, kézműves-foglalkozásokat tartottunk.
Jöttek az iskolánkban dolgozó lelkes edzők, 
velük fociztunk, kézilabdáztunk, rögbiztünk, tán-
coltunk és dzsúdóztunk. Volt mini diszkó, bátor-
ságpróba, ki mit tud az osztályok bemutatkozá-
sával, és a pótvacsora sem maradhatott ki. Egész 
nap a jó levegőn tartózkodtunk, élveztük a vaká-
ciót, a nyarat, számolgattuk, hogy mennyi álla-
tot láttunk a sünitől a madarakig és bogarakig, 
ami csak előfordul az erdőben... Az erdőismereti 
foglalkozáson fantasztikus dolgokat tanultunk, 
és figyeltünk meg a természetben, sokat ját-
szottunk a szabadban. A tábor végén búcsúzóul 
az elmaradhatatlan, jó hangulatú tábortűznél 
együtt énekeltünk, majd elbúcsúztattuk a 8. 

osztályos, utoljára velünk  táborozó tanulókat. 
Köszönjük, hogy elfogadták  meghívásunkat és 
ellátogattak hozzánk iskolánk edzői. Nagyon 
szépen köszönjük a gyermekek nevében fára-
dozásukat, hogy tanulóinkkal foglalkoztak, a 
dzsúdóbemutatót, a sportversenyek szervezé-
sét, az ezzel járó élményeket, az önzetlen fela-
jánlást,  a fantasztikus okleveleket, ezzel is szí-
nesítve csillebérci iskolai táborunk programját.
Szabó Attila és Dávid György (foci), Csípő Petra 
(tánc), Nagy Ferenc (judó), Hollósi Gábor (rögbi), 
Győrffy Gergely és Győrffyné Komjáti Diána 
(kézilabda). Baglyasné Szécsi Annamária

Búcsú
A csillebérci tábor úttörőtábor volt régen, egy 
hatalmas területen. A táborban sok cégnek van 
üdülőhelye és sok más minden van ott mint pél-
dául: óvoda, ebédlő és egy kicsi strand. A szállás 
arra jó volt, hogy aludjunk, mert nem nagyon 
használtuk másra, hiszen pedagógusaink sok 
izgalmas programot találtak ki. Az én kedven-
ceim a harmadik és a negyedik napon megszer-
vezett bulik voltak. Az étteremben egész jól 
főztek, és sokat kaptunk mindig. Az utolsó nap 
a tábortűzé és a búcsúzkodásé. A tábortűznél 
mindenki énekelt, és nagyon jó hangulat volt. 
Amikor ennek vége lett, akkor mondták, hogy 
sétáljunk ki a tábor nagy „placcára”. Közelebb 

mentünk, ott voltak a felnőttek és fotóztak, de 
mi nem tudtuk, hogy mit.
Amikor odaértünk akkor megpillantottunk három 
limuzint, és senki sem hitte el, hogy értünk jöttek! 
Azután azt jelezték, hogy szálljunk be, és akkor 
mindenki rájött, hogy ez nem álom! Fél Buda-
pestet bejártuk pezsgővel és egy álomnak tűnő 
hangulattal. Ezt a felejthetetlen tábort és estét 
Annamari néninek és a többi kedves tanárainknak 
köszönjük szépen. Zilaj Bálint 8. a

A Zöldliget a hatalmas létszám miatt idén nyá-
ron megengedte az osztályoknak, hogy saját  
tábort szervezzenek. Amelyik osztály nem élt 
ezzel a lehetőséggel a budapesti Csillebércben 
tölthette el a hetet. A ballagó évfolyam is így 
döntött, azzal az indokkal, hogy úgy igazi a tábor, 
ha mindenki ott van. A hétfői nap számunkra leg-
inkább a beköltözésről szólt. A tömbök hat házra 
voltak osztva, amikben 2-2 szoba volt. Az egyik 
4, a másik 6 személyes. Hétfőn elmentünk a 20 
percre lévő boltba is az első nasikért. Másnap vol-
tunk a fürdőben és ellátogatott  hozzánk Hollósi 
Gábor rögbi edző is. A szerdát mi, nyolcadikosok 
a Budakeszi Vadaspark meglátogatásával kezd-
tük, ahol egy farkas etetést is megnézhettünk. 
Később egy újabb edző jött hozzánk, ám most a 
kézilabdában tehettük próbára magunkat. Kide-
rült, a legtöbbünk sokkal tehetségesebb, mint 
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azt előre gondoltuk. Este jött egy DJ, így egy fer-
geteges bulit csaphattunk, amit még a tanárok is 
élveztek. Csütörtökön felmentünk a János-hegyi 
kilátóra, majd délután még egyszer elmentünk 
strandolni. A tábortűz mellett hangosan énekel-
tünk, ezután az iskola kikisérte az évfolyamunkat 
a gyülekezőhelyre, ahol 3 hófehér limuzin várt 
ránk, hogy elvihessen minket egy 1 órás utazásra 
Budán. Az út egyszerűen leírhatatlan volt, és a 
tanárainknak alig bírtuk éjfélkor elmesélni az 
élményt, mielőtt lefeküdtünk volna aludni, hogy 
másnap időben fel tudjunk kelni hazaindulni.

 Csere Zsanett 8. a

BOK tábor az iskolában
Idén júniusban, már negyedszerre rendeztük 
meg a BOK (Baptista Oktatási Központ) és a Szé-
kesfehérvári Baptista Gyülekezet által támoga-
tott angol tábort. Az International Commission 
missziós szervezettől 13 amerikai tanár érke-
zett Texasból iskolánkba, ahol kb. 110 gyermek 
részére tartottak nyelvi tábort. Délelőttönként a 
gyermekek életkoruknak és nyelvi tudásuknak 
megfelelően csoportokban tanultak angolul, 
és mint „detektívek” fedezték fel a Bibliában 
található igazságokat. A hét jelmondata az 
Agency 3D dala „Discover, Decide, Defend” volt.  
Délutánonként különböző amerikai sportokkal 
ismerkedhettek a gyerekek. A legnagyobb sikert 
a baseball (softball) aratta. Szerda délután Ará-
nyi Norbert tanár úr és felesége, Dusty Cagle 
tanárnő amerikai barátai is csatlakoztak a dél-
utáni programhoz, ami nagyon jól sikerült. 
Természetesen nem maradt el a kézműveske-
dés és a countrytánc sem.  Pénteken délután a 
szülők részére készült műsorral kedveskedtek a 
gyerekek, ahol öröm volt látni, hogy már a legki-
sebbek is milyen bátran szólalnak meg angolul, 
a legnagyobbak pedig saját rendezésű, mély 
lelki mondanivalót tartalmazó, de nagyon vidám 
tv talkshow-t adtak elő. A táborban nagyon sok 
lelkes pedagógus és Kovács Dániel iskolalelkész 
segített, hogy minden gördülékenyen menjen. 
Különleges volt, hogy a segítők között elballa-
gott diákok is voltak, akik már nagyon jól beszélik 

az angol nyelvet.  Számomra szülőként és szerve-
zőként, mindig nagy élmény azt látni, hogy évről 
évre mennyit fejlődik gyermekeink nyelvtudása.  
Külön szeretnék köszönetet mondani Tóthné 
Benkő Mónika igazgatóhelyettes asszonynak, aki 
a szíve és lelke ennek a tábornak.

Bóra Csilla

Várpalotai kistábor
Idén lehetőségünk adódott a hagyományos isko-
lai tábor ideje alatt saját szervezésünkben külön 
táborban részt venni. Az 5. a osztály tanulói és 
szüleik szavazata nyomán mi éltünk is ezzel a 
lehetőséggel. Utunk Várpalotára, a Zöld Tanoda 
Erdei Iskolába vezetett, ahol a teljes osztály két 
kísérővel élvezhette a családias hangulatú, két-
szintes modern épület tágas szobáit, hatalmas 
játszóterét. A számos helyi program mellett sze-
repelt a Thury-vár meglátogatása, Veszprém bel-
városának és állatkertjének felfedezése, valamint 
egy egész napos bobozás és a többféle kaland-
pálya meghódítása Balatonfűzfőn. Mindennap 
egy igazán színvonalas fogadó látott bennünket 
vendégül, a kirándulások során felkeresett étter-
mek mellett. Mindenhol jobbnál jobb fogásokat 
kínáltak nekünk. Az utolsó víziluficsata és diszkó 
után másnap a szülőkkel együtt búcsúztattuk a 
tábort és a tanévet. Reméljük, jövőre hasonlóan 
lesz lehetőségünk együtt táborozni! 

Bognár Réka, Tóthné Benkő Mónika 
és az 5. a osztály diákjai

Vizes tábor Szeliden
A 7. b osztály is élt a lehetőséggel és külön 
szervezésben, szikrázó, napfényes időben Duna-
pataj-Szeliden töltötte a tábort. Minden napra 
jutott szervezett program is, de az időjárás és a 
selymesen simogató Szelidi-tó adta lehetősége-
ket kihasználva szinte egész nap fürdőztünk. A 
tóban és a boldogságban. A Málna-üdülő csak a 
miénk volt ligetes udvarával, kis kapuival, ping-
pongasztalával, fedett, árnyas teraszával. Hétfőn 
idejött hozzánk Marika néni, a kalocsai népmű-
vészetről mesélt, miközben mi magunk festet-
tünk kalocsai motívumokat. Kedden Laci bácsi 
vitt körül bennünket egy tótúrára, mely a termé-
szetvédelmi terület minden flóráját, élőlényét, 
sőt magát a kialakulását is megmutatta. 
Szerdán Pali bácsi viccesebbnél viccesebb fel-
adatokat adott a három csapatnak a vízi vetél-
kedő alkalmával. Csütörtökön pedig a magunk 
által rakott tűzben, parázson, az általunk gyúrt 
tésztából, a mi magunk ízlésére töltött „egér-
ke-kenyeret” és pizzát sütöttünk. Délután az volt 
az uzsonnánk a strandon. Vízibicikli, vízilufiharc, 
élő élményfürdő – sodrófolyosó és jakuzzi kiala-
kításával. Minden volt, ami víz. Sőt a tűzgyújtási 
tilalom miatt mi nem tábortüzet, hanem tábor-
vizet tartottunk az éjszakai fürdőzés során. Nagy 
élmény volt, imádtuk.

Nagy Edit, Nagy Katalin
7. b tanulói
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Mozgásban

Mátay Balázs

Tánc, sport, pilátesz, 
fitnesz, jóga

Rohanás a mindennapokban, idegeskedés, 
fáradtság, elmaradt feladatok, elveszett hobbi. 
Sokszor azt érezzük, az életünk egy mókuske-
rék, várjuk a hétvégét, a holnapot. Megfogad-
juk, hogy többet alszunk, sportolunk, figyelünk 
magunkra, s ezentúl másként csináljuk. Végül 
mégis minden változatlan marad. De hogyan 
tudnánk változtatni és feltöltődni, lendületet 
szerezni? Forró Barbarát, a velencei Jóga Stú-
dió és Egészségközpont vezetőjét, diplomás 
szakedzőt, hatha és flow jóga oktatót kérdeztük 
a tökéletes testi, lelki feltöltődésről, a jógatí-
pusokról és a LoveYourBelly szétnyílt hasizom 
regeneráló programról. 
– A jóga mindenkié! 3 éves kortól 100 éves korig, 
alkattól, nemtől, életszakasztól, betegségtől 
függetlenül mindenkinek ajánlható. A jógának 
több típusa is ismert, a foglalkozások más-más 
célt tűznek ki, más a célcsoportja. Mindenki 
maga döntheti el, melyik számára  a legmeg-
felelőbb, mire van a szervezetének szüksége, 
hogy tud feltöltődni. A hatha jóga egy teljes 
rendszer, amelynek a testgyakorlatok (az ásza-
nák), a légzőgyakorlatok, a tisztító eljárások és 
a meditáció is része. A fizikai gyakorláson van a 
hangsúly, az ászanák tárházát szabadon hasz-
nálják, az óra felépítése, ami adott. Beindítja az 
öngyógyítási folyamatokat a testben. Az egyet-
len olyan mozgás, amely leviszi a vérnyomást, 
és egy sor különleges hatása van a szervezetünk 
működésére. Átmozgatja a szalagokat, az inakat, 
és bár nem épít hatalmas izmokat, de tónusossá 
és erőssé teszi azokat. Közvetlen hatása van az 
agyműködésre is, például javul a memóriánk, az 
összpontosító képességünk és a test-tudat koor-
dinációnk. Terápiás hatású, mert minden korosz-
tálynak, minden alkatnak és nemnek megfelel 
mint mozgásforma, és bármilyen más sportot is 
kiválóan kiegészít – mondta Forró Barbara.
A szakedző hozzátette; a női jóga hatha jóga 
alapú gyakorlás, a női harmóniáért és egész-
ségért. A női jóga gyakorlása a női test és lélek 
különleges igényeire fókuszál. A női ciklus során 
a hormonok folyamatos változásban vannak, és 
ezzel együtt folyamatos változásban van a han-
gulat, az energiaszint, nyitottság vagy épp az 
elzárkózás. Egy női jóga óra éppen ezért nagyon 
megengedő: mindenki a saját ciklusának meg-
felelő dinamikával merülhet bele az áramlásba. 

Ennek támogatásaképp nem jellemző a szigorú 
javítás ezeken a foglalkozásokon. A helyes lég-
zés elsajátítása is hozzájárul a kiegyensúlyozott 
hormonális működéshez, az idegrendszer és 
ezzel az érzelmek stabilitásához. A kismama-
jóga jóga hatha jóga alapú 90 perces gyakorlás, 
a várandósság 4. hónapjától ajánlott végezni. 
Legfőbb célja, hogy segítse az anyát ráhango-
lódni a kisbabája fejlődésére, saját testi-lelki 
változásai tudatos megélésére. A jóga gyakor-
lásával a várandósság esetleges kellemetlen 
testi tünetei teljesen megszüntethetőek. A 
folyamatos gyakorlás biztosítja a jó közérzetet. A 
szülés, vajúdás során is a legnagyobb segítőnk, 
ha a figyelmünket befelé tudjuk irányítani, jelen 
tudunk lenni belső történéseinkben.
A gyerekjógák 3-5 éveseknek, 6-9 éveseknek, 
10-12 éveseknek szólnak. A gyerekjóga egy 
komplex mozgásfejlesztő óra, mely javítja a test-
tartást és fejleszti az egyensúlyérzéket. Oldja a 
feszültséget, megtanít lazítani. Célja, hogy egy 
mesén keresztül olyan mindennapi helyzetek-
kel találkozzanak, amely a pozitív megoldásokat 
keresve oldja meg ezeket. Növeli az önbizalmat, 
a gyerekek megtanulják saját testük jelzéseit 
értelmezni. A gyakorlatok pozitív hatásai nem-
csak a testben, hanem a lélekben is jelentkez-
nek. Segíti a tanulási nehézségek leküzdését, 
a figyelem és koncentrációképességet javítja, 
megtanítja a társas érintkezés szabályait, relaxá-
ciós technikákat és a stressz oldását. A sivan-
anda jóga 90 perces, angolul vezetett gyakor-
lás. A sivananda jóga tradícióban egy jóga alap-
foglalkozás 12 alap ászanára (kitartott testhely-
zetre) épül. Ezek természetesen kiegészülnek 
egyéb gyakorlatokkal és ászanavariációkkal. A 
jógaórákon nem maradnak el a fontos légzőgya-

korlatok és a relaxáció sem. Jóga/Pilátesz mix: 
a hatha jóga és a pilátesz elemeinek szabadon 
variált mixe.
Gerincfitness: kellemes zenére, kihívást jelentő, 
mély izmokat megmozgató óra. Stabilitás, 
egyensúly, erő és mozgékonyság fejlesztésére 
szolgáló, hatékony gyakorlatokkal történik a tel-
jes test átmozgatása bokától tokáig. Derék- és 
hátfájás a fenti képességek fejlesztésével csök-
kenthető, illetve megelőzhető. Quimera Nőies 
Mozgás és Tánctréning: egy edzésforma, mely-
lyel hatékonyan lehet elérni fizikai, mentális és 
lelki érettséget. A latin-amerikai táncokat kife-
jezési eszközként, egyedi módon használja; egy 
új táncstílus, érett szórakozási forma is egyben. 
Rendkívül magas szintre fejleszti a testtudatot, 
önmagad és mások mélyebb szinten való meg-
értését. Lehetővé teszi, hogy a saját rendszerét, 
stílusát mindenki önmaga alakítsa ki, miután 
erős és stabil alapokat épített ki minden síkon 
(testi, mentális és lelki). Bármilyen táncstílust 
vagy mozgásformát képes egyszerűen és termé-
szetes módon kombinálni és továbbfejleszteni, 
és ezáltal harmonikus fúziókat létrehozni.

Gosztola Petra/VH

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201
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 Velence sportja

Mátay Balázs

Lakatos Zsanett:  
négy szám, négy érem

A felnőtt és a közvetlen utánpótlás korosztály szá-
mára Szolnokon rendezett válogatóversenyt július 
6–9. között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A fon-
tos megmérettetésen négy számban is rajthoz állt 
Velence legfiatalabb díszpolgára, Lakatos Zsanett, 
aki mind a négyben dobogóra is állhatott! A női 
kenusok U23-as egyéni 500-as versenyében, vala-
mint 200 méteren párosban egyaránt ezüstérmes 
lett, a felnőttek között pedig C1 200-on és C2 500 
méteren bronzot akasztottak a nyakába. A klub- és 
edzőváltáson átesett tóparti kiválóságnak az idei 
szezonban nincs könnyű dolga, mert hazai és nem-
zetközi szinten is megnövekedett a számba vehető, 
valós riválisok száma, ennek ellenére állja a kihívást 
és bizakodó.
- Összességében elégedett vagyok, nincs „bűn-
tudatom” annak ellenére, hogy nem sikerült 

nyerni. Lehet, hogy vannak, akik leírtak, akik úgy 
gondolják, hogy nincs bennem már több, de én 
bízom magamban, az edzőmben és az elvégzett 
munkában. Kicsit elfáradtam a válogató  hétvégé-
jén mentálisan és fizikailag is, ami egy ilyen több 
napos versenynél talán természetes. Becsülete-
sen végig edzettem, megcsináltam mindent, amit 
kellett, amit lehetett, így tudom, hogy amit egy-
szer bele rakok a zsákba, az ki is fog jönni! Edzőm, 
Almási Nándor szerint akkor, amikor a legjobban 
kell... Szóval bizakodó és pozitív vagyok, ugyan-
úgy mosolygok és örülök, mint korábban, amikor 
az ezüstök, bronzok mellett jöttek szépen az ara-
nyak is. Köszönöm az edzőmnek, a családomnak, 
a klubomnak és a támogatóimnak, szponzoraim-
nak is hogy tovább segítenek, mellettem állnak! – 
foglalta össze gondolatait nem sokkal a verseny-
hétvége befejezése után Lakatos Zsanett. A kiváló 
és roppant szimpatikus kenus hölgy hozzátette; 
valószínű, hogy a korábban jól bevált maratoni 
versenyeken is elindul idén, illetve még lesz két 
országos bajnokság, amelyeken ugyancsak rajt-
hoz áll majd.

Tour de Hongrie: elsőre siker!

Remekül mutatkozott be a legnagyobb honi kerékpáros körverseny, a Tour de 
Hongrie rajthelyszíneként Velence városa június 29-én. A kezdés előtti órákban 
gyakran eleredt az eső, fújt a szél, ami sokakat otthon tartott, ennek ellenére 
a rajtnál már több százan figyelték, amint méltán világhírű vitorlázónk, Fa Nán-
dor Koszti András polgármester társaságában a Korzón belengette a rajtzász-
lót a 25 ország 106 versenyzőjét tömörítő profi mezőny számára. A bringások 
Gárdony irányába tettek egy laza tókört, majd a látványosságnak sem utolsó 
kápolnásnyéki részbefutót követően Pázmánd–Vereb útvonalon „megmász-
ták” a Velencei-hegység csinos kis dombjait, emelkedőit, hogy Székesfehérvár, 
Nádasdladány, Berhida és Lepsény érintésével célba vegyék Siófokot.
A 146 km-es versenytávot alig 4 óra alatt, viharmentesen teljesítették a brin-
gások. A szakaszt a szlovén Ziga Jerman nyerte, a tehetséges magyar kerekes, 
Peák Barnabás kellemes meglepetésre a 3. helyen zárt. Ő a verseny befeje-
zéséig még egy helyet előre tudott lépni, így a győztes kolumbiai Jaramillo 
mögött a 2. pozícióban zárta a hatnapos megmérettetést.

Az elnök elköszönt

Mint arról korábban beszámoltunk, másfél évtized után leköszönt a Velence SE 
elnöki posztjáról júniusban Kiss Tibor, s vele együtt távozott a teljes vezetőség. 
Az új elnök Ferenczi Gyula lett. A búcsúzó sportvezető egy kétoldalas, kézzel 
írt levélben vett búcsút a helyi szurkolóktól. Ebben a levélben hangsúlyozza; 
távozásuk fő oka az volt, hogy nem tudtak „ütőképes felnőtt csapatot finan-
szírozni” a legutóbbi szezonban, így az együttes, amely az elmúlt években a 
megye legjobbjai közé tartozott, kiesett a második vonalba. Kiss Tibor ugyanak-
kor hozzáteszi, hogy az utánpótlás a magunk mögött hagyott idényben rendkí-
vül eredményes volt, s köszönetet mond mindenkinek, akik segítették a klubot.
– A 2016–17-es idényben szinte párját ritkító utánpótlással rendelkeztünk. 
Ifjúsági csapatunk a második, U16-os alakulatunk a harmadik helyen végzett a 
saját bajnokságában, de minden korosztályban az élmezőnyben vagy a dobo-
gón végeztek fiataljaink, s több tornán is sikerrel szerepeltek. Köszönet ezért 
Ifj. Serhók Györgynek, aki példa értékű munkát végzett, mint ahogy a klub 
más edzői is minden dicséretet megérdemelnek. Köszönetet mondok továbbá 
Koszti András polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, akik biztosították 
a működéshez nélkülözhetetlen feltételeket és támogatást. Külön köszönöm 
Serhók György úrnak, hogy annak idején ide hozott Velencére, ahol csodála-
tos 15 évet tölthettem. Nyertünk 3 bajnoki címet, szinte mindig dobogón 
vagy annak a közelében végeztünk az első osztályban, a Magyar Kupa megyei 
selejtezőin kétszer is mi voltunk a legjobbak, s az országos főtáblán többször 
továbbjutottunk néhány kört, NB I-es csapatokkal is megmérkőzve. Mindenki-
nek köszönöm, akik ez alatt a 15 év alatt a segítségünkre voltak, hogy ezeket 
az eredményeket elérhettük – foglalta össze a lényeget Kiss Tibor. Az igencsak 
eredményes utánpótlással és a jövőképpel a következő lapszámokban foglal-
kozunk majd.



Nekem Velence – Ünnep
Augusztus 20-án bárhol láthatunk tűzijátékot, 
egy augusztus 19-i, nagyszabású bemutató ked-
véért viszont Velencére kell utazni. Az államala-
pítás ünnepe előtt tartjuk ugyanis Velence város 
szülinapi zsúrját, amelyet napközben különböző 
izgalmas programokkal dobunk fel, este pedig 
jöhet a torta tetején a tűzijáték!
Idén is lesz lehetőség arra, hogy hajóról nézzé-
tek a tűzijátékot, ráadásul további látványele-
mekkel készülünk, hogy felülmúlhassuk a tava-
lyi bulit, amelyen rekordlétszámú, több mint 10 
ezer érdeklődő vett részt. Szeretnénk, ha min-
denki Velence város színeibe, azaz kék-sárgába 
öltözne, ebben segítséget nyújt a Tourinform 
pontban kapható kék és sárga „Nekem Velence” 
kollekció.
A tűzijáték után Dj Smash garantálja a fergete-
ges partit, augusztus 20-án napközben pedig a 
katasztrófavédelem tart bemutatót.

Nekem Velence – kihagyhatatlan 
Velence Korzó, augusztus 19–20.

Részletek hamarosan: 
facebook.com/velenceitoofficial
velenceturizmus.hu

www.velence.hu
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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. 

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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Velencén történt
Fesztiválról fesztiválra

Június 23. és 25. között ismét fesztiválhangulat ural-
kodott a Velencei Vízi Várnál (VVV) az Északi Stran-
don, ahol harmadik nekifutásra rendezték meg „A 
Mi Velencénk Fesztivál” eseményeit. Az alapvetően 
magyar zenékre, előadókra épülő rendezvényt most 
is leginkább a két külföldi sztárvendég, a 90-es évek-
ben berobbant német ATB (Andreas Tanneberger) és 
az ezredfordulón az európai diszkókat uraló olasz Gigi 
D'Agostono húzta. A látogatók jelentős része rájuk 
és az 1992–93-as honi tarolása után feloszlott, ám 
mostanság újra éledező, Geszti Péter vezette Rapülők 
trióra volt kíváncsi. 
Mellkasdöngető élmény volt a legnagyobb sztárok 
koncertjén a közönség soraiban állni, ami a hangzást 
illeti, ugyanis a technika első osztályú minőséget kép-
viselt, nem recsegett, nem torzított, de akik a hangfa-
lak közelében álltak, azokat a csúcskorában bivalyök-
lelésnyi pofonokat osztó Myke Tyson jobbegyenese-
ire hajazó „ütés”, hanglökés érte, ami a diszkók vilá-
gában anno sok évet eltöltő szervezetemet is komoly 
próbának tette ki.  50 méterrel odébb már teljesen jó 
élmény volt „Gigi Dag” és a többi ász produkciója. Szó-
val volt élmény és tapasztalás bőven.
Igazságtalan lennék, ha csak a Geszti-banda és a két 
külföldi nagyágyú kerülne fókuszba, hiszen rajtuk 
kívül is volt fellépő – minőségi és töltelék is – bőség-
gel. Nem volt érdektelen a publikum számára Zoltán 
Erika, a TNT vagy éppen az örökifjú Korda Gyuri bácsi 
(még mindig nagyon jó a humora) Balázs Klárikával 
az oldalán sem, azaz a retro továbbra is hódít. A jó 
„öreg” DJ-k és ceremónia mesterek sora, Budai, Ster-
binszky, DJ Dominique és Bárány is stabil közönséget 
táncoltatott, éppen úgy, mint Náksi Attila vagy az Erős 
vs. Spigiboy duó. Majka & Curtis, Pixa, Peat Jr, a Delta, 
Burai Krisztián, Horváth Tamás, Antonyo és még töb-
ben mások már a mai ifjak kedvére léptek színpadra, 
illetve álltak a DJ-pult mögé. Összességében elmond-
ható, sikeres volt „A Mi Velencénk”, jó indítása volt a 
nyári velencei fesztiválszezonnak, s remek felvezetője 
az EFOTT egyhetes giga eseményfolyamának.

 Az EFOTT még mindig 
nagy vonzerő

Velence immár egyértelműen az egyetemisták és 
főiskolások bulifővárosa! Az a hely, ahol évről évre 
több tízezer felsőoktatási intézményben tanuló fiatal 
kitombolja, kibulizza, kisportolja magából az év köz-
ben felgyülemlett feszültséget. Ehhez minden alap 
adott is a „Napfény tava” mellett. A gyönyörű környe-
zet, a közvetlen strandolási lehetőség és a jó megkö-

zelíthetőség. A többit idén is a szervezők biztosították 
a remek programokkal és előkészítő munkájukkal. 
Egykor a 70-es, 80-as években Nagy Bandó András, 
Cseh Tamás vagy a Voga–Turnovszky duó volt a sztár 
és amolyan „úttörőtábori” hangulatban, néhány száz 
fiatal részvételével egy hétvége alatt le is bonyolí-
tották az EFOTT-ot. Ma már egészen más a helyzet, 
elképesztő mennyiségű és minőségű fellépő, hazai 
és külföldi sztár érkezik a több tízezres közönség 
kényeztetésére, de a strandolós és bulizós élménye-
ken kívül a gasztro, a sport, a mozi, és önmagában a 
látvány élménye is jelentős. 
Az idén is az volt, nem vállalok nagy kockázatot, ha 
ezt kijelentem, annak ellenére, hogy éppen az EFOTT 
alatt érkezett el a havi lapzárta ideje. A programáradat 
első fele is bizonyította, akár esik, akár fúj (persze, sok-
kal jobb, ha egyik sem…) a honi fiatalok jelentős része 
eljön Velencére „efottozni,” és legalább 1-1 napot 
eltölt a remek hangulatú fesztiválon.
Július 11–17. között olyan nevek dübörögtek a szín-
padon, mint a Hurts, Sean Paul, Tinie Tempah, a Brains, 
a Tankcsapda, Kowalsky meg a Vega, a Halott Pénz, a 
Vad Fruttik, Majka és Curtis, a Wellhello, a Road, Fish! 
vagy éppen Ganxsta Zolee és a Kartel. Dévényi Tibi 

bácsi is több éjszakán át dobálta a pöttyös labdákat 
válogatott segítőivel, s még zenélt is, több generáció 
nagy örömére.

GyereKi! Velencére
Mint arról korábban már beszámoltunk, idén augusz-
tus 26–27-én először rendez GyereKi! Fesztivált 
Velencén a drogerie markt. A hagyományteremtő 
fesztivállal elsősorban a gyermekes családokat veszik 
célba a szervezők, akiknek célja hosszú távon a leg-
nagyobb magyarországi családi és gyermekfesztivál 
megteremtése minden korosztály számára, olyan 
tematikus helyszínek kialakításával, ahol a színvona-
las szórakozás mellett a kultúra, az egészséges élet-
mód és a sport is kiemelt szerepet kap. 
Az iskolakezdés előtti utolsó hétvégén Velence köz-
pontjában, a Korzóhoz közel, a Széchenyi és Gárdo-
nyi utak által határolt területen, egész napos nyitva 
tartással, 12 programhelyszínnel várnak a szervezők 
minden kedves családot, amelyek értékes közös idő-
töltésre vágyik. A programokról részletesen itt olvas-
hat az interneten: http://www.dm-drogeriemarkt.hu/
hu_homepage/uj/gyerekifesztival/ -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

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 27

Egy banán egy tojás…

Zsúfolásig telt a Hauszmann Alajos 
Egységes Közművelődési Intézmény-
központ és Könyvtár olvasóterme 
június 16-án, pénteken Hegyi Barbara 
beszélgetős estjén. A számos díjjal 
rendelkező színművésznő új oldaláról 
mutatkozott be „Alkalomadtán” című 
könyvének bemutatóján. Az említett 
mű nem egyszerűen szakácskönyv, 
hanem történetekkel, érzésekkel 
fűszerezett vallomáscsokor.

Melyek azok az alkalmak, mikor étkeket alkothatunk? Egy utazás? Egy-egy ünnep? A válasz: minden, 
amit annak élünk meg. Akár maga az étel is teremthet alkalmat. Ez fejben dől el. Aki képes egészen 
apró dolgoknak is örülni, annak minden nap egy esemény.  Itt a titok!
A jó hangulatú, gasztro-filozofikus beszélgetés során kiderült, hogy banánból és tojásból is lehet liszt, 
tej és cukor hozzáadása nélkül ízletes palacsintát készíteni. Mikor az est végén rákérdeztem az ará-
nyokra, miszerint „Egy banán egy tojás?” A válasz egyértelmű igen volt, tehát minden banánhoz egy 
tojást szükségeltetik hozzámixelni, hogy az áhított állagot kapjuk. Próbálják ki! Jó étvágyat, jó kedvet 
hozzá! Olyat, mint amilyen hangulatban távoztak azok, akik erre szánták péntek késő délutánjukat!

Kalmár Zsolt kulturális szervező
 Hauszmann Alajos EKIK Velence

Saly Noémi: Spájz

Az összeállításban csupa 
olyan leírás kapott helyet, 
amelyek felhasználásával 
befőzhetünk, tartósítha-
tunk ezt-azt, gyümölcsöt 
vagy éppen zöldséget, 
kinek mi tetszik. A szerző 
merészen letér a hagyo-
mányos baracklekvár-ko-

vászos uborka nyomvonalról, bátran és remek 
ízléssel kísérletezik az ízkombinációkkal, s erre 
buzdítja az olvasókat is, akik sok-sok egyéb 
mellett olyanokat próbálhatnak ki, mint a zöld 
citromos eperkompót, az almás bodzalekvár, a 
zakuszka vagy a citromos cukkinilekvár.

Csapody Kinga:  
Irány a Velencei-tó

Szalma Edit egy bájos, kissé szeleburdi családot 
álmodott, majd rajzolt meg. A három gyereket, 
szüleiket és állataikat ezúttal a Velencei-tóhoz, 
Székesfehérvárra és környékére kísérhetjük el 
Csapody Kinga meséivel. Kalandjaikat olvasva 
sok érdekességet tudhatunk meg Velencéről, 
körbetekerhetjük a tavat, bebarangolhatunk 
mindent Pákozdtól Gárdonyig, nézhetünk vára-
kat és madárrezervátumot is. 

Bauer Barbara:  
A leggazdagabb árva

 
Bauer Barbara új regé-
nyének központi alakja a 
műveltségéről és jótékony-
kodásáról ismert Wenck-
heim Krisztina grófnő, Sisi 
császárné palotahölgye. 
Wenckheim Krisztina 
édesapjáról, Antal József 
grófról mintázta Jókai 

Mór az Egy magyar nábob főhősét. A magával 
ragadó regényben a 19. század második felé-
nek Magyarországa színes, érzékletes világa 
tárul elénk: megelevenednek előttünk a nemesi 
uradalmak hétköznapjai és fényűző ünnepei, a 
kiegyezés korabeli Pest-Buda mozgalmas élete.

Ötvös Anna: Lola könyve

Ki volt Matzner Lola, Márai 
Sándor rejtőzködő fele-
sége, írásainak első olva-
sója, akit naplóiban csak 
L. kezdőbetűvel jelöl? Mi 
a személyes története? 
Ötvös Anna kassai törté-
nész-könyvtáros, Márai-ku-

tató az L. betű mögé akart nézni, kiemelni alak-
ját az ismeretlenségből. A kötet rekonstruálja 
azt a kulturális és társadalmi közeget, ahonnan 
Márai és felesége elindult. A forráskiadvány 
hiánypótló a Márai-kutatásban: több homályos 
életrajzi momentumot is pontosít, és makacs 
legendákat oszlat el.

Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár
2017. augusztus 1-től augusztus 15-ig

 szabadság miatt zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap:  2017. július 29. (szombat)

Nyitás napja: 2017. augusztus 16. (szerda)
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas Klub

Forró júliusi napokkal, az igazi kánikula megér-
kezett. A velencei vakáció, a főidény elkezdő-
dött…. A nyári szünet előtt még több rendez-
vényt tartottunk a klubban és az élet is több 
nem várt eseményt hozott. Június 14-én, 36 fő 
részvételével rendeztük meg az „Apák, Nagy-
apák Napját” a Közösségi Ház Grillkertjében, 
melynek megépítésében klubunk férfi tagjai 
jeleskedtek… Az ünnepelteket a klub tánckara és 
versmondói hangulatos műsorral köszöntötték. 
A zenét új klubtagunk, Turánszky Gyula szolgál-

tatta. A vidám, meghitt ünnepségen részt vett 
Koszti András polgármester és Mátay Balázs VH 
főszerkesztő is. Kellemes nyári délután volt.
Június 21-i Klubnapunkon a klubvezető I. félévi 
beszámolója kapcsán oldott hangulatú beszél-
getést folytattunk a klub jövőjéről és a most 
készülő II. félévi munkaterv programjairól.
Június 28-án tartottuk az első félévi zenés évzá-
rónkat. Az ünnepségen a félévben születés -és 
névnapjukat ünneplő klubtársainkat köszön-
töttük. A nagy hőség és az esti eső ellenére jó 

hangulatban, sok tánccal, vidáman telt el az 
évadzáró rendezvény is. A klubtagok elbúcsúz-
tak egymástól a nyári szünet idejére, amelyet 2 
alkalommal szakít meg egy-egy „terefere” talál-
kozó, amelyen érdeklődő klubtagjaink beszél-
gethetnek egymással a Közösségi Házban.
Rendszeresen látogatjuk az Esztrád Vízi Szín-
ház esti előadásait. Volt olyan előadás, amelyen 
20 klubtagunk vett részt! A nyári idény további 
előadásain is szívesen találkozunk, Egresfalvi Ani 
szervezésében.
Több városi rendezvényen is jelen voltunk, töb-
bek között Hegyi Barbara író-olvasó találkozóján, 
vagy a Tour de Hongrie 2. szakaszának rajtjánál is. 
Klubunk küldöttsége SOPONYÁN, a VII. Citera és 
Népzenei Találkozón öregbítette tovább közös-
ségünk hírnevét. A kitűnően szervezett rendez-
vényen tánccsoportunk nagy sikerrel szerepelt. 
Végül szomorú szívvel búcsúzunk e lap hasáb-
jain is az időközben elhunyt két klubtársunktól… 
A Velencét második otthonának választó hol-
land klubtársunktól H. Hooijmans Tamástól 
(1942–2017) és nemrég még a klubban, varázs-
latos hangján daloló Südi Andrásné (1930–
2017) Juliskától.  NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
Minden olvasónak kellemes nyári szórakozást, 
sok szép, derűs napot és jó egészséget kíván:

Ujvári Mihály klubvezető

Június 9-én bűnmegelőzési előadást tartott Valicsek 
Kata rendőrzászlós, körzeti megbízott. A rendőrnő 
előadásából sok mindent tanultunk, például azt, hogy 
hogyan kell a betörők ellen védekezni. 
Június 22-én meghívást kaptunk a Kiskunmajsán 
található Jonathermál Gyógy- és Élményfürdőbe, 
ahol az V. Regionális Kulturális Fesztivál keretein belül 
színes programokkal szórakoztattak bennünket. A für-
dőben nagyon jól éreztük magunkat, és szerencsére 
az időjárás is kedvezett. Kiskunmajsára a kápolnás-
nyéki nyugdíjasok is elkísértek bennünket, és kelle-
mes időt töltöttek velünk. 
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Július 7-én Tóth Lászlóné Marika meghívott bennün-
ket az otthonába, és az egész napot nála töltöttük. 
Nagyon kellemesen utaztunk a Velencebusszal, a 
Szilfa dűlőben pedig a nagy diófa árnyékában beszél-
gettünk, jókat ettünk és ittunk. Marika nagy szeretet-
tel fogadott bennünket, és örült, hogy végre sor került 
a régóta szervezett találkozóra.
Ebben a hónapban elvesztettük az egyik szeretett 
nyugdíjas társunkat, Tomai Miklósnét, aki a klub egyik 
alapító tagja volt. Emlékét örökké őrizni fogjuk. 
A nyár még sok programot tartogat számunkra, hiszen 
újabb kirándulásokra készülünk, megyünk a Vígszín-
házba, a Velencei-tóra hajókázni, és részt veszünk az 
Esztrád Víziszínház különböző előadásain is. 
Kedves Olvasó! Nyugdíjas társaim nevében is kívánok 
mindenkinek nagyon jó egészséget és szép nyári 
napokat!

 Kantár Ferencné klubvezető

Legutóbb Ópusztaszeren jártunk, Feszty Árpád a Magyarok bejövetele 
című hatalmas méretű körképét nagy érdeklődéssel tekintettük meg. 
Feszty Árpád egyedül nem tudta volna határidőre befejezni a művet, ezért 
több festő társa is részt vett a munkában. Pl. felesége, aki szintén festő 
volt, a sebesülteket és halottakat festette. Az ünnepélyes megnyitó után 
szétszedték és Londonba szállították a világkiállításra, ahol a várt siker 
elmaradt. A nyugati közönséget nem igazán érdekelte a magyar témájú 
festmény, még lenyűgöző mérete ellenére sem. Komoly anyagi vesz-
teséggel járt a nem mindennapi mű oda-vissza szállítása. Évtizedekkel 
később a II. világháború alatt bombatámadás következtében a kép jelen-
tős sérülést szenvedett, sokáig kétséges volt, hogy egyáltalán helyrehoz-
ható-e. Végül egy lengyel restaurátorcsapatnak sikerült helyrehoznia, így 
ismét gyönyörködhetünk Feszty remekművében. Hazafelé a közeli Szeri 
csárdában ebédeltünk, ismét egy kellemes nap után indultunk haza.
Június 14-én halászlét főztünk, vendégünk volt Koszti András polgármes-
ter és Mátay Balázs főszerkesztő úr is.
Valicsek Katalin rendőrzászlós, körzeti megbízott bűnmegelőzési tájékoz-
tatót tartott, amit nagy érdeklődéssel hallgattunk. Köszönjük a sok ötletet 
és tanácsot.
Háziék finom resztelt májjal lepték meg klubtársainkat, nagyon  köszön-
jük.
Ráckevén Kovács Ferenc úr látott vendégül, kellemes pár órát töltöttünk 
a fürdőben, majd a Csöni étteremben finom ebéddel vártak. Köszönjük a 
kellemes kirándulást.

Polgármester úrtól idén is finom meggyet kaptunk, amit klubtársaink 
között osztottunk szét. Nagyon szépen köszönjük.
Ismét elveszítettünk egy kedves barátot, Baba nénit. Családjának őszinte 
részvétünket küldjük. Baba néni nyugodj békében!
Minden kedves olvasónak, nyugdíjas társainknak jó egészséget kívánunk.
 Herczeg Ferencné klubvezető

KEDVES NYUGDÍjASOK!

Velence Város Önkormányzata 2017. augusztus 23. 
napján, szerdán kirándulást szervez az etyeki Korda 

Filmparkba. Jelentkezni lehet augusztus 4-ig név 
és születési dátum megadásával a Polgármesteri 

Hivatalban (2481, Velence, Tópart u. 26.), 
telefonon a 22/589-400-as számon,  

e-mailben a hivatal@velence.hu vagy a  
matay.balazs@velence.hu címeken. Férőhelyek 

korlátozott számban állnak rendelkezésre!



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 16.00–19.00
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. június 17-én
Fehér Szilamér – Csobán Katalin

Kratancsik László – Csepke Henrietta

2017. június 23-án
Vadon Péter – Kazár Esther Ann

2017. június 24-én
Szentiványi Gergő – Sáska Mónika

2017. július 7-én
Juhász Péter Sándor – Gulya Fruzsina

2017. július 8-án
Verebélyi Viktor – Debreczy Karolina 

Veronika

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

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

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚjTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segí-
tést vagy – a szociális segítést is magába foglaló 
– személyi gondozást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segítés, 
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb 
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti 
a körülményekhez képest legjobb életminőség 
elérését.
Szociális segítés: az ellátott mindennapi életvi-
telében, személyes környezete rendben tartá-
sában mindennapi ügyeinek intézésében nyújt 
segítséget.

Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos 
vagy személyes kérelemre történik.
Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális segítés: 1500 Ft/óra

Érdeklődni: Humán Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Velence, Zárt u. 2.
Tel: 06-22-589-157
E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
Palánki Katalin
(hsg. egységvezető) 06-30/915-1895



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)

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 22/700-012
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



292014. november–december

Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYItVAtARtás 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, szabolcsi út 3.

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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

 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.



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
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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?

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István
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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
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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


