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Bajnoki címmel feljutó a Velence SE
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Velencei események
Egész évben: „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása
11.00-16.00-ig (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. május 25. 1. Velencei-tavi ZeroWaste Vásár
Egy vásár, ahol rengeteg alternatív megoldást, eszközt megtalálsz,
ha változtatni szeretnél. Környezettudatos háztartás,
hulladékmentes
hétköznapok, zöldebb gyermekkor.
Telefon: 20 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
9.00-12.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. május 26. VÁROSI GYERMEKNAP
Napindító torna, sportprogramok, egyesületi bemutatók,
vetélkedők, játékok, gyermeknapi zenepercek Horváth Márkkal,
Portéka Színpad vásári komédia – zenés interaktív játék,
Bolba Éva és a JAZZterlánc gyermeknapi koncert,
ugrálóvár – csúszda, arcfestés, csillámtetoválás, bébijátszó,
gyermeknapi alkotókuckó, Lufibohóc, népi játékok – körhinta
10.00-16.00-ig
Kastélypark (Tópart u. 52.)

2019. május 27., június 10. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb…
Minden páros hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00-18.00-ig
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. május 28. Az osteoporosisról
Osteoporosis (a csontritkulás megelőzésének
és kezelésének lehetőségei)
Dr. Szemenyei Mónika reumatológus szakorvos, a Szt. György
Egyetemi Oktató Kórház adjunktusának előadása
a Velencei Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
Köszöntőt mond: Dr. Ferencz Péter, a Velencei
Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
17.00
Velencei Szakrendelő, Nappali Kórház (Balatoni út 65. II. em.)

2019. május 29., 31., június 5., 7., 12., 14 Ringató
Velencei Ringató, zenés foglalkozás
az óvodáskort megelőző korosztálynak,
kisgyermekek és szüleik számára, minden szerdán és pénteken
17.00 (szerda)
10.30 (péntek)
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. június 2. Flavus Velence SE – Fehérvárcsurgó
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés
17.00
Sportpálya (Kastélypark, Tópart u. 52.)

2019. június 3., 17.
Velencei-tó környéki Alkotókör
Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne új technikákat tanulni,
a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne, horgolna, kipróbálná
magát a foltvarrásban, hímzésben, a babakészítésben.
Minden páratlan hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00 – 18.00-ig.
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. június 7. Farkas Bertalan a Kastélyban
Közönségtalálkozó az egyetlen magyar űrhajóssal, némi
(Tej)úti beszámolóval, múltidézéssel és jövőbe tekintéssel.
Beszélgetőtárs: Kalmár Zsolt
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. június 12. Tour de Hongrie
Az ország legnagyobb profi
kerékpáros körversenyének 1. szakasza,
a megmérettetés érdemi küzdelme a világ élmezőnyébe tartozó
profi csapatokkal a tópartról rajtol mintegy 140 résztvevővel.
12.45
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat
az interneten a www.velence.hu és a www.velenceturizmus.hu
weboldalakon, illetve Velence Város Hivatalos Facebook-oldalán:
www.facebook.com/Velencevaros
Címlapon: „Bajnokcsapat”! Újra a megyei elitben a Flavus Velence
SE (Írásunk a 23. oldalon) Fotó: Igari Balázs
Képviselői fogadóórák

2019. június

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
Szabó György: 14.00 – 15.00
Uj Roland: 10.00 – 12.00

2019. június 6. (csütörtök)
2019. június 6. (csütörtök)
2019. június 7. (péntek)
2019. június 3. (hétfő)
2019. június 3. (hétfő)
2019. június 14. (péntek)
2019. június 20. (csütörtök)
2019. június 3. (hétfő)

Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.
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Kedves Velenceiek!

Fotó: Igari Balázs

Nyakunkon a nyár, mégis az időjárás mintha
nem venne erről tudomást, lapzártánk idején
meglehetősen hektikus, többnyire borongós,
esős arcát mutatja. Ettől függetlenül az elmúlt
hetekben is több fontos történés volt városunkban, illetve ahhoz kötődően.
Április 11-én – a magyar költészet napja előtt is
tisztelegve – területi KI MIT TUD? versenyt rendezett a Velencei Dr. Ranschburg Jenő Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, valamint Vas és Fejér megye sajátos nevelési igényű
tanulói számára. Az eseményen sok kiváló, gondosan előkészített produkciónak tapsolhattunk
vers és próza, tánc, ének és hangszeres zene
kategóriában. Gratulálok a rendezőknek, a versenyzőknek és felkészítőiknek!
Április 20-án ünnepelte 80. születésnapját a
hazai és nemzetközi színpadok egykori ünnepelt sztárja, Velence díszpolgára, Tiboldi Mária.
E jeles nap okán otthonában látogattam meg,
és köszöntöttem a Jászai Mari-díjas színművésznőt, primadonnát, a Budapesti Operettszínház
örökös tagját, aki családi körben, szerettei társaságában fogadott. Nagy öröm számomra, hogy
a művésznő igazi otthonra lelt Velencén. Remélem, hogy még hosszú évekig közösségünk tagja
lesz, s amíg ereje engedi, páratlan tehetségével,
művészetével időnként megörvendeztet bennünket különféle eseményeken. Isten éltesse
még nagyon sokáig!
Velence kisváros, ennek ellenére abban a kivételes helyzetben van, hogy három, olimpiai
kvótára esélyes sportoló él itt, illetve versenyez helyi egyesület színeiben. A közelmúltban Szalontay Sándor kerékpáros sprinter,
április 24-én pedig településünk legifjabb
díszpolgára, világ- és Európa-bajnok kenusunk,

Tiboldi Mária köszöntése

Lakatos Zsanett látogatott meg a Polgármesteri Hivatalban. A kiváló sportoló elmondta,
hogy kemény, de eredményes felkészülésen
van túl, így bizakodva várhatja a szegedi kvalifikációs vb-t, ahol már az olimpiai részvétel
lesz a tét. Bízom abban, hogy Lakatos Zsanett
ötkarikás álmai valóra válnak, és eljut a tokiói
játékokra, ahol nemcsak egy egész város, egy
egész ország szurkol majd érte. Hajrá, Zsanett,
hajrá, Velence!
Ismét kiváló hangulatú, tartalmas majálison
vagyunk túl. Ezúttal is több ezren érkeztek
néhány óra alatt a Kastélyparkba, ahol óvodásaink és kisiskolásaink lelkes, tartalmas produkciói mellett sok más zenés-táncos fellépőnek
tapsolhattunk, miközben több mint kéttucatnyi
bográcsban, valamint grillrácson rotyogott és
sült minden, mi szemnek s szájnak ingere. A
főzőversenyben is résztvevő 20 csapat ételeinek zsűrizésekor nagyon nehéz dolgunk volt
ifj. Sénik Istvánnal és Turanitz Gergővel, nem
kis dilemmát okozott nekünk kiválasztani a
három dobogós és különdíjas egységet. Végül
a NYÉBIH csapatának speciális saslik „költeménye” lett a befutó az első helyre, megelőzve
az Óvárosi Nyugdíjas és a Funky Barbecue klub
főzőcsapatát. A zsűri különdíját a 3. sz. Nyugdíjas Klub kapta. A majális minden résztvevőjének
– kiemelt tekintettel a rendezvény szervezésében és lebonyolításában főszerepet vállaló
önkéntes tűzoltóinkra –, fellépőjének, a vetélkedőkön, sportversenyeken résztvevő fiataloknak,
továbbá a főzőegységeknek és a szervezőknek
gratulálok a mai remek naphoz, a közönségnek
pedig köszönöm, hogy újra ennyien velünk voltak! Külön köszönöm a részvételt hazánk első
és eleddig egyetlen űrhajósának, Farkas Bertalannak, aki invitálásomra ismét velünk volt,
mint ahogy kiemelten köszönöm a nálunk töltött órákat Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő
úrnak, aki számtalan meghívása ellenére a Velencei
Majálist választotta délelőtti programjául.
Ahogy ebben az idényben
szinte minden találkozóját, május 4-i meccsét is
fölényesen nyerte meg a
Flavus Velence SE labdarúgó-csapata a megyei II.
osztályú bajnokságban.
A Móri SE II. alakulatának
7-1-es kiütése azt is jelentette, hogy a hátralévő 4

forduló eredményeitől függetlenül BAJNOK ÉS
FELJUTÓ lett együttesünk! Gratulálok a fiúknak,
Csábi József vezetőedzőnek, elődeinek, Urbán
Flóriánnak és Menus Tamásnak, Ferenczi Gyula
és Győrffy Gergely társelnököknek, s nem utolsó
sorban a szezon kezdete előtt néhány nappal
tragikus hirtelenséggel elhunyt Kiss Ervinnek,
aki évtizedekig volt az egyesület vezetőségi
tagja, a csapat mindenese. „Papa” ott fönn most
egészen biztosan nagyon örül!
Közeleg az iskolaszezon vége, így a ballagás
is, amikor nagyon sok autó érkezik a Zöldliget
iskolához parkolási szándékkal, amit nem túl
egyszerű kivitelezni, ugyanis nincs elegendő
parkolóhely az intézménynél, illetve annak
közvetlen közelében. Ez az egész iskolaévre
jellemző a reggeli időszakban, amikor a szülők
gyermekeiket a sulihoz viszik, illetve kora délután, amikor értük mennek. A helyzet megoldásán már dolgozunk, felkértem egy, a témában
jártas szakértő céget, hogy dolgozzon ki javaslatokat a parkolóhelyek bővítésére, és – ha a cél
eléréséhez szükséges – a forgalmi rend átalakítására. Bízom benne, hogy sikerül mielőbb
megoldást találnunk.
Lapunk zárta után került sor a Velencei-tavi
turisztikai évadnyitóra, ahol Gulyás Gergely
miniszter úr rendkívül ígéretes jövőképet vizionált beszédében. Kiemelte, hogy a Velencei-tó
és térsége egy „kihasználatlan aranybánya”,
amely a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese lehet: „A Balaton volt az
elmúlt évtized nyertese, a következő a Velencei-tó lehet” – mondta, amihez szavai szerint
a következő évek fejlesztési programjaiban a
térségnek kellő súllyal kell szerepelnie, a fejlesztési lehetőségekhez megfelelő forrásokat
kell társítani.
Az idén is lesz gyermeknapi rendezvény településünkön. Megújult koncepcióval várunk minden
kicsit és nagyobbacskát az európai parlamenti
választások napján, május 26-án, vasárnap 10.00
órától késő délutánig a Kastélyparkban! Éppen
úgy, mint az Európa és ezen belül országunk
jövőjét alapvetően befolyásoló választáson a
szavazókörökbe. Ugyancsak szeretettel invitálom Önöket a Tour de Hongrie profi kerékpáros
körverseny 1. szakaszának rajtceremóniájára,
amelyre június 12-én 12.45 órakor kerül sor.
Találkozzunk a Velence Korzó főterén!

Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink
Gyógyítóink

Fotó: Igari Balázs

Dr. Tura Tímea
radiológus főorvos

Tisztelt főorvos asszony, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat! Német nyelvterületen
van egy tréfás, de talán nem alap nélküli adoma:
„A belgyógyász sokat tud, de keveset tehet. A
sebész keveset tud, de sokat tehet. A kórboncnok már semmit sem tehet, de mindent (!) tud.
A főorvos asszony szakterülete melyik kategóriába skatulyázható be?
- Egyik csoportba sem tudom beskatulyázni
magam, a belgyógyász is nagyon sokat tehet, és
a közhiedelemmel szemben a sebész sem operálhat mindig. Ezt nyugodtan állíthatom azért is,
mert a férjem sebész-traumatológus, ismerem a
lehetőségeit. Alapjában véve, azt hiszem, hogy
leginkább belgyógyász-hozzáállásom van. Ez
valószínűleg onnan is adódik, hogy pályámat
– háziorvosi feladatokat is ellátó – üzemorvosként kezdtem. Munkámmal most is alapellátást
nyújtok, sokat tehetek, illetve teszek azért, hogy
jó irányba induljon el a beteg, ne vesszen el a
rázúduló információáradatban. Késedelem nélkül vegye igénybe az egyéb képalkotó modalitásokat, ha azokra szükség van, pontosabban: csak
akkor, ha azokra (is!) szükség van.
Egy régebbi, talán egy éve Székely Mihály főorvos úrral készült interjú alapján olvasóink tudják,
hogy az ultrahangos vizsgálat – más átvilágosítástól eltérően – teljesen ártalmatlan a szervezetre, ezenkívül hatalmas előnye, hogy a vizsgált szerv nem két, hanem három dimenzióban
jelenik meg a képernyőn. A főorvos úr közölte
azt is, hogy igen sok olyan alkalmazási területe
van még az ultrahang használatának, amelyekhez még nincs megfelelő eszköze, szerkezete
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a Velencei Rendelőintézetnek. A mostanában
beszerzett új készülékkel bővült az alkalmazhatóság köre?
- Teljesen egyetértek Székely Mihály főorvos úr
vonatkozó mondataival, csupán annyival egészíteném ki, hogy természetesen a képernyőn
mindenkor két dimenzióban jelenik meg a vizsgált terület. A vizsgálófej mozgatásával választ
tetszőleges síkot a vizsgáló orvos, és ezt addig
folytatja, ameddig elég információt nem nyer.
A legtöbb szakrendelőben hozzám hasonlóan
radiológus szakorvosok végzik az ultrahangos
vizsgálati munkát, általában térbeli ábrázolást
nem alkalmazunk. Az új géppel kapcsolatban
azt tudom elmondani, hogy ahhoz tartozik egy
olyan vizsgálófej, amelyik lehetővé teszi. Dr.
Ferencz Péter főorvos úrtól hallottam, hogy a
későbbiekben sonográfus, illetve nőgyógyász
fog vele dolgozni, lehetővé válik a közszóval
„babamozinak” nevezett használat is.
Kérem. főorvos asszony, ne vegye szellemeskedésnek, de úgy érzem, hogy szakterülete a
patológiára is hajaz, amit a kórboncnok nem élő
szervezetben, tehát in vitro állapít meg, azt ön in
vivo, tehát élő szervezeten belül is megteheti.
Készüléke segítségével három dimenzióban,
ha csak képernyőn is, de mintegy „megtapogathatja, képletesen kézbe veheti” a vizsgált
szervet, megmérheti (hosszúság, szélesség,
magasság).
Kihasználva a szó kétértelműségét, arra kérem a
főorvos asszonyt, hogy életrajzszerűen „világítsa
át” önmagát annyira, hogy betegei mint embert
is megismerhessék! Születési hely, gyermekkor,
iskoláskor. Hány évesen jelentkezett az orvosi
hivatáshoz való vonzódása? Netán valamilyen
esemény, vagy családon belüli példakép váltotta
ezt ki? Család?
- Pécsett, a FÉNY VÁROSÁBAN születtem 1962ben. Gyönyörű gyermekkorom volt. Minden isko-

Solymosy József

lai szünidőt Mohácson, a nagyszüleimnél töltöttem. Nagyapám dunai hajós volt, elképzelhető,
hogy az unokája képzeletvilágát ez mennyire
kitöltötte. Pécsen a neves Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem, A Pécsi Orvostudományi
Egyetemen, az általános orvosi karon szereztem
diplomát 1986-ban. Miért lettem orvos? Nagymamámnak volt egy súlyos szívbeteg testvére.
Érszűkület miatt az egyik lábát amputálták.
Egy háztartásban éltünk, ő volt a testi-lelki jó
barátom, cimborám. Anyámat is sokszor kellett
betegen látnom, talán a velük kapcsolatos segíteni akarás is az orvosi hivatás felé lendített, de
egyébként is, mivel a Halak jegyében születtem,
horoszkópom szerint is a nekem kijelölt úton
haladtam, haladok.
Egyetemi évek után? Szakmai karrier?
- Az időrendiségnél maradva: férjemmel, bár
gimnáziumi osztálytársak voltunk, csak negyedéves egyetemistaként találtunk egymásra. A
diplomával szinte egy időben született Zsófi leányunk, aki ma már végzett jogászként dolgozik.
1986-ban kerültünk Székesfehérvárra, a GYES
után üzemorvosként dolgoztam, majd 1995ben átmentem a Fejér Megyei Szent György
Kórházba, a radiológiai osztályra, itt 2000-ben
tettem le a radiológiai szakvizsgát. A megnövekedett ügyeleti terhek miatt munkahelyet
változtattam, a Velencei Szakrendelőben dolgozom, főállásban.
Véleménye Velencéről, a velencei emberekről, a
Velencei Rendelőintézetről?
- Számomra Velence, illetve a Velencei Szakrendelő „a béke szigete”! Az emberek kedvesek,
udvariasak. Nem beszélve a munkatársakról!
Családias, egymást segítő a légkör. Jó itt lenni,
itt dolgozni!
Főorvos asszony, köszönöm az értékes interjút,
az „önátvilágítást”. További életútjához is sok
sikert és eredményt kívánok.
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belgyógyászat
			
			
			

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

DR. ZAKAR GÁBOR
DR. NÉMETH ATTILA		
DR. SZABÓ PÉTER
13:00-16:00
8:00-12:00		
08:00-09:00
(NEFROLÓGIA)			
DR. SZABÓ PÉTER
08:00-09:00				

Hepatológia 			
Gasztroenterológia			

DR. GAJDÁN LÁSZLÓ
16:00-20:00

Endokrinológia, 			
anyagcsere és diabetológia			
					

DR. NÉMETH CSILLA
08:00-13:00
(átmenetileg szünetel)

DR. KALMÁR JÓZSEF
08:00-12:00

(Endokrinológia, 			
VÁNDOR ANITA
anyagcsere			
09:00-12:00
és diabetológia)			
(átmenetileg szünetel)			
Diabetológiai edukáció
Általános sebészet
			

DR. REICH VIKTOR			
16:00-20:00			

Általános sebészet
Proktológia

DR. JACHYMCZYK GYÖRGY
16:00-20:00

Általános sebészet
Gyermeksebészet

DR. KERKUSKA LÁSZLÓ
08:00-12:00

Érsebészet
			
			

DR. REICH VIKTOR
9:00-12:00

DR. TURCSÁN ERIK
(időpont előzetes
egyeztetés szerint)

Kézsebészet
				
DR. GYURANECZ MIKLÓS
14:00-19.00

Nőgyógyászat
			

Csecsemő- és gyermek-		
kardiológia		
Gyermek Tüdőgyógyászat
			

DR. SZOKÓ MÁRTA
15:30-19:30

Fül- Orr- Gégegyógyászat
			

DR. HORVÁTH ZOLTÁN
15:00-19:00

Szemészet
				

DR. IMRE LÁSZLÓ
16:00-19:00
DR. NAGY LÁSZLÓ
13:00-18:00

DR. NAGY LÁSZLÓ
08:00-14:00

DR. LÁSZLÓ ERZSÉBET		
8:00-12:00		

DR. LÁNG JUDIT		
10:00-16:00		

DR. MAYER GIZELLA
15:30-19:30

DR. NYIRATI ADRIENN
11:00-14:30

Bőrgyógyászat

ÁTMENETILEG SZÜNETEL

Neurológia
				

DR LENCSÉS TAMÁS			
08:00- 12:00			

Ortopédia
			
Urológia
			

ÁTMENETILEG SZÜNETEL

DR. ARÁNYI GÁBOR			
08:00-12:00

DR. VÉGH DÓRA
08:00-13:00

Pszihiátria
DR. VARGA LÁSZLÓ		
					
					

DR. SERKI MÁRTA
15:00-19:00
(PÁRATLAN HÉT)

DR. PÁKOZDI PÉTER
9:00-13:00
(PÁROS HÉT)

Kardiológia		
				

DR LUPKOVICS GERGELY 			
15:00-20:00 			
DR. KOVÁCS ATTILA
12:00-20:00

DR. KIRÁLY ANNA
08:00-13:00

DR. KIRÁLY ANNA
08:00-13:00

KÖRÖMI ANIKÓ
07:30-12:30

KÖRÖMI ANIKÓ
12:30-17:30

Gyógytorna
			

KÖRÖMI ANIKÓ
07:30-12:30

KÖRÖMI ANIKÓ
12:30-17:30

Fizioterápia
			

VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-15:00

VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-13:00

06:00-11:00

06:00-11:00

06:00-11:00

8:00-18:00

08:00-18:00

Röntgendiagnosztika 		

Ultrahang
DR. TURA TÍMEA		
			
08:00-17:00
					
					

VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-13:00
07:00-13:00

DR. BLASKOVITS LÁSZLÓ
9:00-13:00
DR. KÖVY KATALIN
16:00-20:00

DR. HORVÁTH SZABOLCS
14:00-20:00

DR. RÁCZ LAJOS
15:00-19:00

DR. VÉGH DÓRA
13.00-19:00

Tüdőgyógyászat
				

DR. RÓNAI LÁSZLÓ
09:00-13:00

DR. HORVÁTH SZABOLCS		
08:00-14:00		

Reumatológia
					

Vérvétel

DR. BOTÁR ANDRÁS
10:00-14:00

DR. VÉGH DÓRA
08.00-13:00

DR. LUPKOVICS GERGELY
16:00-19:00

KÖRÖMI ANIKÓ
07:30-11:30
VICZAINÉ BERKEI KATALIN
07:00-13:00

06:00-11:00

Dr. SZÉKELY MIKLÓS
08:00-9:00

Szakorvosi Rendelőintézet - Velence, Balatoni út 65. Tel.: 22/589 515

DR TURA TÍMEA
08:00-14:00

www.velence.hu

Helytörténet A-tól Z-ig
Ulicza család, II. rész A Beck-kastély lakói
Ulicza József és felesége, Mártika nagyon kedvesen és készségesen fogadta kis társaságunkat,
már a kapuban rácsodálkozhattunk az impozáns
kovácsoltvas rácsra, a tartóoszlopokra és az
épületre magára, mely tényleg olyan, mint egy
ékszerdoboz.
Elsőként kívülről néztük meg a kastélyt és a kertet, a számtalan részletet, a vörösmárvány padot
az oroszlános lábakkal, a gyönyörű kutat, a sok
részletet, a díszes stukkódíszítést, a téglákat,
amiken még láthatók néhol a háború nyomai, a
lövedékek lyukainak képében. Mindennek története van, minden mesél, de legjobban a kastély
lakói, akik az összes téglát és ablakkeretet ismerik, hiszen három évtizede a saját két kezükkel
helyezték el őket az épületben, szinte a semmiből építve-újítva fel a romokat.
Úgy indult, mint a mesében, a család egy otthont keresett, ahol a több nemzedék együtt
lehet. Sok helyen jártak, sok kastélyt találtak, de
végül a fiuk gyerekkori táboros élményei vezették el őket Velencére, ahol a madárcsicsergéses
tábor és a kis faházak szomszédságában állt az
akkor viharvert Beck-kastély. Mindent feladva
jöttek el Dunaföldvárról, hogy itt tegyék le a hajlék alapkövét. Új házban sajnos nem gondolkod-
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Közlemények:
Várjuk az adója 1% -os felajánlását!! K&H
Bank gárdonyi fiókja:
1042159-50514954-54571007
• Amit ajánlunk:
Séta a múltba
II. út Történelmi egyházak templomai
Találkozó: 2019. május 25-én 16.00 óra
Templom köz 3. Református templom előtti
parkoló
• Amit kérünk:
Támogatók jelentkezését várjuk, közösen
segítve a múlt értékeinek megőrzését és
továbbadását.

hattak, maradt a megoldás: felújítanak egy régit,
nagyobbat! A kastélyrom ideálisnak ígérkezett,
bár az akkori állapotát látva tudták, hogy nem
lesz könnyű lakhatóvá varázsolni.
Csak a falak álltak, törmelék és szemét borított
mindent. Hála a ház ura ezermesteri tudásának
és párja lehetetlent nem ismerő támogatásának,
a lakóhely szép lassan kezdte felölteni a mai formáját.
Minden részletért megharcoltak, a szilikonos
öntőformák beszerzésétől, melyekkel a díszítéseket alkották meg, a korabeli téglák felkutatásán át, melyek speciális méretük miatt okoztak
nehézséget, az eredetivel egyidős nyílászárók
beszerzésétől a lépcső márványlapjainak többszöri kiszállíttatásáig - mivel nem csomagolták
be helyesen és amiatt letörtek a szélek, nem
lehetett illeszteni őket - nem is hinné az ember,
milyen emberfeletti küzdelemmel járt a csodateremtés!
A tárgyaknak külön története van. Először a
kapuról kérdeztük, hogy eredeti-e, mire Ulicza
úr a világ legtermészetesebb módján közölte:
„Én kovácsoltam, mégpedig hideg módon, kézikalapáccsal alakítva a vasat.” De a tartóoszlopok,
ugye, azok eredetiek? Nem, azokat pedig a lépcső megmaradt márványlapjainak felhasználásával állította fel. A vörösmárvány pad lapja
pedig Mária Terézia kiülője volt valaha, melyet
szintén Ulicza úr metszett ki saját kezűleg a termetes tömbből. Reménykedve az oroszlános
lábak eredeti mivoltában, tettük fel a már megszokott kérdést: De ugye azok itt voltak már? A

Várjuk azok jelentkezését is, akik közelebbről
szeretnék megismerni eddigi munkánkat,
melyet egy Fórum kapcsán mutatnánk majd
be.

Köszönet:
Tongori Szilvia fotós-grafikusnak, a soron
következő, „ A vízen át„ kiállításunkhoz biztosított alkotásaiért .

Elérhetőségeink:

Velencei Helytörténeti Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
Email: velencehelytortenet@gmail.com
Tel: 06702291321

válasz: Nem, azokat is ő öntötte betonból! És
az ivókút? Az a mezőhegyesi lovak itatója volt,
majd nemes egyszerűséggel betemették a
földbe, és így tovább.
A csodálatos fafaragások is az ő kezének munkái, a kandalló borítása, a falitükör és a szobrok
is. Azoknak is különleges előzménye van. Egy
kiállításon láttak fafaragásokat, Ulicza úr csóválta a fejét, mire a felesége megkérdezte: „Mi a
baj József?” Nem volt megelégedve a művekkel,
mire viccesen Márta asszony: „Tudsz te csinálni
különbet is!” Kisvártatva kopácsolás zaja verte
fel a csendet: a műhely rejtekéből diadalmasan
előbújt a ház ura, kezében egy korsót tartó női
alakkal, majd elkészült a párja is. Bebizonyította,
mint annyiszor: csak akarat kérdése minden!
Tényleg fantasztikus munkát végeztek, a kis kert
is tükrözi hangulatában a régi parkot, az örökzöld
sövény, a fenyők és virágok mind-mind visszahozzák a hajdani pompát. Méltán kaptak nagy
elismerést a munkájukért pár éve, az 1982-ben
alapított Podmaniczky-díjat, melyet azok kapják
évről évre, akik hivatali munkájuktól függetlenül,
vagy azt túlteljesítve jelentős munkát végeznek
Magyarország épített örökségének megismertetése, megszerettetése és megóvása érdekében.
Ilyen alázattal, szorgalommal és kitartással csak
keveseknek adatik meg, hogy egy mesebeli
kastélyban éljék a mindennapjaikat. Köszönjük,
hogy megismerhettük a történetüket!

Velencei Helytörténeti Egyesület

2019. május
Európa Mi Vagyunk
Sikeresen lezárult az „EURÓPA MI VAGYUNK”
projekt első szakasza, és megtörtént a Velencei-tó térségében élő legtehetségesebb fiatalok kiválasztása, akik egy brüsszeli tanulmányúton (a programra éppen lapzártánk előtt
került sor) vesznek részt. A dr. Füredi Szabolcs,
az Európai Bizottság munkatársa, egykori velencei lakos által életre hívott Európa Mi Vagyunk
elnevezésű projekt elsődleges célja az Európai Unió intézményeinek, azok döntéshozatali
mechanizmusának, valamint az egyetemes
európai értékek, úgymint szolidaritás, fenntarthatóság, továbbá környezettudatos gondolkodásmód fiatal generációval történő megismertetése volt.
A pályázati felhívás értelmében a Velencei-tó közvetlen környezetében élő, tanuló,
elsősorban szociálisan hátrányos helyzetű
fiataloknak egy írásbeli pályamunkát kellett
benyújtaniuk, amelyek értékelését követően
a legjobb pályázati anyagot benyújtó fiatalok
egy szóbeli meghallgatáson vettek részt, ahol
az angol nyelven történő bemutatkozásukat
követően lehetőséget kaptak a Velencei-tó

Velencén történt
Először volt Nagy Halfesztivál Velencén
A kifejezetten őszies, borongós, időnként esőt is hozó
időjárás ellenére sokan érkeztek április 13-14-én a
Velence Korzóra, a Nagy Velencei-tavi Halfesztiválra.
Necz István és szervezőtársai ígéretükhöz hűen kitettek magukért, ugyanis a halételek szerelmesei megtaláltak mindent, ami szemnek s szájnak ingere, ami
nemzetközi és honi, elsősorban velencei-tavi halakból készülhet, fókuszálva a 2018-ban az év halának
választott vörösszárnyú keszegre. Olyan különlegességekkel várták az ingyenes rendezvényre
érkezőket, mint pl. a lazacból és tonhalból készült halburger, frissensült vörösszárnyú keszeg
lila hagymás krumplisalátával, hortobágyi halas tócsni, filézett pontytepertő snidlinggel és lila
hagymával, vagy éppen tenger gyümölcsei fokhagymás lecsóban.
A halfogyasztás évszázadok óta a magyar gasztronómia szerves része, ünnepnapjaink elengedhetetlen eleme. A hal jótékony hatásai köztudottak, a gazdag halhús fogyasztása jótékonyan hat
a szervezetre, csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának veszélyét. Összességében közel százféle hazai és nemzetközi halétel, óriásbogrács, vidámpark és kézműves utca
biztosította az eseményen résztvevők kellemes és gasztroélményekben gazdag időtöltését.
MB

térségének fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseik, innovatív ötleteik
részletes bemutatására.
Az Európa Mi Vagyunk
projekt szóbeli fordulóját követően a szakmai
zsűri (dr. Füredi Szabolcs,
Czuppon István, Tóthné
Benkő Mónika, valamint
Scharle Anna) értékelte
az előadásokat, és kialakította a végső rangsort.
A zsűri döntése értelmében a következő fiatalok
kerültek díjazásra: Csere
Zsanett (Sárszentágota),
Hajdú Csilla (Pázmánd),
Juhász Dorka (Martonvásár), Molnár Luca (Székesfehérvár), Palóc Ádám
(Velence), Oláh Martin
(Kápolnásnyék), Kovács
Bendegúz
(Kápolnásnyék).
A pályázat győztesei
2019. május 2-5. között
egy háromnapos brüsszeli
(Belgium) tanulmányúton
vesznek részt, ahol testközelből láthatják az Európai
Unió egyes intézményeit

(Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság), és a kulisszák mögé betekintve
ismerhetik meg az intézmények céljait, konkrét
feladatköreit. A pályázat tárgyához kapcsolódóan
a fiatalok az uniós intézmények tisztségviselői
által tartott előadásokon vesznek részt, ahol
lehetőséget kapnak kérdéseik felvetésére, az
előadókkal történő közvetlen megvitatására.
A pályázattal kapcsolatban dr. Füredi Szabolcs
kifejtette, hogy az Európa Mi Vagyunk projekt
életre hívását részéről két fő tényező motiválta:
Hangsúlyozta, hogy mindannyiunk kötelessége,
hogy képességeinkhez és anyagi lehetőségeinkhez mérten “beálljunk” bizonyos jó, számunkra
fontos ügyek mögé, visszaadjunk valamit abból
a segítségből/támogatásból, amit az életünk,
munkánk, tanulmányaink során másoktól kaptunk (társadalmi szolidaritás). Másrészről megjegyezte, hogy a minőségi oktatáshoz, beleértve
az értékes/hasznos információkhoz való hozzáférés lehetőségét is, meglátása szerint egyre
inkább a tehetősebb szülők gyermekinek kiváltságává válik, melynek következtében a tehetséges, de szerényebb anyagi körülményekkel
rendelkező fiatalok már a “verseny” korai szakaszában lemaradnak. Összefoglalva tehát a helyi
fiatalok lehetőségeinek, versenyképességének
javítása áll a projekt hátterében.
(mátay)
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Értünk dolgoznak

Gyógyítóink

Mátay Balázs

Dr. Sági János
Fotók: Igari Balázs

rendőrkapitány

Hosszú évek óta áll a Gárdonyi Rendőrkapitányság élén Dr. Sági János r. ezredes, akinek
a vezetésével egy - az átlagpolgár számára
is érzékelhető módon - hatékonyan működő,
európai nívón tevékenykedő állomány végzi
munkáját a közrend védelmében, immár
nemcsak Velencén és a tó közvetlen környékén, hanem annak tágabb térségében. Már
régóta tervezzük, hogy a szakmai kérdések
taglalása mellett egy kicsit emberközelből
is bemutatjuk a kapitány urat lapunkban,
ám két kifejezetten örömteli és egy szezonális tényező most igazán aktuálissá teszi
ezt: a közelmúltban ismertetett éves beszámolóból kiderült, hogy Velencén egészen
kiváló a bűnügyi statisztika 2018-at illetően,
átadásra került az új kapitánysági épület,
továbbá nyakunkon a nyári szezon, ami a
rendőrség számára is kiemelt időszak. Ezredes úr, először is kérlek, mutasd be nekünk
röviden Sági Jánost mint embert. Milyen út
vezetett a rendőri pályáig, s esetedben is úgy
volt-e, mint a legtöbb kisfiú esetében, hogy
amikor megkérdezték: „Mi leszel, ha nagy
leszel?”, úgy feleltél: Rendőr!
Nos, nem így volt, aminek talán az is oka lehetett, hogy a családban nem volt rendőr. A középiskolai éveim műszaki érdeklődésem vezette, és
gépjármű-technikusnak tanultam. Az érettségi
vizsgám után egy évvel a technikusi záróvizsga
előtt álltam közvetlenül, amikor elkezdtem
érdeklődni a rendőri hivatás irányába. Beszélgettünk osztálytársaimmal, és többen úgy
gondoltuk, hogy felvételizünk a Rendőrtiszti
Főiskolába. Katonaéveim már előfelvételis főiskolásként töltöttem.
Nem titok, hogy a szakmáinkból adódóan mi
igen régóta ismerjük egymást. Anno még talán a
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Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon találkoztam veled először, viszont immár hosszú évek
óta vezeted a Gárdonyi Rendőrkapitányságot,
ami két dolgot sugall: részint nem vagy vándormadár típus, részint pedig nyilvánvalóan elégedett a munkáddal a felső vezetés. Jól gondolom?
Valóban nem vagyok az, szeretem az állandóságot, és rövid idő alatt nagyon megkedveltem
a környéket, ahol azért mindig vannak új kihívások. Az élet mindig produkál valami újat, ami
közhelyesnek tűnik, de úgy gondolom, jót is tesz
az embernek, mert egyrészt nem fásulunk bele
a munkánkba, másrészt mindig tanulhatunk
jóból, rosszból.
Az utóbbi kérdésedet talán a felső vezetésnek
kellene feltenned, de szeretném azt hinni, hogy
úgy van. Természetesen kapok visszajelzést
tőlük, és nemcsak dicséretet, hanem jobbító

szándékú figyelemfelhívást is. Legalább ilyen
fontosnak tartom azonban az önkormányzatok,
a lakosság, az itt élők és ide látogató turisták
észrevételeit, mert tulajdonképpen lehetnek
bármilyen pozitív szakmai mutatószámaink,
azok akkor jók, ha találkoznak az emberek munkánkról alkotott értékítéletével.
A bevezetőben említettem, hogy Velence 2018as bűnügyi, szabálysértési statisztikája rendkívül
jó számokat mutat, mi több, ilyen pozitív ez a statisztika még nem is volt. Ez egy üdülőkörzetben
található város esetében kiváltképp párját ritkító,
és nyilvánvalóan mutatja a rendőrségi tevékenység magas színvonalát is. Szakmai szemmel ez
miként értékelhető?
Velence városban 2018-ban jelentősen csökkent a bűncselekmények, kiváltképpen a vagyon
elleni bűncselekmények száma. Minden telepü-

Dr. Sági János átveszi Kontrát Károly belügyminiszter-helyettestől az új épület kulcsát

2019. május
a korszerű, minden fontos egységet egy helyen
felvonultató épület?
Ezt az elképzelhetetlen méretű változást nemcsak a munkatársaim, de a hozzánk fordulók
vagy tőlünk segítséget kérők is azonnal látják.
Március utolsó napjaiban költöztünk át a korábban négy különböző helyen lévő épületünkből.
Bár még „tanuljuk”, de már most megszerettük.
Többször megtettem, és ezúton is megismétlem, hogy mindenkinek köszönjük, aki jó szóval
vagy tettel segítette e valóban európai színvonalú épület létrejöttét.
Külön helyen, sőt külön városban voltak eddig
a bűnügyes, az egyenruhás közrendvédelmi,
a szintén egyenruhás közlekedésrendészeti
munkatársak, valamint az adminisztratív munka
alapját jelentő ügykezelés. Az immár egységes
közös épületben történő elhelyezés a Gárdonyi
Rendőrkapitányság gazdaságosabb üzemeltetését, a szakmai munka, a bűnüldözés egységét,

a gyorsabb információáramlást is segíti. Megjegyezhető, hogy a rendőrkapitányság fő épülete
közelebb került Velence városhoz.
Hamarosan kezdődik a nyári főszezon, az időjárás függvényében hétről hétre egyre többen
érkeznek már most Velencére és a tókörnyékre.
Miként készül a rendőrség a forró napokra,
hetekre?
A turisztikai szezon kiemelt szerepet játszik az
életünkben, amelyre a felkészülést már tavaly
ősszel elkezdtük. A technikai eszközök felkészítése mellett fontos az erők tervezése, a szolgálat szervezése, a megerősítés igénylése. Ebben
az évben Fejér megye tölti be a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság elnöki feladatait, amely minden év nyarán összehangolja a
Velencei-tó és a Balaton turisztikai szezonjának
rendőri feladatait. Ebben az évben is szavatolni
fogjuk a térségünk köznyugalmát, a „Köz” biztonságát.

Eredményes évtizedet ünnepeltek

- Immár 10 éve ültünk le először, azzal az elhatározással, hogy létrehozzuk ezt az egyesületet
a Velencei Helytörténeti Klub jogutódjaként.
Világéletemben a Németh Lászlótól származó
gondolatok szerint tevékenykedtem: „Az ember
is úgy nő, mint a fa, gyökérzetével kapcsolatai
szerteágazó rostjaival. Minél több, épebb kapcsolattal szívja a világot, annál magasabb lombot vethet”. Szerettem a kihívásokat, minden
újat igyekeztem kipróbálni, a nyugdíjazásom
után is valami értelmes új hobbit kerestem,
így csöppentem bele a kutatásokba, amik
által megszerettem ezt a tevékenységet, és itt
ragadtam. Azzal kezdtük a gyűjtőmunkát, hogy
a potenciális alanyok neveit összegyűjtöttük,
s rendszereztük, kiket, milyen témában szeretnénk megszólítani. Amolyan „csak ülök és
mesélek” mintájú beszélgetéseket szerveztünk,
s bár eleinte nem nagyon tolongtak a jelentkezők, csak beindult a gépezet, elindulhatott az
érdemi munka - emlékezett vissza meghatottan
köszöntése után a kezdetekre a visszavonuló
elnök, Galambos Györgyné.
A Velencei Helytörténeti Egyesület alapító tagjai: Cserny Etelka, Fehér Györgyné, Galambos
Györgyné, Galambos Mihályné, Gránitz Gáspár,
Gránitz Gáspárné, Kupi László, Sinkáné Mihály
Zita és Szávai János. Marika visszavonulásával
a munka dandárja és a vezetés felelőssége Kiss
Eszter Zsófiára hárul, a napi munkából pedig
leginkább Ludmann Ágota veszi ki a részét.

lésen fontos a jogsértő magatartások számának
csökkenése, azonban helyesen gondolod, hogy
kiváltképpen egy turisztikai övezetben. A rendőrség szolgáltat, mégpedig egy nagyon fontos
„árucikket”, a közbiztonságot. Ha nincs rend,
nincs biztonság, nincs idegenforgalom, nincs
sem gazdasági, sem társadalmi fejlődés.
E szolgáltatás közben azonban általában
hála isten nincs egyedül. Mi sem maradunk
magunkra, az önkormányzat, a polgárőrség és
általában társszerveink és más bűnmegelőzéssel foglalkozó állami és civil szervezetek segítik
a munkánkat. E nélkül a példaértékű összefogás
és kiváló együttműködés nélkül nem lehetnénk
eredményesek, köszönet a munkájukért!
„Megérkeztünk” a Gárdonyi Rendőrkapitányság
új épületéhez. Talán nem túlzok, ha azt állítom,
ez a komplexum teljes mértékben európai színvonalú. Milyenek az első hetek benyomásai,
mennyiben könnyíti meg az állomány munkáját

ról a Fejér Megyei Értéktárba is bekerült hat
velencei érték: a Wenckheim-kastély, Molla
Szadik sírja, a Bod-kápolna, a Kilátóterasz és
környéke, a római katolikus templom 1554ben öntött öregharangja és a történelmi pincesorok. Ezeken kívül további hat helyi érték
(Beck-kastély, Gurgyal, Petheő-Belatny-Füri
pince, Szent István római katolikus plébániatemplom, református templom, valamint
Velence szőlészete és borászata) felvételi
javaslata folyamatban van.

Fotók: Stehlik Norbert

Az idén ünnepli 10 éves születésnapját a
Velencei Helytörténeti Egyesület. A kerek
évforduló alkalmából a Wenckheim-kastély
kiállítótermében jöttek össze egy kis múltidézésre a még ma is aktív egykori alapító
tagok, akik egyúttal köszöntötték az egyesület visszavonuló lelkét, motorját, elnökét,
Galambos Györgyné Marikát, akit Kiss Eszter
Zsófia váltott a vezetői pozícióban. Marika
és kollégái munkájának köszönhető, hogy a
137 helyi értéket tartalmazó velencei listá-

-mbGalambos Györgyné, az egyesület leköszönő elnöke
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Városüzemeltetés

karbantartás, felújítás, kivitelezés

Medertérképet készítettek
a Korzó strandjáról
Akik április 24-én a délelőtti órákban a Korzó
partján jártak, egy kissé furcsa járművet láthattak a tóban. Kiderült, hogy a kabinos vízibiciklire
hasonlító alkalmatosság a tó medrét pásztázza.
Lajos Tibor vállalkozó a saját maga által tervezett és kivitelezett elektromosmotor- meghajtású járművével elvégezte a Velencei-tó kapuja
(Korzó) előtti mederterület felmérését. Erre
azért volt szükség, hogy pontosan meg lehessen határozni a tófenék-hiányosságok esetleges
mozgását és mélységét. A korábbi szezonokban
több ízben okozott problémát a Lídón fürdőzők
körében a több helyen is hirtelen mélyülő tófenék.
Ezeknek a gödröknek az eredete hozzáértők
szerint valószínűleg a korábbi nádasba befolyó,

felszín alatti vizekre
vezethető vissza, de
ez eddig nem nyert
megerősítést az alacsony vízszint miatt.
A meder vizsgálata
során ezen kimélyülések pontos méretei
meghatározásra kerülnek, és az adatok alapján lehet a további teendőket meghatározni.
A tulajdonos önkormányzat illetékesei már
most figyelmeztetnek: a tó természetes medrére tekintettel a nyáron strandolni érkezők
ne engedjék gyermekeiket felügyelet nélkül
a vízbe! A meder-kimélyülések megszünte-

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy 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 kerülnek kihelyezésre, a tilalom
2019. június 1. napjától 2019. szeptember
1. napjáig lesz érvényben.
A Velence, Nyár utca tekintetében a jelzőtáblák a fenti időszak alatt kizárólag a hétvégi és
munkaszüneti napokon kerülnek kihelyezésre.
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A tilalmi jelzőtáblák elhelyezését a nyári időszakban megnövekedett idegenforgalmi látogatók
sok esetben szabálytalan, a közúti közlekedést
megnehezítő, akadályozó parkolása indokolja.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy
az érintett ingatlanok tulajdonosai, használói
részére Velence Város Önkormányzata sorszámmal ellátott nyári „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY” kártyát biztosít a fenti időtartam alatt. Az ingatlanok
tulajdonosai, használói a tulajdonukban lévő
személygépjármű(vek) száma alapján, azzal azo-

tése érdekében Velence Város Önkormányzata
folyamatosan tárgyal a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatósággal. A készülő medertérkép a www.
velence.hu honlapon hamarosan elérhető lesz,
és bárki megtekintheti.
-mátay-

nos számú engedély átvételére jogosultak.
A behajtási engedély átvételére a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályán személyesen, lakcímkártya vagy lakóhely,
tartózkodási hely bejelentésénének hiányában a tartózkodást igazoló okirat (közüzemi számla) bemutatása mellett van
lehetőség 2019. május 20. napjától.
A lakosság szíves együttműködését, türelmét
és meg
Velence, 2019. május 07.
Velence Város Önkormányzata

2019. május

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági
Szakgimnáziumból
Végvári kalandozások a
történelmi Magyarországon
Iskolánk a tavalyi tanévben döntött úgy, hogy
részt kíván venni a „Határtalanul!” program
pályázatán. Először is a pályázathoz szükséges
partneriskola felkutatásába kezdtünk. Felvidéki
partneriskolánk megszűnt, ezért más irányba
néztünk körül. Bontovics Elvira tanárnőnek
sikerült felvenni a kapcsolatot a Vajdaságban a
Politechnikai Középiskolával, Szabadkán. Elsősorban ipari profilú képzések vannak, de sikerült
az azonos képzési irányt is megtalálnunk, parképítő képzésükkel rokon képzés a mi iskolánkban is van.
Pályázatunkban a közös történelmi múltat az
oszmán terjeszkedés megállítására Luxemburgi
Zsigmond által megvalósított délvidéki végvári
rendszer megtekintését tartottuk fő pályázati
célnak. Fontos számunkra megismerni a délvidéki magyar diákok helyzetét, a délvidéki
magyar emberek sokszor hányatott történelmi
múltját és jelenét. Valamint vajdasági vendégeink majd a magyarországi végvári rendszer
néhány jelentős várának megismerésével bővíthessék élményeiket, közös programok során
Az úton 40 diák és 4 kísérőtanár vett részt. Diákjaink 9.-10. osztályos tanulók, akik jutalomból
vehettek részt az utazáson, tanulmányi, közösségi és szakmai munkájuk eredményeként. Az
első napunkat Szabadkán és Palicson töltöttük,
a magyar szecesszió nyomában. Szabadkán
csatlakozott hozzánk honismereti vezetőnk, aki

5 napon keresztül kalauzolt bennünket a Délvidéken. Szabadkai partneriskolánk látogatásával
kezdtük a programunkat, majd a belvárosban
megtekintettük a magyar szecessziós Városházát, amelynek vitrázsairól nemzeti nagyjaink
és királyaink tekintenek vissza ránk. Szabadka
város központjában körbejártuk a zöld és a
kék szökőkutakat, Jakab és Komor szobrait, a
Szentháromság-szobrot, a Kaszinó épületét, a
Népszínházat, majd végigsétáltunk a Korzón,
útba ejtve a kaptáros házat is. Megcsodáltuk a
magyar szecesszió egyik remekművét, a mézeskalácsházat, vagyis a Raichle-palotát. A szabadkai diákokkal közösen átsétáltunk a gimnázium
elé, a Kosztolányi-szoborhoz, ahol megkoszorúztuk nagy költőnk szobrát.
Szabadkai utunk legmegrendítőbb része volt a
temetőben kialakított Szárnyszegett turul- szobornál tett látogatásunk, főhajtásunk az értelmetlen népirtás többezer magyar áldozatának
emlékművénél, tömegsírjánál.
Innen a Palicsi-tó partjára mentünk, ahol sétát
tettünk, szecessziós fürdőépületeket, színpompás villákat láthattunk. A tó környékét annyira
megkedvelte Mátyás király,
hogy 1462-es itteni látogatása után szeretett édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek ajándékozta.
A sok élménytől kissé
fáradtan és éhesen érkeztünk meg a szálláshelyünknek otthont adó Tóthfalura.
Megismerkedtünk az élni
akaró vidék példaképének
számító faluval, megtekinttettük a parkokat és
szobrokat, illetve az iskolát
és akadémiát. A Délvidék
legnagyobb turul-szobrát,

valamint Tóth József falualapító, János Pál pápa
és a mártír pap, Szabó Dénes szobrát. Felkerestük az épülő Mini-Délvidék parkot.
A második napon Bácska büszke várai és erődítményei vártak ránk. Bácson kezdtünk, ahol
Botond vezér egykori székhelyére látogattunk,
a Délvidék egyik legszebb állapotban megmaradt várához. Bácska névadó települése és vára
máig büszkén hirdeti ezeréves történelmünk
letűnt lovagkorát.
Innen Újvidékre vitt az utunk, ahol a péterváradi
erődítményhez mentünk. A Bánk bánból ismert
Petur bánról elnevezett város erődje egykoron a
történelmi Magyarország második legnagyobb
erődítménye volt. A Dunán átkelve, a várfalak
előtt elhaladtunk még az óvárosban Jellasics
bán szülőháza előtt, majd a Tarcal lankáira felkapaszkodva, a „részeges” vagy fordított óra tövéből gyönyörű kilátásban volt részünk Újvidékre,
Szerbia második legnagyobb városára. A föld alá
is leereszkedhettünk, a kazamatarendszerbe,
ahol megismerkedtünk a vár igazi védelmi
vonalaival, ahol egykoron még Rózsa Sándor is
raboskodott.
Ezek után városnéző sétát tettünk Újvidéken. A
főtéren megismerkedtünk a jelentősebb épületekkel és a katolikus templomot fenyegető
Svetozár Miletity szobrával, az újonnan felavatott I. Péter király lovas szoborral. Megtekintettük a Zsolnai-tetős Mária neve- templomot,
majd a sétálóutcán végigérve a Duna utcát, a
szerb püspöki palotát és a pravoszláv templomot.
Innen még hosszú út vezetett Belgrádba, ahol
ifjúsági hostelekben volt szálláshelyünk.

(Folytatjuk!)
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Biztonságunk érdekében

Biztonságunk érdekében
Meglehetősen mozgalmas időszakot tudhatnak maguk mögött „kéklámpás” szervezeteink. Nézzük az elmúlt hetek, az április
közepétől május közepéig tartó időszak
krónikáját, illetve az egyéb baleseti- és bűnmegelőzési információkat.
Közúti közlekedési baleset történt 2019. április 16-án 15 óra körül a 7-es számú főút 45-ös

zárás volt érvényben, a rendőrök a forgalmat a
főútról a környező utcák felé terelték.
Felborult egy gépkocsi május 11-én este az M7-es
autópálya Letenye felé vezető oldalán, a 45-ös kilométernél. A balesethez a székesfehérvári hivatásos
és a velencei önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik
áramtalanították a járművet. Elsődleges információink szerint a balesetben senki nem sérült meg
Nézzünk néhány egyéb esetet Velence Város

Ezen az estén 20:12 h-kor segítségünket kérték
Gárdony, Béke utcába, közlekedési baleset mentési munkálataihoz. 3 fővel és a pusztaszabolcsi
kollégákkal segédkeztünk. 04.22-én délelőtt
10:41 h-kor Gárdony, Szabadság útra kaptunk
riasztást, ahol rózsabokor égett. 3 fővel kezdtük
meg a vonulást, szerencsére már kiérkezésünk
előtt a tüzet eloltották.
Este 21:08 h-kor riasztottak minket Kápolnásnyék, Bartók Béla utcába, ahol tűz keletkezett
egy garázssoron. Hét garázs és bennük négy
személygépkocsi égett. Egyesületünk 5 fővel
vonult a helyszínre, majd a székesfehérvári,
pusztaszabolcsi és a pázmándi kollégákkal
együtt oltottuk a tüzet. Az oltási munkálatokat
éjféltájban fejeztük be. A lakóépületekre nem
terjedtek át a lángok.
2019. 04. 29-én 21:18 h-kor Gárdony-Csiribpusztán egy lakóház égett ki. 7 fővel próbáltunk
segíteni kollégáinknak, ám sajnos két férfi nem
tudott kijönni az épületből, ők a lángok között
lelték halálukat.

A Velencei Polgárőrség
2019. áprilisi tevékenységei

kilométerszelvényében, Velence térségében,
ahol eddig tisztázatlan körülmények között
egy személygépkocsi motorossal ütközött
össze. Meg nem erősített hírek szerint a motoros
súlyos, csonkolásos sérülést szenvedett. A helyszíni szemle és a műszaki mentés ideje alatt az
érintett útszakaszon késő délutánig teljes útle-
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Önkéntes Tűzoltó Egyesületének szóvivője,
Horváth-Szabó Nóra összefoglalója segítségével:
2019. 04. 20-án délután 16:13 h-kor mezőgazdaságiépület-tűzhöz riasztottak minket, Gárdony,
Gárdonyi Géza utcába. 3 fővel érkeztünk a helyszínre, a székesfehérvári kollégákkal a veszélyt
elhárítottuk. 04. 21-én 17:13 h-kor Velence, Ady
Endre utcába érkeztünk 7 fővel, gyorsan terjedő
gaz-, avarégéshez. A székesfehérvári kollégákkal
megfékeztük a tüzet.

A Velencei Polgárőrség 2019. április hónapban
közbiztonsági járőrözést 8 alkalommal végzett,
esetenként 2 fővel, 108 órában. Labdarúgó-mérkőzést, kézilabda-mérkőzést 4 alkalommal, esetenként 6 fővel 81 órában biztosítottunk. Ezen
a nyáron újabb feladatot is teljesítünk az OPSZ
felhívására. A polgárőrség is részt vesz a parlagfű-fertőzöttség felderítésében. Elsősorban
a külterületeken végzünk ezzel kapcsolatos
tevékenységet. Szintén az OPSZ javaslatára tervezzük a segélyhívó számok helyes és jogszerű
használatáról szóló tájékoztatás megtartását az
iskolákban és a nyugdíjasklubokban.

Fehér István
elnök

2019. május
A vizek veszélyei
Alapszabály:
Gyermek nem maradhat
felügyelet nélkül a vízben/
víz közelében!
A vízen tartózkodásra,
vízi közlekedésre vonatkozó
fontosabb szabályok
A szabad vizekben való fürdés
A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM-rendelet
alapján:
A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak),
továbbá vízi létesítmények (csatornák)
vizében (a továbbiakban együtt: szabad
vizek) fürödni azokon a helyeken szabad,
amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá,
illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. Fürdésnek minősül
az úszóeszközök (játékcsónak, vízibicikli,
banánhajó, felfújható eszközök stb.) vízen
történő használata is.

Tilos fürdeni:
a) hajóútban;
b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem
szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;
c) vízlépcsők és vízi munkák
300 méteres, hidak, vízkivételi
művek, egyéb vízi műtárgyak,
komp- és révátkelőhelyek 100
méteres körzetében;
d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak,
veszteglőhelyek, vízisport-pályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén
és 100 méteres körzetében;
e) egészségre ártalmas vizekben;
f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével
a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben;
g) vízi jármű kísérete nélkül a
Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000
méternél, Veszprém és Zala
megyéhez tartozó területén a
parttól 500 méternél nagyobb
távolságra, valamint a Tisza-tó
területén a parttól 500 méternél
nagyobb távolságra;
h) éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mélyvíz határáig;
i) ahol azt tiltó tábla jelzi.

Fontos szabály, hogy 6 éven aluli, továbbá
úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak
felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.
Gyermek- és ifjúsági csoportok esetén a csoport
vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő
számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő- és mentőőrséget
kell állítania.
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször
felvillanó sárga fényjelzés – esetén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra tilos fürödni, míg a II.
fokú viharjelzés - percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés - esetén fürödni tilos. A viharjelzés egyébként okostelefonon is nyomon követhető a TAVIHAR elnevezésű mobilalkalmazással.
(Folytatjuk!)
Mátay Balázs
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Rovatunkban Koszti András
polgármestert kérdezzük a képviselő-testület
munkájáról, az üléseken
meghozott rendeletek fontosságáról és szükségességéről. A képviselő-testület
jegyzőkönyvei nyilvánosak,
ezért nem a rendeletek
felsorolása a cél, hanem a
kiemelt jelentőségű ügyekről kívánunk részletesebb
tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2019. április 25. napján tartotta soros ülését Velence
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A napirendek jelentős része a
Velencén működő szervezetek, egyesületek, egyházak, alapítványok, nyugdíjasklubok, sportolók, sportegyesületek támogatási kérelméhez kötődött.
Koszti András: Valóban. Velencén egyre több, igen hasznos, kiváló programokat szervező, jó eredményeket felmutató, a város kulturális, egyházi- és
sportéletét jelentős mértékben pozitívan befolyásoló magánszemély és
szervezet működik. Külön szeretném kiemelni Velence Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesületét és a Velencei Polgárőrséget, mert ők külön kategóriát
képviselnek azzal, hogy a biztonságunkat, sok esetben az életünket védik
áldozatos önkéntes tevékenységükkel, éjjel-nappal készenlétben állva
az adandó feladat elvégzésére. Mind tűzoltóink, mind pedig polgárőreink
szabadidejükben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat a
környék hivatásos rendőreivel, tűzoltóival, katasztrófavédelmi szakembereivel és a mentőkkel karöltve, sok esetben egyedül, a hivatásos támogatóegységek helyszínre érkezéséig. Nem lehet eléggé megköszönni ezt a
tevékenységet, nem kérdés, hogy amiben és amilyen mértékben lehetséges, támogatnunk kell ezeket a szervezeteket. Összességében mindenki,
akinek a támogatásáról ezúttal döntöttünk, mindannyiunk számára hasznos és fontos tevékenységet végez, így képviselőtársaimmal együtt természetesen támogattuk a benyújtott kérelmeket.
Velencei Híradó: Az egyik legfontosabb napirend a Velence Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása volt.
Koszti András: Igen. A zárszámadás az önkormányzat bevételeit és kiadásait magában foglaló pénzügyi terv, amely tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket
és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik. Erre esetünkben most került sor, a képviselő-testület 8
igen egyhangú szavazattal a rendeletet megalkotta.
Velencei Híradó: A témában a testületi ülést követően közmeghallgatást
is tartott Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely nagyon
hamar véget ért.
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Koszti András: Ez így igaz. A közmeghallgatás a „hatalmas” érdeklődés okán meglehetősen rövidre sikeredett. A jelenlévő néhány lakó
az eredeti témában egyáltalán nem tett fel kérdéseket, így lehetőséget biztosítottam arra, hogy bármely egyéb tárgykörben teret adjunk
a hozzászólásoknak. Most sokadik alkalommal bizonyosodott be,
hogy bármilyen időpontban tartunk testületi ülést vagy éppen közmeghallgatást, nagyon kevesen vesznek ezeken részt. Ez számomra
újabb visszaigazolása annak, hogy a lakosság bízik az általa megválasztott képviselőkben és a polgármesterben, azaz Velence Város
Képviselő-testülete megfelelően végzi munkáját. Ezúton is köszönjük
a bizalmat!
Velencei Híradó: Visszatérve konkrétan a testületi ülés témáihoz, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet is megalkotásra került. Miért volt erre szükség?
Koszti András: Az Alaptörvény (J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken és május 1. napján a vonatkozó önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott közterületeket fel kell
lobogózni Magyarország zászlajával. Velence esetében ezek a közterületek a következők: Hősök parkja, Halász utca, Tópart utca, Ország
út, Meszleny út, Fő utca, Pusztaszabolcsi út, valamint a Balatoni út
velencei szakasza. A rendelet szerint a zászlók kitűzését az ünnepeket megelőző munkanapon 16.00 óráig, a bevonásukat az ünnepeket
követő munkanap 16.00 óráig kell elvégezni. A közterületek fellobogózásáról a polgármester irányítása mellett a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (2481 Velence, Tópart utca 26.)
gondoskodik.
Velencei Híradó: Az idén is lesz nyári igazgatási szünet a Velencei Polgármesteri Hivatalban, erről is döntött a testület.
Koszti András: Igen. A nyári igazgatási szünet 2019. július 29. napjától
2019. augusztus 16. napjáig került elrendelésre a képviselő-testület döntése értelmében. Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás
folyamatosságának biztosítása érdekében a Velencei Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.
MB
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A „Széchenyi 2020” program keretében, európai uniós támogatással valósul meg a velencei-tavi partfal rekonstrukciója. Az elmúlt évben megindult
kivitelezési munkálatok jelenleg is több helyszínen zajlanak. A kedvező
időjárás beköszöntével a kivitelező várhatóan egyre több munkaterületen fog egyidejűleg munkát végezni. A projektet a KEHOP-1.3.0 pályázati
konstrukció keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg. A beruházás költsége 14.000.000.000 Ft, amelyet az EU és a magyar állam által nyújtott
100%-os vissza nem térítendő támogatás biztosít.
A projektet megvalósító konzorcium 2019. április 23-án sajtónyilvános
lakossági rendezvényt tartott, ahol a meghívott vendégek és a tó körüli
települések érdeklődő lakosai a kivitelezést végző Velence 2016 Konzorcium előadásán keresztül kaptak tájékoztatást a projektben megvalósuló munkálatok előrehaladásáról és a további munkálatok várható
ütemezéséről. A partfalrekonstrukció keretében a tó arculatához illeszkedő megoldások valósulnak meg. Javul a part és a vízfelület megközelíthetősége, ami a későbbi fenntartási munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlen.
2018. folyamán megtörtént a tó északi partján lévő vízfolyások sankolótereinek tisztítása. A megtisztított sankolóterek elősegítik a hirtelen lezúduló, heves csapadéktevékenység során a környező területekről érkező
törmelék és hordalék lerakódását, kiülepedését, ezáltal javítva a Csincsa-árkon, a Csónakházi-árkon és a Koldus-árkon keresztül a tóba jutó víz
minőségét.
A tó öbleiben ütemezetten megkezdődött a felhalmozódott lágyiszap
eltávolítása. A kikotort lágyiszap egy része a már meglévő cserepes-szigeti
zagytéren kerül elhelyezésre. A kikotort mederanyag további elhelyezésére a projekt keretében kialakítandó ideiglenes vagy végleges zagyterek
biztosítanak lehetőséget. Ideiglenes zagyterek a velencei hidromechani-

Tanulmányiösztöndíj-pályázat
közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő
tanulók részére
Velence Város Önkormányzata tanulmányiösztöndíj-pályázatot hirdet az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című projekt
keretében.
Velence Város Önkormányzata a 2019. évben 32 fiatalt tud a
2019/20. tanévkezdéshez kötődő egyszeri 50.000,- Ft ösztöndíjtámogatásban részesíteni.

Fotók: Igari Balázs

A partfal rekonstrukciójáról tájékoztattak

zációs üzemi kikötő melletti HIDRO zagytér és a sukorói zagytér, melyek
építése is már befejeződött. Öbölkotrás a MOHOSZ-kikötőben történt,
illetve megkezdődtek a Madárvárta-öböl kotrási előkészítő munkái. A
tervezett öbölkotrások révén eltávolításra kerül az üledékben felhalmozódott, biológiailag hasznosítható szerves anyag jelentős része, ezáltal
csökken az algásodás mértéke, javul a Velencei-tó vízminősége.
Partfalrekonstrukciós munkálatok jelenleg a VVSI evezőspályánál, a tőle
nyugatra lévő szabadstrandnál, a sukorói „0” szelvényű kikötőben, a HIDRO-teleptől nyugatra lévő partszakaszon, a Drótszamár (Panoráma) kemping partfalánál, valamint a velencei déli kanyari kikötő és hajóállomás
területén zajlanak. A velencei csónakkikötőnél befejeződött a hullámtörő
elbontása. Folyamatban van az agárdi Park Strand kemping partfalának
kiviteli munkái, illetve a Béke utcai kikötő meglévő partvédőművének
elbontása is megkezdődött. További előkészítő munkálatok zajlanak a
Cserje és Béke utcai kikötő közötti partszakaszon.
A kivitelezés lehetőség szerint az érdekeltek - tulajdonosok, üzemeltetők,
strandolók, horgászok - igényeinek maximális figyelembevételével történik. A projektzárás tervezett időpontja: 2021. augusztus 31.
-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,

A tanulmányi ösztöndíj a pályázati űrlap és a kötelező mellékletek
beadásával pályázható.

ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,

A részletes pályázati kiírás a www.velence.hu oldalon található.

ü Építőanyag-szállítás Velence területén

A pályázat beérkezési határideje: 2019. június 10. 12.00 óra.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Heinczné Horváth
Edina titkársági osztályvezető nyújt a heinczne.edina@velence.hu és
a 22/589-412 elérhetőségeken.
Koszti András
polgármester

5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresünk

Tel: +36 30 217 08 34
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

www.velence.hu

Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Trianon–Tria-Non!
Készüljünk a 100. évfordulóra!
Jövőre, 2020-ban Trianon 100. évfordulójához érkezünk. Sok minden történhet addig.
A lényeg, hogy a magyarság élje és érezze át
ezt a tragédiát, és soha ne nyugodjon bele, s
ne tartsa végleges állapotnak, megváltoztathatatlannak Trianon (1920. június 4.) gyalázatát. Ez évben, 99 éve immár, hogy Trianon
erkölcsi terhe kezdettől oly bénítólag hat a
magyarságra, s igenis mindmáig korlátozza
döntés- és cselekvő képességében. Talán
ennek tudható be, hogy Magyarország rendszerváltás utáni kormányait - ebben a vissza
nem térő, páratlan történelmi helyzetben - a
magyar igények nemzetközi jogi fórumokon
való hatékony felvetése helyett, az utódállamokkal való alapszerződések gyors, szinte
pánikhangulatú megkötése foglalkoztatta.
(Ezek Magyarországra, s az anyaországon
kívül élő magyarságra teljesen hátrányosak
voltak…)
Trianon ma is megbéklyóz, hisz még magyar
érzelmű politikusaink is csak „lélekben” mertek-mernek közösséget vállalni elszakított
testvéreinkkel, s csupán „a nemzet határokon
átívelő újraegyesítésének” fogalmáig mertek s
mernek elmenni. Holott a határon túli magyarság jajkiáltásai bejárták-bejárják Európát. Hisz Trianon nemcsak a történelmi Nagy-Magyarország
határait rajzolta át önkényesen, hanem az idegen országok állampolgáraivá vált magyarokat
engedte kollektív bűnösnek nyilvánítani, emberi
- nemzetiségi-szabadság jogaiktól, vagyonuktól,
anyanyelvüktől, iskoláiktól, vallásuktól, magyar
egyházaiktól, természetes élet- és mozgásterüktől megfosztani.
Szólnunk és emlékeznünk kell, hogy a felnövekvő nemzedékek tudatában legyenek, e
jogfosztásnak, s hogy ezzel Európa is nézzen
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szembe - saját jövője érdekében – azzal az örök
veszélyforrással, amit Trianon becstelen és átkos
öröksége jelent.
A félévszázados ateista diktatúra agymosása,
erkölcsrombolása, tudatszűkítése 2004. december 5-én érett be végzetesen, lehangolóan, gyógyíthatatlanul. Trianon hatása ez is! Trianon áldozatai vagyunk! A „kompország-maradékország”
lakossága - egymillió négyszázezer polgár kivételével- végleg elvesztette nemzeti öntudatát,
s ezzel megtagadta múltját. Ezek után nagyon
nehéz már kiejteni ezt a szót, hogy anyaország,
nemzet … S azokat, akik a teljes jogfosztottságban is megmaradtak magyarnak, ím szégyenteljesen és dicstelenül megtagadták a nem
hívei és a távolmaradók… Úrrá lett a magyarság
zömén az önzés, az anyagi javak harácsolása,
a szellemi-erkölcsi tompultság, a karrier-vágy,
vagy éppen a megélhetés miatti aggodalom, s
az ebből adódó megalkuvás… A mai generációk
- tisztelet a kivételnek- a televíziók által naponta
ránk öklendezett vulgáris, szellemileg igénytelen, sárba húzó, agylágyulást és az erkölcsképző
szervek elrothasztását okozó show-műsorokon,
valóságshow-kon, bárgyú sorozatokon nőnek
fel, miközben nem ismerik krónikáinkat, gesztáinkat, nemzeti történelmünket, csodálatos
magyar irodalmunkat, népdalainkat, népművészetünket, s nem ismerik Adyt, Krúdyt, Babitsot,
Reményik Sándort, gróf Wass Albertet, vagy
éppen Márai Sándort… (Folytatjuk)

Házas alkalmak
a Velencei újtelepi templomban
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak
és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27) Az idézett

mondat a Biblia első könyvének első fejezetében
található, tehát előkelő helyen. Gyakorlatilag itt
szól Isten igéje először az emberről. A mondat
szerint Isten képmásai vagyunk, ráadásul nem
magunkban, hanem a férfi és a nő együtt. Isten
biztos számított rá, hogy néhányan nem hiszik
el ezt első hallásra, ezért a mondatban kétszer
is szerepel, hogy Isten képmására teremtett
minket. A keresztény házasságban a férfi és a
nő egysége Istenre mutat, ezzel az összetartozással válnak teljes egészében Isten képmásává.
Ez már valami olyan, amiért szerintünk érdemes
tevékenykedni. Közösségünk házaspárjai ezért
döntöttek úgy, hogy 6 péntek estén „randizni”
fognak. A randevúkat a Bibliai Házassággondozó
Szolgálat segítette tananyaggal és előadókkal.
A Bibliai Házassággondozó Szolgálat felekezetektől független belmissziós házassággondozó
szervezet, amely többek között arra törekszik,
hogy a házasságban élőkkel megismertesse a
társkapcsolat építésének bibliai alapelveit egységük mélyítése és a mély válságok megelőzése
érdekében. Foglalkozik ezen kívül fiatal házasokkal és zátonyra futott házasságban élőkkel is.
Mit adott nekünk ez a pár alkalom? A Házasság művészete filmsorozat és könyv az Isten
által kitalált és támogatott házasságról szól
sok humorral, bölcsen és lelkesítően. Mikor
azt hittük, a mienk tökéletes, megmutatta, van
még hová fejlődnünk; amire azt gondoltuk csak
nekünk problémás, rávilágított, hogy teljesen
átlagos, pl. a férfi női különbözőségből fakadó
nehézség. Motivált a randevúzásra, a kettesben töltött időre, az egymásra odafigyelésre és
a megbocsátásra. Egyik kedvenc mondatom
belőle: „A feleség házasságban játszott szerepe
három szóban foglalható össze: szeretet, támogatás, tisztelet.”
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Ajánlom mindenkinek!
/14 éves házaspár/

Nem megy egyedül

Miért van az, hogy olyan
sokféle megoldásunk létezik a hívő életre, amikor a
Biblia csak egyféle irányt
mutat? Olyan sok utat tartunk jónak, a kevéske hitet is
elegendőnek, és a csekélyke
odaszánt időt is dicséretesnek. Egy szorult helyzetben
Jó alkalom volt kiszakadni a hétköznapokból, beszélgetni kettesben a házasságunkat elindulunk Isten felé, aztán
mikor megoldódik, megálkísérő fontos témákról. Még a nézeteltérélunk, hogy: köszönjük, innen
sek is hasznosak voltak, tudtunk beszélni
már egyedül is boldoguezekről is.
lunk. Csakhogy egy helyze/15 éves házaspár/
tünk, nem az életünk. Sokan
indulnak el a hívő élet felé, mert érzik, hogy
Számunkra a Házasság művészete kurzus
Isten nélkül nem megy, de aztán megtorpannak,
rámutatott arra, hogy Isten szemszögéből
milyennek kellene lennie a házasságnak és és nem közelednek tovább. Ha megkérdezzük
őket, hívőknek vallják magukat, de csak amomennyire fontos az együtt töltött minőségi
lyan „szigetüzemmódban”, egyedül élik meg a
idő. A jelenlegi életünket átgondolva más
hitüket, látszólag függetlenül, gyülekezet nélfontossági sorrendet kell felállítanunk,
kül, mondván: egyedül is hiszek, nem kell ahhoz
hogy ez a házastársunknak, gyermekeinkközösség. Nos, ez nem így van. A félreértés oka
nek is a legjobb legyen.
az, hogy nem értjük pontosan, mi is a hit. Sokan
/12 éves házaspár/
megállnak annál, hogy hisznek Isten létezéséRécsei Norbert ben, és ez elegendő. Pedig ez úgy minden, hogy
plébános közben alig valami. Mintha a kapuinkhoz még
időnként
kimennénk
beszélgetni Hozzá, de
beljebb már nem engedjük, nehogy felforgassa
eddigi életünket. A Bibliában a hit (görög szó) azt
jelenti: bizalom, meg�győződés, hűség. Hinni
Istenben tehát nem csupán a létezésének elfogadását jelenti, hanem
„AKIK A VÍZBÕL ISZNAK, A FÁK, HOVA MENNEK?”
az életünk, a vágyaink, a
/S .PLATH/
problémáink, az utaink
teljes ráhagyását, és akaTONGORI SZILVIA
ratának megcselekvését
abban a bizalomban,
2019. 04. 29 - 05. 31.
hogy bármin keresztül is
Velencei Helytörténeti Egyesület
vezet, a legjobbat készíti
Meszleny–Wenckheim-kastély
nekünk, az Ő ígérete sze2481 Velence, Tópart u. 52.
rint.
Isten a gyülekezetbe
TÁMOGATÓK
vezet, hogy ott éljük
meg hitünket, oda adja
az áldását, ott van jelen,
ott tanít, épít, vigasztal,
ha kell, bátorít egymás
által, és igen, olykor megítél, hogy ne folytassunk
olyat, ami nem az életre
Jó volt, hogy közös élményként éltük meg.
Házaspárként, olyan dolgokon kellett
gondolkodnunk, amire a mindennapi rohanásban nincs idő. Fantasztikus lehetőség a
kapcsolat ápolására!
/18 éves házaspár/

visz. Nem járni gyülekezetbe nem függetlenséget jelent, hanem a védelem, az oltalom hiányát.
Sokaknál érzem, hogy égető szükségük lenne
Isten jelenlétére az életükben, de nem járnak
gyülekezetbe, mert úgy gondolják: ott biztosan meg akarják téríteni majd őket. Mi magunk
nem tudunk megtéríteni senkit. Átadhatunk
üzenetet, szeretetet, bölcs gondolatokat, de
meggyőződést az ember szívébe egyedül Isten
adhat a hirdetett Ige által – ha nyitottak vagyunk
rá, hogy több legyen az életünk az eltelt időnél.
Én mindössze a Velencei Hajnalpír Baptista Gyülekezetnek lelkipásztora vagyok. A gyülekezet
maga viszont az Úré. Ezért ne feledd kedves
Olvasó, aki idáig eljutottál: én csak egy üzenetet
adtam át. Valójában az Úr az, aki megszólított,
aki az Ő jelenlétébe hív.
Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet,
Velence, Szabolcsi út 3
Alkalmaink:
Vasárnap: 09:30 Imaóra,
Istentisztelet
(közben: gyermekeknek Bibliaóra).
Szerda: 18:30 Bibliaóra
(közös biblia tanulmányozás, beszélgetés)
Szombat: 18:00 VIFI
(Velencei Ifjúsági alkalom. Ének, játék,
Ige, beszélgetés,)
E-mail címünk:
hajnalpir.be@gmail.com
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit
Süni csoportosok első
kirándulása
Minden évben elérkezik a nap, amikor a Süni
csoportos ovisok hátizsákkal a hátukon útra
kelnek. Középső- és nagycsoportban egésznapos élményszerző buszos kirándulásokat
szervezünk. Nagy kaland ez a gyermekek és
a felnőttek számára egyaránt. Az idei évben is
útra keltek a kis Sünik. Az ófalusi óvodarész legkisebbjeiként csak egy rövid kirándulásra indultunk el a Velencei- tó partjára.
A kirándulás napján szép, napsütéses kirándulóidőre ébredtünk. A gyermekek izgatottan
érkeztek az oviba, és boldogan mutogatták

egymásnak hátizsákjukat, amelybe az innivalójuk került. Tízórai után elindult a kis csapat.
Közvetlenül indulásunk előtt felvettük a láthatósági mellényeket, és megbeszéltük a sétával kapcsolatos közlekedési szabályokat is. A
tópartra érve a gyermekek kicsit már fáradtan
nézték a vízen úszó hattyúkat, sirályokat és vadkacsákat. A fagyi szó hallatán kedvük felélénkült, és boldogan választották ki a sok-sok fagyi
közül a kedvencüket. Öröm volt nézni a fagyitól maszatos arcocskájukat. Miután mindenki
megpihent, és elfogyasztotta fagyiját, visszasétáltunk az oviba. A visszautat egyre fáradtabban
és nehezebben tették meg a kicsik. Ebéd után
már alig várták a gyermekek, hogy ágyba kerüljenek, és mire véget ért az altatómese, szinte
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már mindenki elaludt. Másnap is a kirándulásról
beszélgettek, és mesélték egymásnak élményeiket.
Vácziné Kardos Edina
óvodapedagógus

Itt a tavasz - kirándultunk
Óvodánkban már hagyomány, hogy a tanév
vége előtt minden csoport kisebb-nagyobb
kirándulást tesz. A kicsik csak helyben, a nagyok
már távolabbi útra indulnak. Mi a Szivárvány csoportosokkal a Pákozd-Sukorói
Arborétumot és Vadasparkot látogattuk
meg. Célunk volt, hogy a szabadban tartott élménypedagógiai foglalkozásokon
vigyük közelebb a gyerekeket a környezetükhöz, ismertessük meg velük a minket
körülvevő természetet.
Kirándulásunk
során először végigsétáltunk a nagy bevezető sétányon, ahol a környék geológiai és
növénytani jellegzetességei sorakoztatták
fel.
Sok meglepetést tartogatott még számunkra a Tájmúzeum és Halászati interaktív
kiállítás: játszhattunk társasjátékokkal, meghallgathattuk a környéken élő állatok hangját,
és számos érdekességet tudhattunk meg az
ottani erdő életközösségéről. De legérdekesebb
a kitömött vaddisznó volt, amit mindenképpen
szerettek volna gyerekeink megsimogatni.
Az arborétum területén megpillanthattunk

még: a tóban halakat, a parton kacsákat, a
vadasparkban őzikéket, gímszarvasokat, muflonokat, vaddisznókat. A röpde többféle madárnak: fácánnak, balkáni gerlének, pávának,
pulykának adott otthont. Ez utóbbi a gyerekek
kedvence volt, tetszett nekik, ahogy a madár
kiadta a hangot, hosszú időn keresztül figyelték,
többen utánozták.
Az ismeretszerzés és a panorámában való gyönyörködés mellett rendkívüli szabadidős tevékenységet is kínált a park. Az erdei tornapálya,
a fából készült kaland-játszópark, a játszótér
rugós játékokkal szolgálta a kikapcsolódást.
Mielőtt hazaindultunk, a gyerekek a játékokban
gazdag játszótéren futhattak, csúszhattak, mászhattak még egyet. Nagyon jól éreztük magunkat,
igazán kellemes program, színvonalas szórakozás és pihenés is volt ez a természetben.
Ander Beáta,
Szivárvány csoport,
óvodapedagógus

Anyák napja az oviban
Minden évben van egy kedves nap, amiről
sosem feledkezünk meg. Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, dédiket. Megköszönjük a sok szeretetet,
gondoskodást, mellyel születésünk óta körbevesznek, elhalmoznak minket. Anya, anyám,
édesanyám, nagyi, dédi… vannak-e ennél szebb
szavak, gyönyörűbb dallamok? Lehet-e attól
csodálatosabb érzés, amikor az anya
testében egy új élet fogan, dobogni
kezd a kicsi szíve, mikor viszonozza
azt a mosolyt, amit csak egy anyától
kaphat? Csak az édesanyák tudják,
hogy nincsen valódibb öröm a gyerekeknél, nincs igazibb boldogság az
anyaságnál.
A gyermekek és felnőttek szívében is
az édesanya különleges helyet foglal
el. Ő az, aki számára mindig a gyerme-
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kei lesznek a legfontosabbak. Ő az, akivel bánatunkat, örömünket mindig megoszthatjuk, akiben mindig feltétel nélkül megbízhatunk. Ő az,
aki őszintén örül sikereinknek, aggódik miattunk
és akihez mindig visszatérhetünk. Jelenlétük,
gondoskodásuk életünk fontos része. Az édesanyák szeretete egy életen át végigkísér mindenkit. Évek múlásával az anya-gyermek között lévő
kapcsolat mélyül, gazdagodik. Mindig mondjuk
ki, mutassuk ki, fejezzük ki szeretetünket szavakkal, öleléssel, kedvességgel, gondoskodással.
Az anyák napja az óvodában is az egyik legszebb, legmeghatóbb ünnep. Az édesanyák és
gyermekeik is izgatottan várják ezt a napot. Még
a legkisebbek szemében is látszik, hogy valami
különleges nap, különleges ünnep következik. Minden évben a kis óvodásaink műsorral
és ajándékokkal készülnek az édesanyáknak
és nagymamáknak, hetekig titokban tartva
köszöntőiket, kedves verseiket, dalaikat, meglepetéseiket. Május első vasárnapján valamen�nyien pár szál virággal a kezünkben, egy öleléssel, szívből jövő jó szóval mondunk köszönetet
mindazért, amit értünk tettek.
Kívánom, hogy ez a nap aranyozza be minden
gyermek, minden édesanya szívét! Anyák napja
alkalmából kívánok minden édesanyának,
nagymamának hosszú, boldog életet! Kívánom,
hogy sok-sok örömet leljenek gyermekeikben!
Barabásné Galambosi Edina
óvodapedagógus
Katica csoport

Kirándulás a Parlamentbe
Óvodánkban fontosnak tartjuk a hozzánk járó
gyermekek magyarságtudatának alakítását, a
hazaszeretetre nevelést. Ehhez remek alkalom
kínálkozott április 26-án, mert kirándulni mentünk Budapestre, az Országházba. Lázas készülődéssel indult a két nagycsoport - Nyuszi és Csiga
- autóbusszal. Az idő gyorsan elszaladt, mert a táj
és az autópályán a gépkocsik, majd Budapesten
a Duna és a város látványa lekötötte az ovisokat.
Az Országházba színes üvegablakokkal, szobrokkal díszített folyosón jutottunk be. Megtekintettük a főrendházi üléstermet, ahol konferenciákat tartanak. Az ülésterem után a társalgóterembe érkeztünk, ahol szobrokon láthattuk a
régi magyar népcsoportokat és mesterségeket.
Itt a gyermekeknek kérdéseket tettek fel, hogy
felismerik-e a mesterségeket a szobrok alapján.
Többen sikeresen válaszoltak. A nagy, tágas,
díszített folyosók, termek, átjárók mind-mind
ámulatba ejtették a gyerekeket, akárcsak a
hatalmas méretű szőnyeg, amin jártak. „Nagyon
szép és puha volt”- mondták az ovisok, ezt a

gyermekek simogatással is
megtapasztalhatták.
A kirándulást megelőző
napokban már sokat meséltünk a nemzeti ereklyékről, könyveket, képeket
nézegettünk a ránk váró
érdekességekről és minden
magyar számára legfontosabb történelmi ereklyénkről, a Szent Koronáról is.
Minden kis ovis csodálattal nézte a szent koronát és a koronázási jelvényeket, ami a kupolacsarnokban található. Legnagyobb örömünkre
megnézhettük a koronaőrök őrségváltását,
hiszen ezeket a nemzeti kincseket 24 órában
őrzik. Az Országházba érkezéskor már várt, és
az egész program során kísérőnk volt - ovisunk,
Frida apukája -, Juhász Krisztián, akinek ezúton
is köszönjük a segítségét, hogy közreműködésé-

vel létrejöhetett ez a csodálatos nap. A sok-sok
kapott élmény mind-mind meghatározó lehet a
gyermekek későbbi érzelmi fejlődésére, iskolai
tanulmányaira is. Számtalan különleges tapasztalattal térhettünk haza, amelyek még napok
múltán is megjelentek a gyerekek játékában.
Lajos-Kuti Éva, Banka Mária
óvodapedagógusok,
Nyuszi csoport
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Történetek a Zöldligetből

Tudósítónk a Zöldligetből:
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”
Ezzel a jelmondattal nyitottuk meg április 10-én
azt a rendhagyó, terveink szerint hagyományteremtő akadályversenyt, amelyet a Föld Napja
mozgalomhoz csatlakozva szerveztünk a Zöldliget Iskola „b” osztályaiba járó felsős diákjainak.
Témánk Magyarország tíz nemzeti parkjának
védett élővilága volt, ezeken kívül a természetvédelem általános tudnivalóit is a felkészülési
kérdések közé csempésztük. Több órán át tartó
versengés alatt készültek menetlevelek, oldottunk meg keresztrejtvényt. Játszottunk az Őrségről szóló társasjátékkal, és vadásztunk túzokra.
Madárfészket mentettünk a Fertő-Hanság nádasaiból, és a mentett madarakat puzzle-ban raktuk
össze. Horgásztunk a Körösök folyóiban, távcsővel kerestük a Gemenc erdőségeiben élő gerinceseket. Villámkérdésekre válaszolva bizonyítottuk,
hogy tudjuk, mi 2019 madara, ill. emlőse.
Bozainé Szeip Krisztina

Szabó Balázs rendkívüli
osztályfőnöki órája
Újra iskolánkban járt Szabó Balázs, gospelénekes. A hit- és erkölcstan órákon Mózesről tanította az elsős és másodikos gyerekeket. Mózes
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sem gondolta, hogy egy nép vezetője lesz, Isten
őt fogja használni, rajta keresztül csodákat fog
tenni. Balázs sem gondolta még gyermekkorában, hogy felnőttként Istent fogja dicsőíteni a
dalaival. Mi sem tudhatjuk, hogy Isten milyen
feladatot bíz ránk, hol akar használni. Azt viszont
tudhatjuk, hogy Isten nagyon szeret mindenkit. Köszönjük Balázsnak és Sanyinak a dicsőítő
dalokat és a filmeket, amik bemutatták nekünk
a cselekvő szeretet néhány formáját.

Gonzales Camilo, a velencei Hajnalpír Baptista
Gyülekezet dicsőítő vezetője pedig gitáros kísérettel dicsőítette Istent. Köszönjük mindannyiuk
szolgálatát!

Papp Sándorné
hitéleti-nev. ig.h.

Április 12-én indultunk el Kótajra. Mindig nagy
örömmel megyünk erre a versenyre. Az idei
évben is sikeresen szerepelt minden velencei
csapat. A 2. és 3. osztályosaink IV. helyezést
értek el. A felsőseink óriási sikereket arattak! Az

Húsvéti
istentiszteletek
a Zöldligetben
Április 15-én mindkét iskolarészben húsvéti istentiszteleten vettek részt tanulóink. A Liget iskolarészben
a Magyarországi Baptista
Egyház elnöke, Papp János
hirdette az igét. Tóth Krisztián lelkipásztor, budapesti
iskolalelkész gitározott és
énekelt Istent dicsőítő dalokat. Az alkalom végén együtt
imádkozott a katolikus hitoktató: Farkas
Orsolya, a református
lelkész: Pápai Szabó
György,
valamint
egyházelnökünk. Az
Úrtól tanult imádsággal zártuk az
istentiszteletet.
A
Zöld iskolarészben
Kovács Dániel iskolalelkészünk osztotta
meg igei üzenetét,

Papp Sándorné

Országos bibliaismereti
csapatverseny Kótajon

ötödikes és hetedikes csapatunk II. helyezett
lett. Hatodikosaink és nyolcadikosaink megnyerték a versenyt. Szívből gratulálunk minden
versenyzőnek és a felkészítő tanáraiknak! Köszönöm szépen Nagy Edit és Szigetközi Tímea kolléganőim munkáját!
Papp Sándorné

A nagy ho-ho-ho-horgász
Az 1. b. osztály farsangon a mindenki által
ismert rajzfilmfigurát idézte fel. Készülődés
közben derült ki, hogy Budapesten, az Új Színházban színpadra állította Kökényessy Ágnes.
Az író, Csukás István jóváhagyásával készült el
a forgatókönyv, néhány dalszöveggel kiegé-
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szítették. Az április 9-i előadásra két busszal,
117-en utaztunk, az 1. b., 2. b., 3. b. osztály szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel. Valóban,
kicsiknek és nagyoknak felejthetetlen emlék
marad.
Érsekné Papp Dóra
tanító

Angol nyelvi tehetségműhely
Intézményünkben egyre nagyobb figyelmet
fordítunk a tehetséggondozásra, a tehetséges
és motivált tanulókkal való foglalkozásra. 2016
óta regisztrált tehetségpontként működünk,
és a 2017/18-as tanévben a két tanítási nyelvi
program elnyerte az Európai Tehetségpont
címet is. Az angol nyelvi N-Joy and Show tehetségműhely-foglalkozások 5. és 6. évfolyamokon jó hangulatban zajlottak. Elsősorban olyan
feladatokat próbáltunk csinálni, amelyekhez a
gyerekeknek kreativitásukat, fantáziájukat és
nem utolsó sorban angoltudásukat kellett használniuk. Két gazdagító és egy lazító program
színesítette az idei évi műhelyfoglalkozásokat.
Az első program az Országház meglátogatása
volt a matematika tehetségműhely tanulóival
együtt, ahol egy közel 50 perces séta keretében jártuk be az Országház legszebb helyiségeit, illetve láthattuk a magyar szent koronát
és a koronázási jelvényeket. Március végén

ellátogattunk egy interaktív kiállításra. A „Leonardo da Vinci: Művész
– Feltaláló – Zseni” című kiállításon
megismertük da Vinci munkásságát.
Leghíresebb műveinek reprodukciói
mellett a kiállításon több tucat fából
épült találmánnyal is találkozhattak
a gyerekek, amelyek működését számítógépes szimulációk segítségével
is megismerhették.
Tóthné Benkő Mónika
műhelyvezető

Tovább szépül
a Zöld iskolarész
A Zöld épület már idáig is nagyon sokat szépült a
szülők jóvoltából. Ismét szülői kezdeményezésre
fát ültettek az apukák, a gyermekeik részvételével. A farsangi bevételből minden osztálynak kerti
kiülőket vásároltunk, amiknek a beszerzésében és
a szállításában is a kedves szülők segítettek. Mivel a
fiúk nagyon szeretnek focizni, és a pálya nem volt jó
állapotban, ez adta a következő munkalehetőséget.
Szintén szülői kezdeményezésre gyepszőnyeget
létesítettek az anyukák, apukák. Alapítványi pénzből vásárolták meg, és a szabadidejükben rakták le.
Így már csodás pázsit borítja a pályát, ahol nemcsak
fociznak a gyerekek, hanem szívesen hemperegnek is a puha gyepen. Az aulában egy csodaszép

EBOLTÁS VELENCÉN
A Kutyák kötelező oltása
2019. június 1-jén (szombat)
10.00 és 12.00 óra között
Óvárosban (Ófalu)
a Tűzoltószertárnál,
14.00 és 16.00 óra között
Újtelepen
a Platán vendéglőnél
fog történni.

Pótoltás június 5-én (szerda)
16.00 és 17.00 óra között
Ófaluban a Tűzoltószertárnál,
18.00 és 19.00 óra között
Újtelepen a vendéglőnél lesz.

tavasztündér fogadja az érkezőket, mely szintén
szülői segítséggel készült. Köszönjük szépen a sok
munkát és a támogatást! Öröm megtapasztalni az
aktív szülői hozzáállást, ami nagymértékben segíti
az iskolánkban folyó sokféle tevékenységet.
Papp Sándorné
ig.h.

Tehetségnap
Törökszentmiklóson
Április 17-én Törökszentmiklóson jártunk, egy
tehetségnapi komplex vetélkedőn. Ügyességi,
matematikai-logikai, természeti, művészeti
feladatokkal kellett megbirkózniuk. Mindenki
nagyon élvezte a sok érdekes feladatot. Az

eredményhirdetés előtt egy fantasztikus robotika bemutatót láthattunk, valamint az iskola
színjátszói szórakoztattak bennünket. Minden
csapatunk dobogón végzett. Az első korcsoportosok III. helyezést, a második korcsoportosok II.
helyezést, a harmadik korcsoportosok pedig I.
helyezettek lettek! Gratulálunk minden csapatnak! Büszkék vagyunk rájuk!
Papp Sándorné

Versenyeredmények
a Zöldligetből
Az Agárdon megrendezett TRIÁDA matematikaversenyen iskolánk diákjai szép eredményeket
értek el. Nyolcadik osztályosaink nagyon jól
teljesítettek, Borbély Anna I. helyezett, Hérics
Zsombor II. helyezett lett az idei tanévben. Április 26-án Tiszaroffon került megrendezésre az V. Országos Baptista Matematikaverseny, ahonnan a következő eredményekkel
tértek haza tanulóink: 2. osztályosok: Molnár Gábor Dávid 2. a. – I.
hely, Tarkovács Levente 2. a. – II.
hely. Molnár Gábor megírta a 4.
osztályosok versenyfeladat-sorát
is, aminek eredményéért különdíjjal jutalmazták. Amennyiben
Gábor nem versenyen kívül szerepel a 4. osztályosok versenyében,
úgy a III. helyen végzett volna! A matematika
Tudásbajnokság MEGYEI eredményei: 1. osztály:
Gulyás Gergely András 1.c. – I. hely – bejutott az
országos döntőbe,
2. osztály: Tarkovács Levente 2.a. osztály – I. hely
– Bejutott az országos döntőbe, 3. osztály
Molnár Gábor Dávid 2. a. – II. hely – Gábor második osztályos tanulóként érte el ezt a helyezést.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Segesdiné Sárközi Anna
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Velence az ország egyik legdinamikusabban
fejlődő kisvárosa, nem csak a nyári főszezonban
és nem csak a kiváló idegenforgalmi adottságai
okán. A sport területén is párját ritkító módon
lépett előre az utóbbi néhány esztendőben,
amióta Koszti András a település
polgármestere. A városvezető elérte
azt, hogy a már meglévő - főleg
Mátay
Balázs
kerékpáros, futó és vízi - tömegsportesemények mellé nívós versenysportrendezvények is társuljanak,
fejlődjön az infrastruktúra, itt létesítsen új képző- és rekreációs központot a Testnevelési Egyetem, valamint
hamarosan elkezdődhessen egy kosárlabda
központú csarnok építése. Mindezek mellett a
városhoz kötődő, itt élő vagy helyi színekben
versenyző élsportolókkal is fontos számára a
rendszeres kapcsolattartás.
Április elején a VeloClass Velence színeiben tekerő,
országos csúcstartó, olimpiai kvótaesélyes kerékpáros sprinterrel, Szalontay Sándorral találkozott
és egyeztetett, április 24-én pedig a város díszpolgára, a többszörös világ- és Európa-bajnok kenus,
Lakatos Zsanett járt nála a Polgármesteri Hivatalban, hogy beszámoljon felkészüléséről, idei terveiről. A látogatás kapcsán a mindig mosolygós,
roppant szimpatikus élsportoló elmondta, hogy a
felkészülése jól sikerült, hamarosan kezdődnek a
versenyek, amelyek közül kiemelkedik az augusztusi, szegedi kvalifikációs vb, amelyen ötkarikás
kvótát lehet szerezni.
- Kemény, és úgy érzem, eredményes felkészülési időszak van mögöttem, maradéktalanul
meg va-gyok elégedve a saját munkámmal,
ahogy edzőm, Martinkó Gábor is. Az idén már
teljes mértékben az olimpia lebeg a szemem
előtt, a nagyon megerősödött konkurencia elle-

nére is szeretnék kijutni Tokióba 200 méteren,
ezért dolgoztunk eddig, és dolgozunk tovább
az egész szezonban. A technikám szerencsére
kezd visszajönni, „Gábor bá” (Martinkó Gábor,
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Mozgásban
az edző) mondta is, nem hitte volna, hogy ilyen
gyorsan menni fog ez. Néhány kiló súlyfeleslegem is volt, amit ledolgoztam, úgyhogy a

versenysúlyomnál vagyok, jó erőben is érzem
magam, ami szintén pozitív. Meglátjuk, hogy
mindez mire lesz elég - foglalta össze a lényeget Lakatos Zsanett. Velence eddigi legfiatalabb díszpolgára hozzátette: örül annak, hogy a
városnak ilyen sportszerető és -értő polgármestere van, mint Koszti András, akire mindig lehet
számítani, éppen úgy, mint az általa vezetett
képviselő-testületre, amely évről évre anyagilag
is támogatja a versenyekre való felkészülését.
A versenynaptárt böngészve megállapítható,
hogy az idei szezon is igen sűrű lesz. Május
közepétől már rangsoroló (lapzártánkkor volt az
első Szolnokon, amit megnyert Lakatos!), válogató, majd világkupa viadalra kerül sor, júniusban és júliusban pedig - egyebek mellett - újabb
vk-verseny és az Európa Játékok vár a hazai és
nemzetközi élmezőnyre. Júliusban vidék- és
Budapest-bajnokság, illetve magyar bajnokság
lesz a menü, augusztusban pedig a már említett
szegedi kvalifikációs világbajnokság teszi fel a
koronát a versenyszezonra. Ami pedig Velence
legfontosabb sporteseményeit illeti: az egyik fő
verseny az évről évre egyre népszerűbb, a világ
közel 200 országában közvetített Tour de Hongrie profi kerékpáros körverseny lesz, amelynek
első szakasza a Korzóról rajtol majd június
12-én 12.45 órakor. Ugyancsak kiemelt verseny
az evezőspályán szeptemberben lebonyolítandó Masters Evezős Világbajnokság, amelyen
a sportág elmúlt évtizedeinek klasszisai mérik
össze tudásukat öt napon keresztül.
(mb)

Elkészült a Testnevelési
Egyetem velencei bázisa
Velence Város Önkormányzata és a Testnevelési Egyetem Koszti András polgármester
kezdeményezésére több éve áll kiváló partneri
kapcsolatban egymással. Hivatalos együtt-

Fotók - Igari Balázs

Lakatos Zsanett Velencéről
Tokióba készül

működésük legnagyobb eredménye, hogy
az egyetem legújabb oktatási központja a
tóparti településen, az egykori KNEB-, illetve
ÁSZ-üdülő területén került kialakításra, ezzel
Velence lett az ország legújabb - egyben
valószínűleg legkisebb - egyetemi városa! A
véghajrában tartanak a több mint 3000 négyzetméteres kampusz kivitelezési munkálatai,
ennek jegyében tartottak helyszíni bejárást
május 9-én a TE rektora, prof. dr. Mocsai Lajos
és kancellárja, dr. Genzwein Ferenc vezetésével,
Koszti András polgármester, továbbá a beruházásért felelős programiroda vezetője, a projekt
korábbi miniszteri biztosa, Gyetvai Árpád, valamint munkatársaik részvételével. Az elkészült
új, minden igényt kielégítő komplexum ünnepélyes átadására május 23-án kerül(t) sor, a
következő tanévben pedig már Velencén folyik

a jövő strand-, illetve vízisport-szakembereinek
oktatása, képzése. Az avatóceremóniáról következő lapszámunkban olvashatnak.

Mátay Balázs

2019. május
Újra a megyei élvonalban
a FLAVUS Velence SE!
Hazai pályán 7-1-re legyőzte a Móri SE II. csapatát, így már 4 fordulóval a zárás előtt gyakorlatilag megnyerte a Fejér Megyei II. osztályú
labdarúgó-bajnokság északi csoportjának pontvadászatát a FLAVUS Velence SE, két év után
visszajutva oda, ahová igen régóta tartozik: a
megye élvonalába. Lassan három esztendeje
annak, hogy az akkori eredményes, bajnoki
címért küzdő alakulat majdnem teljes kerete (!),
a vezetőedzővel együtt, az idény befejeztével
távozott. Ezt követően egy teljesen új együttest

Velence sportja
Az egykori kiváló, válogatott védő - aki nem
mellesleg volt ideiglenesen a magyar válogatott szövetségi kapitánya is - kiválóan összekovácsolta a társaságot, így 4 körrel a vége előtt
már célba juttatta együttesét. Higgadtságát az
ünneplés idején is megőrizte, s bár a pezsgőfürdetést nem úszta meg, utána „elázottan” is
nagyobb pulzusemelkedés nélkül értékelt az
öltözőben.

amely a legtöbb pontot, győzelmet és gólt szerezte, s a legkevesebbet kapta. Tulajdonképpen
minden fontos mutatóban a Csábi-gárda a legjobb, ami valószínűsíti, hogy az első osztályban
sem lesz pofozógép. Mindazonáltal erősíteni
kell, hiszen az egyesület és a város vezetőinek
céljai egybevágnak: szeretnék, ha a Velence SE
néhány éven belül újra a bajnoki címért harcolna, elérve az NB III-as szereplés lehetőségét.
Ehhez persze Koszti András polgármester és
az önkormányzat támogatása mellett szükség
lesz olyan elhivatott lokálpatrióta támogatókra
is, mint a fő mecénás FLAVUS Mérnökiroda Kft.
tulajdonosa, Szőke József, aki nélkül most nem
lehetne ilyen ütőképes, szép jövőképpel kecsegtető labdarúgó-csapata, s a megyei pontvadászatokban ugyancsak dobogóért küzdő női és
férfi kézilabda-csapata a város patinás, 83 éves
klubjának.
-mátay-
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kellett felépíteni, ám ez nem ment egyik napról
a másikra, így az együttes 2017-ben elbúcsúzott az első osztálytól. Tavaly még nem sikerült
a feljutás, most viszont igen, mégpedig nagy
fölénnyel, teljesen megérdemelten.
Már ősszel, előbb Menus Tamás, majd az ex-újpesti fenegyerek, korábbi sokszoros válogatott
Urbán Flórián vezetésével folyamatosan aratta
győzelmeit a tópart egylet. Még az sem zavarta
meg, hogy a félidény hajrájában a vezetőknek
meg kellett válniuk Urbántól, aki itt sem hazudtolta meg önmagát, nem találta a közös hangot
játékosaival... A csapat rendületlenül menetelt a
feljutás felé, a téli pihenőre már 9 pontos előn�nyel, veretlenül vonulhatott, hogy aztán tavas�szal - immár Csábi József vezetésével - folytassa dicsőséges hadjáratát.

- Gratulálok a győzelemhez és az egész éves
teljesítményetekhez, sokat tettetek érte, megérdemeltétek. Életetek nagyon fontos, meghatározó szakaszában jártok, használjátok ki
ezt, élvezzétek ki a sikert, s gondoljatok arra is,
hogy még nagyobb, komolyabb feladatok várnak rátok. Ne feledkezzünk meg azokról sem,
akik most nincsenek itt, de részük van ebben
a sikerben - hangsúlyozta Csábi József, utalva a
korábbi trénerekre és az idei szezon rajtja előtt
néhány nappal tragikus hirtelenséggel elhunyt
Kiss Ervinre, a klub korábbi vezetőségi tagjára,
mindenesére, aki az egész idényben a mezek
alatti fehér pólókon a fiúkkal volt, érte is hajtottak a srácok. Mint azt a vezetőedző elmondta,
a következő hetekben egy főhajtás erejéig az
egész csapat ellátogat a mindenki által csak
„Papa” néven szólított és
tisztelt szakember sírjához.
E cikk megszületésének
idején még hátravan az
a bizonyos négy forduló,
ám az már most megállapítható, hogy a FLAVUS
Velence az összes megyei
osztály legtermékenyebb
csapata, az öt felnőtt pontvadászatot összehasonlítva az egyetlen veretlen,

„Aranyos” tóparti szereplés
Békésben
A Tóparti SE sportolója, Szabó-Tóth Dávid kicklight és light contact szabályrendszerben is
aranyérmet szerzett a Békéscsabán megrendezett Kick-box Diákbajnokságon. A tehetséges

harcos sikerszériáját folytatva szintén aranyéremmel tért haza a nemzetközi ITF Spirit Open
budapesti taekwondo versenyről is. Ezen a megmérettetésen Dávid már felnőttek közt indult –
tájékoztatott Szabó-Tóth Eszter, az egyesület
vezetője.
(mb)
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Városi Gyereknap Velence
2019. május 26. vasárnap

10:00 – 16:00 Velence, Kastélypark Tópart u. 52.
Gyereknapi ajándék minden
velencei gyerkőcnek:

12:00 Legyél a vendégünk egy hamburgerre*
12:45 Legyél a vendégünk egy gomóc fagyira**

Gyereknapi színpad programok:

10:00 Köszöntő – Koszti András Polgármester
10:20 Balance RG Sportegyesület ritmikus
gimnasztika bemutatója
10:40 Napindító közös gyereknapi torna
11:00 Gyereknapi Zenepercek
Horváth Márkkal - Vektor Közösségi Pont
11:30 IKO Velence SE - Naga Dojo Karate
bemutató
13:30 Portéka Színpad Vásári komédia – zenés
interaktív játék
14:40 Sportversenyek eredményhirdetés
15:00 Bolba Éva és a JAZZterlánc
gyereknapi koncert
16:00 Rendezvényzárás

SPORTPROGRAM EGYÜTTMŰKÖDŐK

A rendezvény ingyenesen látogatható!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
velenceturizmus.hu
facebook.com/velenceitoofficial

Gyereknapi forgatag programok:
10:00 – 16:00
Ugrálóvár - csúszda
Arcfestés
Csillámtetoválás
Gyereknapi alkotókuckó
Bébijátszó
Lufibohóc
Népi játékok - körhinta

Spirit of Sports

gyere és próbáld ki a velencei sportágakat
11:00 – 15:00

Sportbemutatók, játékok, sportvetélkedők a Vektor
Közösségi Pont szervezésében.
Evezés (VVSI), karate (IKO Velence SE - Naga Dojo ),
kerékpározás (VeloClass Velence, Velencei-tavi Kerékpáros Egyesület), kézilabda (Velence SE), kosárlabda
(Alba - Fehérvár SC Alba - Fehérvár Nemzeti Kosárlabda
Akadémia), labdarúgás (Velence SE), ritmikus gimnasztika (Balance RG Sportegyesület)
PARTNEREINK

*1 db/gyermek
** 1 gombóc/ gyermek

TÓSPORT

VERSENYEK
05.18-19. TOUR DE VELENCEI-TÓ
- Bianchi Országúti Maraton HT130/RT55
- VelenceBike MTB Maraton HT66/KT46/RT26

07.20-21. TOUR DE RING
- VelenceBike Ring24
- 24Kör Kritérium Verseny 105km
- Ring Run futás 21K/14K/4K

07.27-28. TOUR DE DEBRECEN
- Debrecen Autó Maraton HT120/RT55
- Ring Run Debrecen 21K/14K/4K

09.01. TISZA-TÓ MARATON
- Tisza-tó Maraton HT130/RT65
- Tisza-tó Maraton 65km

09.14-15. VELENCE MARATON
- Velence Országúti Maraton HT130/RT55
- Velence MTB Maraton HT66/KT46/RT26

Nevezés, információ: info@tosport.hu / www.tosport.hu

www.velence.hu

Velencén történt
Majális a helyi lánglovagok
főszereplésével

Fotók: Igari Balázs

Igencsak rendhagyó május elsejére
invitálták a közönséget Velencén: a
szokásos vásári forgatag, gyermekprogramok, színpadi zenés-táncos,
sport- és gasztroesemények mellett a helyi önkéntes tűzoltók kerültek fókuszba a Kastélyparkban,
ugyanis ez egyben a VÖTE (Velence
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete) hagyományteremtő napja is
volt. Az apróságok örömére nem
hiányozhatott a tűzpiros „nénós”
autó, amire fel lehetett ülni, mászni,
továbbá egyéb tűzoltó eszközökkel, felszerelésekkel is megismerkedhettek a
jelenlévők. A főzőversenyen kéttucatnyi bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek,
de volt, aki a grillrácsot részesítette előnyben.
A színpadi események Koszti András polgármester megnyitójával indultak, főszerepben a helyi
óvodások és kisiskolások produkcióival. A Velencei Meseliget Óvoda és a Zöldliget Általános
Iskola növendékei szívmelengető produkciókat
varázsoltak a színpadra, megérdemelt tapsvihart
aratva. Éppen úgy, mint a Barbarina Balerina balettiskola legkisebb növendékei, Kurai-Majer Barbara vezetésével. Igencsak népszerűnek bizonyult a 4M Dance Company és a Masquerade
Dance Team produkciója, miként Őrhalmi Csaba
és barátai állathang-utánzó show-ja, valamint az
Óriások és Törpék rockformáció koncertje is.
A főzőverseny alakulatait előbb a délelőttöt
Velencén töltő Tessely Zoltán országgyűlési
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Hamarkodás után
új retro himnusz

képviselő, miniszterelnöki biztos társaságában
szemlézte végig Koszti polgármester, majd a
zsűri időközben megérkező két szakértő tagjával, ifj. Sénik Istvánnal és Turanitz Gergővel
közösen kóstolta végig a versenybe nevezett
20 főzőegység produktumait. Végül a NYÉBIH
csapatának saslikkülönlegessége nyerte el leginkább az ítészek tetszését, megelőzve az Óvárosi Nyugdíjas Klub és a Funky Barbecue alakulatainak ételkreációit. A zsűri különdíját a III. sz.
Nyugdíjas Klub főzőegysége vehette át az eredményhirdetésen a város első emberétől.
A majális forgatagában feltűnt Mihályi Győző
színművész, L. Simon László országgyűlési képviselő, valamint hazánk első - és máig egyetlen - űrhajósa, Farkas Bertalan, aki nem először
fogadta el Koszti András invitálását, és vett részt
ezen az eseményen. A rendezvényre kitelepült
a Velencei Egészségfejlesztési Iroda csapata is, a
Szakorvosi Rendelőintézet, egyben
az EFI igazgatója, Dr. Ferencz Péter
vezetésével. Általuk bárki megmérethette a vérnyomását, a vércukor
szintjét, s hasznos tanácsokban
is részesülhetett a jelenlévő szakemberek jóvoltából. A családok
és a gyermekek kikapcsolódására,
szórakoztatására ezúttal is kiemelt
figyelmet fordítottak a szervezők,
volt ugrálóvár, a tűzoltók által vezetett ügyességi vetélkedők, játékok,
ínyenc porta és számos egyéb
meglepetés is. Aki eljött, egészen
biztosan nem bánta meg.
(MB)

Nem unatkozik mostanában az elsősorban
a 80-as évek diszkózenéit újra- illetve átdolgozó, ötletes retrovillanásokkal operáló Hamar
János. A velencei illetőségű „zeneipari szakmunkás” első, gyári CD-formátumban is napvilágot látott albuma, az elmúlt esztendő hajrájában megjelent „Hamarkodás” után a nyárig
sem várt arra, hogy újabb alkotással örvendeztesse meg szélesedő rajongótáborát. A
RETRO című zeneszám szövegében felsorolja
az 1980-as évtized népszerű előadóit, pontosabban idéz címekből, dalszövegekből, filmekből, eseményekből, igen széles spektrumban,

ezzel ébresztve sok-sok nosztalgikus élményt
a mai 45 feletti korosztályban. Ez a produkció
nem található meg a Hamarkodás albumon,
ami egyébként e nélkül a felvétel nélkül is
kiváló darab, ajánlott minden 80-as évek diszkórajongónak!
Kedvcsinálónak íme a RETRO refrénjének szövege: „Táncoljunk holnap hajnalig, maradunk
akár háromig, induljon a Retro Party, Cheri Cheri
Lady, Take On Me. Sercegett minden bakelit,
ismertük mindenki dalait, induljon a Retro Party,
Mamma Maria, Arrivederci!” Úgy bizony, induljon
a Retro Party!
(mátay)

Olvasni-Való

2019. május
Hauszmann Alajos
Egységes
Közművelődési
.
Intézményközpont és Könyvtár
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

Olvasni-Való
Vámos Miklós: Az isten szerelmére

Révész Szilvia:
A Hópárduc felesége

A könyv címét adó, „Az isten szerelmére” mondat Mándy Ivántól való, akinek szavajárását
szeretetteljes rágondolással idézi meg Vámos Miklós, aki kötetében egy-egy jeles hazai író,
költő, művészember remekbe szabott portréját villantja fel olvasói előtt. Valamennyien
kimagasló személyiségek voltak, akik meghatározták a huszadik század irodalmi életét.

13.00–17.00
10.00–17.00
10.00–15.00

V. Kulcsár Ildikó:
Anyák, nagyik
és más szent őrültek
V. Kulcsár Ildikó: Anyák, nagyik és más szent őrültek

Révész Szilvia: A Hópárduc felesége

Sterczer
Hilda
Erőss
Zsolt édesanya,
felesége,
kétgyerekes
Sterczer Hilda
Erőss Zsolt
felesége, kétgyerekes
aki alig harmincévesen
lett
özvegy. A Hópárduc Alapítvány vezetője ma a terápiás mászásban ötvözi mindazt, amit
pedagógusként, hegymászóként és Zsolt feleségeként megtanult. Révész Szilvia
édesanya,
aki alig harmincévesen lett özvegy.
A Hópárduc Alapítvány vezetője ma a terápiás
mászásban ötvözi mindazt, amit pedagógusként,
hegymászóként és Zsolt feleségeként megtanult.

Vámos Miklós: Az isten szerelmére
A könyv címét adó, „Az isten szerelmére” mondat Mándy Ivántól való, akinek szavajárását
A könyv
címét
isten
szerelmére”
monszeretetteljes
rágondolássaladó,
idézi meg„Az
Vámos Miklós,
aki kötetében
egy-egy jeles hazai író,
költő, művészember remekbe szabott portréját villantja fel olvasói előtt. Valamennyien
személyiségek
voltak, akik meghatározták
század irodalmi
életét.
dat kimagasló
Mándy
Ivántól
való, a huszadik
akinek
szavajárását
szeretetteljes rágondolással idézi meg Vámos
Miklós, aki kötetében egy-egy jeles hazai író,
költő, művészember remekbe szabott portréját
villantja fel olvasói előtt. Valamennyien kimagasló személyiségek voltak, akik meghatározták
a huszadik század irodalmi életét.

Révész Szilvia: A Hópárduc felesége
Sterczer Hilda Erőss Zsolt felesége, kétgyerekes édesanya, aki alig harmincévesen lett
özvegy. A Hópárduc Alapítvány vezetője ma a terápiás mászásban ötvözi mindazt, amit
pedagógusként, hegymászóként és Zsolt feleségeként megtanult. Révész Szilvia

Révész Szilvia interjúkötetében vele együtt járhatunk be magasságokat és mélységeket, miközben
a Himalájáról, házasságról, hitkrízisről mesél.

A Nők Lapja újságírónője, V. Kulcsár Ildikó mindig is hihetetlen empátiával, szeretettel írt és
mesélt a családi élet ügyes bajos dolgairól. A most megjelent kötetében is így tesz, elsősorban
most azokra az asszonyokra, nagyikra, anyukra gondolva, akik "rengeteget dolgoznak,
rohannak, hibáznak, tévednek, majd újra erőre kapnak (...), és közben nem veszítik el az
örömre való képességüket." Számos megható és/vagy kacagtató élethelyzet döbbentheti majd
meg a - nem feltétlenül csak női - olvasót.

Vámos Miklós:
Az istenOlvasni-Való
szerelmére
Kedd:
10.00–17.00
Szerda:
Csütörtök:
Szombat:

interjúkötetében vele együtt járhatunk be magasságokat és mélységeket, miközben a
Himalájáról, házasságról, hitkrízisről mesél.

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

A Nők Lapja újságírónője, V. Kulcsár Ildikó mindig
is hihetetlen empátiával, szeretettel írt és mesélt
a családi élet ügyes bajos dolgairól. A most megjelent kötetében is így tesz, elsősorban most azokra
az asszonyokra, nagyikra, anyukra gondolva, akik
„rengeteget dolgoznak, rohannak, hibáznak, tévednek, majd újra erőre kapnak (...), és közben nem
veszítik el az örömre való képességüket.” Számos
megható és/vagy kacagtató élethelyzet döbbentheti majd meg a - nem feltétlenül csak női - olvasót.

www.velence.hu

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Úgy tűnik az időjárás tréfát űz velünk, az április
és a május mintha helyet cserélt volna. Mindnyájan örültünk a hirtelen jött, a szokásosnál
jóval melegebb tavasznak, korán nekiláthattunk
kertjeink rendezésének, és a fűtést is elfelejthettük végre. Az eső ugyan nagyon hiányzott, azt
viszont megkaptuk rendesen május első napjaiban, olyannyira, hogy ismét be kellett fűtenünk
otthonainkban. A több napig tartó folyamatos
esőzés már-már a húsvéti locsolkodásunkat is
felülmúlta, amelyet a hagyományokhoz híven
idén is megrendeztünk klubunkban. A lányok
finom szendvicsekkel, festett- és csokitojások-

Anyák napi ünnepség az I. sz. klubban
kal várták a fiúk locsoló hadát, akik a locsolkodást még verseikkel is fűszerezték. Szerencsére
a szódásüvegeket még idejében sikerült begyűjtenünk az asztalokról, így azután nem kellett
vizespóló-versenyt rendeznünk, viszont mozgó
drogériaként illatozhattunk.
A költészet napján Sinkáné Mihály Zita volt a
vendégünk, aki néhány szép versidézettel tarkított előadásában utalt a jeles napra, amelyen
minden évben megemlékezünk a tragikusan
fiatalon elhunyt nagy költőnk, József Attila születésnapjáról. Versmondóink is készültek, mint
mindig. Ez alkalommal heten adtak elő egy-egy
maguk választotta szép verset, amiből igencsak
színes műsor kerekedett. Ezúton is köszönöm
Zitának és szavalóinknak a szereplését.
A színházkedvelők az évad utolsó bérleti előadásán Oscar Wilde: Bunbury című komédiáját
láthatták. A parádés szereposztás, valamint a színészek kiváló alakítása ismételten lenyűgözte a
nagyérdeműt, amit az előadás végén természetesen szűnni nem akaró vastapssal jutalmaztak.
Az EFI-előadások sorozatában most a „Cukorbetegség kezelése és megelőzésének lehetőségei”
témában Dr. Németh Attila belgyógyász főorvos
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Szépkorúak
tartott előadást, amely mind a már betegségben
szenvedők, mind a „megelőzni kívánók” részére
nagyon értékes és tanulságos volt. Mindezeket
még alátámasztotta Spindler Eszter dietetikus
életmód- tanácsadása a következő alkalommal,
fentiek kezelésére. Miután ezek a rendezvények
már a Velencei Szakrendelő Nappali Kórházában
kerültek lebonyolításra, az érdeklődés is növekedett irántuk. Örömünkre szolgált, hogy a „Mikor
hívjunk mentőt?” című előadásra is újból sor
került, és a résztvevő hallgatóság köre jócskán
kibővült.
Az április 5-i összejövetelünkön megbeszéltük a
Változatlanul kellemes program néhá- május végi igari nyugdíjastalálkozón és a júniusi
nyunknak a rejtvényfejtők klubja, és a nor- kiskunmajsai, fürdőzéssel egybekötött kirándudic walking foglalkozásokon is becsülettel lásokon való részvételünket. A 12-i klubdélutáhelyt állunk, most már csak az időjáráson nunkon vendégünk volt Koszti András polgármúlik, hogy mikor teljesíthetjük első túrán- mester úr, aki a jelenlévőket meghívta a hétvégi
kat, ami Nadap és Sukoró környékén lesz.
halászléfőző-versenyre. A kapott jegyeket másAz idei május elsejét a bizonytalan időjá- nap a verseny színhelyén, a Korzón beváltotrás miatt, a tagság kérésére, a közösségi tuk a versenyzőknél. Igazán élvezetes, finom
házban rendeztük meg. A szépen feldí- halászleveket volt módunk megkóstolni. Megszített teremben már 10 órától gyüle- tekintettük a kirakodóvásárra hozott portékákat.
keztünk, a főzők és besegítők valamivel A következő összejövetelünkön a „lányok” a
előbb érkeztek. Pásztortarhonyát főz- húsvéti sütő-főző készülődéseikről, receptjeikről
tünk, amit a tagok finom savanyúságok- beszélgettek.
kal, ebéd előtti meleg sós süteményekkel egészítettek ki. Ebéd után pedig
előkerültek a finom édes sütemények,
melyeket a készítőik kínáltak körbe. Még
a délelőtt folyamán többen ellátogattak
a város által rendezett majálisra is a Kastélyparkba. Ebédre mindenki visszajött,
és együtt ünnepeltünk tovább. Házi
zenészünk, Turánszky Gyuszi muzsikájára szinte mindenki táncra perdült, és
jót mulattunk, kifulladásig.
Anyák napját is méltóképpen megünnepeltük következő klubdélutánunkon.
Az óvárosi klub 2. lett a főzöversenyen
Nagy örömünkre szolgált, hogy a köszöntőbeszéddel ismételten a régóta otthonában Április 23-án a szakorvosi rendelőben a 2. emelebetegeskedő Horváth Gyula bácsi tisztelte meg ten meghallgattuk Spindler Erzsébet dietetikus
a szép számban megjelent anyákat, nagymamá- előadását a cukorbetegségről, amiben sajnos
kat. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a több klubtagunk is érintett. 26-i összejövetelün94 éves „örökifjú” tagunknak. Versmondóink kön kis póthúsvétot tartottunk, közben megbemegható szavalatai alatt néhányunknak pár széltük a közelgő május elsejei hagyományos
könnycsepp is megcsillant a szemében a ben- főzőverseny menüjét, a hozzávalók beszerzését
sőséges hangulatú megemlékezésen. Ezzel a és az ezzel kapcsolatos teendőket.
szép eseménnyel zárnám beszámolómat, és Május elsején sajnos igen kellemetlen, szeles,
egyúttal nyugdíjas társainknak és a lap olvasói- hűvös időre ébredtünk. A délelőtt folyamán egy
nak jó egészséget és mielőbbi szép májusi időt kicsit javult az idő, néha a nap is kisütött, és a szél
kívánok.
is enyhült. Így a pusztapörköltünk elkészítése vidáEgresfalviné Vidos Anna mabb hangulatban folytatódott. Közben kóstolgatklubvezető tuk a tagjaink által sütött palacsintákat, sütemé-

Óvárosi Nyugdíjas Klub

2019. május
nyeket és pogácsát. Megcsodáltuk a délelőtt folyamán a színpadon a gyerekek színvonalas műsorát.
A bazársoron a játékok között sok gyerek válogatott. A déli órákra elkészült egyszerű, de finom ebédünk, amiből jóízűen falatoztunk. Később a zsűri is
megkóstolta főztünket, ami olyannyira megnyerte
ízlésüket, hogy a 2. helyezéssel jutalmazták.
Kihangsúlyozva, hogy egyszerű, de nagyon finom,
jó minőségű étket készítettek „lányaink”. Jól sikerült nap után térhettünk haza a délutáni órákban.
Erl György
klubtag

Nosztalgia III. számú
Nyugdíjas Klub
Színvonalas előadáson vettünk részt a Szakorvosi
Rendelőintézetben a mentők munkájáról. Men�nyire fontos lenne, hogy valamennyien megértsük, csak indokolt esetben hívjuk a mentőket, balesetnél természetesen azonnal, de pl. egy otthoni
rosszullétnél először (hacsak nem agyvérzés vagy
infarktus gyanújáról van szó) vagy a háziorvos,
vagy az ügyelet véleményét kell kikérni. Ha esetleg feleslegesen foglaljuk le a mentőkocsit, lehet,

hogy egy másik ember életét veszélyeztetjük.
Húsvét alkalmából férfitársaink hagyományosan meglocsolták a nőket, lelkesen begyűjtve a
csokitojásokat. Természetesen sonkás, tojásos
szendviccsel és finomabbnál finomabb süteményekkel viszonoztuk kedvességüket. Egyben
megünnepeltük az Anyák Napját, ebből az alkalomból nagyon szép virággal köszöntötték az
édesanyákat, nagymamákat.
Mint már hagyományosan, idén is remek hangulat volt a majálison. Még az időjárásra sem
lehetett panaszunk, a kissé csípős kora reggel
után már kellemes napsütésben fogtunk hozzá a
főzéshez. Különféle frissen sült pogácsával, palacsintával és zsíros kenyérrel kínáltuk vendégeinket és nyugdíjas társainkat. Gulyáslevest készítettünk, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott, amit
nagy örömmel fogadtunk. Nagyszerű ötlet volt a
sátrakat egy hatalmas tisztás köré felállítani, így
igazi majálishangulat uralkodott, sorban kóstolgattuk egymás ételeit, kínálgattuk egymást.
Ebben a hónapban ismét a Budai Várban sétáltunk, most a Hadtörténeti Múzeumot kerestük
fel. A múzeum fegyvergyűjteménye ma már
ötvenezernél is több tárgyat tartalmaz, kézi és
gépfegyverekből és egyéb haditechnikai eszkö-

Húsvét és anyák napja a 3. klubban
zökből. A múzeum katonai egyenruháiból 300
db teljes öltözetet mutatnak be. Becses emlék
az ötezer darabos zászlógyűjtemény. Nagy
érdeklődéssel néztük a kiállítást, és alaposan el
is fáradtunk, de azért végigsétáltunk a Mátyás
templomig, gyönyörködtünk a Halászbástya
által nyújtott felejthetetlen kilátásban. Hazafelé
a Deák téren egy gyorsétteremben ebédeltünk,
és elégedetten tértünk haza. Minden kedves
olvasónak, nyugdíjas társainknak nagyon jó
egészséget kívánunk.
Herczeg Ferencné
klubvezető

kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett
hazamenni az éhes segítőknek!
A munkában ezúttal részt vehettek a
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot
rájuk!is A homokozó festésében,
iskolába járóvagy
gyerekek–lelkes
szüleivel, bízzunk
A házi segítségnyújtás keretében szociálisAzsegítést
a szociális
segítést
valamint
a terepmunkák során szükséges
akik
úgy
érzik,
tudnak
és
akarnak
is
tenni
magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, szabad- talicskázásban hatékony segítségnek bizoSzemélyi gondozás: olyan célzott segítés, Intézményi térítési díj:
tevékenysége
értékesebb,650
színeFt/óra
sebb nyultak, ők biztosan szívügyüknek érzik
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb idős
Személyi
gondozás:
bekapcsolódtunk
örömteli majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek neki
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a legyen-,
Szociális
segítés: ebbe
650azFt/óra
körülményekhez képest legjobb életminőség alkotó munkába.
Érdeklődni:
amíg csak tehetik!

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!

elérését.

Szociális segítés: az ellátott mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben
tartásában mindennapi ügyeinek intézésében
nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos
vagy személyes kérelemre történik.

Szabó Zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

Humán Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat:
Velence Zárt u. 2.
Szeptember utolsó hetében Székesfehérváron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó
Tel: 06-22-589-157
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás
E-mail: human.velence@gmail.com
csapat versenyszámában. Csapatunk azHázasságot
induló 6 csapatból a dobogókötött:
harmadik fokán végzett.
Palánki Katalin
A
csapat
tagjai:
Vesze
lov
szki
Dóra,
Szabó
Emese,
Kaszap
Laura,
Horpácsi
Szabó Bianka
házi segítségnyújtás
2019.
április
13-án
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.
egységvezető

Atlétáink
sikere

ANYAKÖNYVI HÍREK
Pósa Zoltán – Kőrösi Boglárka

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek
pótlását vállalom.

Fakivágást, kerti munkákat, ház

2019. április 27-én
dr. Görög Krisztián Ottó – dr. Márkus Zita
Németh Zoltán – Boza Anikó
Nagy Krisztián Zoltán – Szenka Marianna

körüli teendőket vállalok!

Veszélyes2019.
fák kivágását,
bozótirtást,
május 4-én
Németh Tamás – Rácz Katalin

metszést,
fűnyírást,
stb. elszállítással.
Vigvári Dénes
– Boda
Bernadett

Serák György
hűtőgépszerelő
06 20/557-3008

Ingyenes felmérés:!
Gratulálunk
Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

06 20/373-5472
Csuday István

Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Tóthné Pongrácz Beáta 30/572-6954
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Klasszikus balett alapok
kisiskolásoknak
16.15–17.00

Niki fitness
17.00–18.00

III. Sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

Ovis balett
16.00–16.30

II. sz. Nyugdíjas Klub
15.00-19.00 órától

Tai chi
17.15–18.15
Női torna
18.45–19.45

Gymstick
18.00–19.00

Klasszikus balett alapok
16:30-17:15
Gymstick
18.00–19.00
Női torna
19.00–20.00

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4.Verebi Lászlóné 30/537 4865
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak
16.30–17.30

Mini Aprócska Néptánc
9.30–10.30

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Meteor dance
15.00–18.00.

Meteor dance
17.00–18.00
Karate
18.00–20.00

ÁGI fitness
18.30–19.40

Meteor dance
17.00–18.00
Regélő társastánc
18.30–20.00

Barbi RG.
17.00–19.00
ÁGI fitness
18.30–19.40

4. Terem

5. Terem
Barbi balettiskola
16.45–17.45

Klubszoba
Rejtvényfejtők klubja:
páros héten,
Velencei-tó környéki
Alkotókör: páratlan héten
16.00–18.00

Ringató
17.00–17.30
Hatha Jóga
elérhetőség:0620/5348110
18.00–19.30
I. számú Nyugdíjas Klub
télen: 14.00 órától
nyáron: 16.00 órától

Ringató
10.00–10.30

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
POLGÁRMESTER
Koszti András
HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina
osztályvezető
589-412
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
testületi referens
589-425
Varga Viktor
személyi asszisztens
589-402
Mátay Balázs
önkormányzati és
kommunikációs referens 30-333-6171

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea
aljegyző
589-418
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezető
589-417
(anyakönyvezés,
állampolgársági ügyek, hagyatéki ügyintézés,
lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta
igazgatási ügyintéző
589-408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)		
Setényi Ildikó
igazgatási ügyintéző
589-400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő
közterület-felügyelő 589-422, 30-588-6416

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:
9.00–15.00
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
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-as telefonszámon

Pécsi Viktor
közterület-felügyelő 589-422, 30-255-7392
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető
589-414
Csikmérő Enricóné
főkönyvi könyvelő
589-411
Egri Andorné
főkönyvi könyvelő
589-411
Zsapka Judit
pénzügyi ügyintéző
589-424
Csizik Gabriella
pénzügyi ügyintéző
589-423
Sári Viktória
pénzügyi ügyintéző
589-415
Kátai Éva
pénzügyi ügyintéző
589-410
Nagy Mónika
pénzügyi ügyintéző
589-410
Kovács Jánosné
adóigazgatási ügyintéző 589-413
(építményadó, adókönyvelés,
adó- és értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta
adóigazgatási ügyintéző 589-409
(iparűzési adó, talajterhelési díj,
telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó,
gépjárműadó)
Bíró Gábor
adóigazgatási ügyintéző 589-428
(adóbehajtás, végrehajtás,
adók módjára behajtandó köztartozások)
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly
osztályvezető
589-407
Szilassy Gabriella
városüzemeltetési
ügyintéző
589-405

Közérdekű
telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület30/631-5666
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
Sarf György vezető
30 /537-7147
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető
30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea
falugazdász70/199-2773
minden páros héten szerdán 13.00-16.00 h-ig
VHG központi iroda22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt.20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.
Információs Pont
80/240-240
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

(út- és közmű építési ügyek,
tulajdonosi hozzájárulás,
közútkezelői hozzájárulás,
közterület-használat)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna
városüzemeltetési ügyintéző
589-401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK,
beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)
Vida Tünde
városüzemeltetési ügyintéző
589-406
(fakivágási, tűzgyújtási ügyek,
beruházási ügyek,
építési szolgáltató pont,
hulladékgazdálkodás)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:
előjegyzéssel az 589-416 és 589-402
telefonszámokon
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő
8.00 – 12.00
szerda
8.00 – 16.00
péntek
8.00 – 12.00
Pénztár nyitva tartása:
hétfő
szerda
péntek

10.00 – 12.00
9.00 – 12.00
13.00 – 15.00
9.00 – 12.00

Sürgős esetben, munkaidőben, ügyfélfogadási
időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Ácsmunkát, tetőfedést,
bádogozást vállalok!
Valamint gipszkartonozást és
lambériázási munkákat.

Herák Tamás
8000 Székesfehérvár Kertész utca 3.
06-30/860-3320
herak.tamas@gmail.com

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány
- Velence, Európa park. Állandó nyitva tartás:
hétfőtől - péntekig 8.00-18.00-ig, szombaton
10.00-16.00-ig. Megnyitottuk Adomány kuckónkat ahol vásárlással is tudják támogatni Alapítványunkat. Fekete Zsuzsanna +36 70 310 0042,
nagycsaladosklub@gmail.com

www.velence.hu

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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,


ANTENNA szerelése, javítás (hivatalos ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u. 28.
-„UPC DIRECT” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé,
-„MinDig TV” ingyenes és extra digitális földi televíziós szolgáltatás,

 VILLANYSZERELÉS és
mérőhelyi munkák VILLANYÓRA HELYEK
-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások,
-Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése,
 RIASZTÓSZERELÉS és, VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ rendszerek..stb
Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63

Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15

www.gergelysat.hu
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Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom:
Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét,

2019. május
Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Tó Környéki Gondnokság

Lakásfelújítás
Festés-mázolás
Kerti munkák
Ház körüli teendők
Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Vörösmarty Kft.
(jogelőd: Vörösmarty Mgtsz.) megalakulásának

70. évfordulóját ünnepeljük.
Ezen alkalomból szeretettel hívjuk és várjuk régi munkatársainkat valamint
családtagjaikat a Kft székhelyén (Kápolnásnyék, Ercsi út 9.) 2019. augusztus
31-én tartandó ünnepi rendezvényünkre.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit kérünk az alábbi módok
egyikén megtenni:
- honlapunkon, a www.vorosmartykft.hu elérhető regisztrációs űrlapon,
- e-mailben: vorosmartykft@gmail.com ,
- személyesen: 2475 Kápolnásnyék, Ercsi út 9. Tel.: +3622369983
Szeretnénk gondoskodni minden korosztály szórakoztatásáról (arcfestés,
pónifogat, búzamászás, íjászat, gépbemutató, stb.) és az ünnepélyes megnyitó
után minden regisztrált résztvevőt megvendégelünk egy finom ebéddel.
Várjuk régi fotóikat, tárgyi emlékeiket, relikviáikat, melyekkel
személyesebbé tudjuk tenni az ünnepséget (természetesen nem örökbe
kérjük, legkésőbb a rendezvény után visszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak).
Várjuk megtisztelő megjelenésüket!
Vörösmarty Kft vezetősége

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető
szellőzők,redőnyök,párkányok
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása!
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2014. november–december

A turizmus – lehetőség vagy
tehetetlenség?
Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét
Redőnyök javítása rövid határidővel

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

TTelefon: 06 30 317 03 90, 06 30 456 25 16
urisztikai
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 polgármestere,
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 fejlesztéseket 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

Nehezen kelsz? Nehezen mozogsz?

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)

GERINCJÓGA ®
Jótékony hatását rövid időn
belül érezni fogod!

államtitkár hozzátette: sem a kerékpárút, sem
a Velencei-tó Kapuja projekt
nem jelent
adóbevétel
növekedést,
hisz
mindkettőt
többnyire egynapos látogatók használják. A
Velencén, a Közösségi Házban szerdánként 17:00 órakor
területen
működő
TDM
szervezetek
és péntekenként 10:00 órakor.
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a
Ami maradjon rejtve: játékszer, enni- és innivaló.
radikális reform, az összeolvadás. Véleménye
Amit hozzatok magatokkal: benti cipő vagy vastag zokni.
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a
A foglalkozások az óvodáskort megelőző korosztálynak szólnak.
tó körüli lehetőségeket, programokat, és
valamennyi önkormányzat hozzájárulna
a
A foglakozás
részvételi díja: 800 Ft / család
költségekhez, lényeges előrelépést lehetne
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét
Szalczgruber Mariann
+36 30 527 64 91
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenleg
kerékpárjavító
380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj).
L. Simon László büszkén utalt a VVSI
fejlesztésének megkezdésére, valamint a
2475 Kápolnásnyék,
teljes
partvédműés
kikötő
felújításra,
amelynek tervezésével jövő év közepére
Ady Endre u.8.
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy
06 22/369-002, 06 30/855-4200
15 milliárd forint. Megemlítette egy versenyekre is alkalmas sportuszoda létesítésének tervét.
Műanyag ajtók, ablakok
Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes államtitkára elmondta, a turizmus adja Magyar7 légkamrás proﬁlból
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az
Redőnyök, szúnyoghálók,
érték a turisztikai szerveződés reformjával és
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a
reluxák, szalagfüggönyök,
marketing fontosságát, ami a szervezetek
párkányok gyártása,
eddigi
költségvetésében
indokolatlanul
forgalmazása, javítása
alacsony tételként szerepelt. A konferencián

Keddenként 10.00-11.00, Velence, Kertész u. 22.
bejelentkezés: Ádám Jakab Erika,
06-20-250-5453

Képíró József

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!

Villanyszerelő
Jámbor Attila

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

Családi házak, panellakások
komplett szerelése, kisebb
javítási munkák
Velencei-tó
Nyelviskola +36
70 505
4034
Velence,
Gárdony

+36 22 747 217

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

jamborattila62@gmail.com

rövid határidővel. Szakszerű,
megbízható munkavégzés.
Ingyenes helyszíni felmérés,
szaktanácsadás.
Igény szerint visszajavítással.
06 20/924-1267,
06 30/275-0582

Oravecz Csaba

Műanyag bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók
kedvezménnyel
Továbbá párkányok, napellenzők,
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba
építhető szellőzők

Redőnyjavítás
GEOFÉNY Kft.

Szakszerű beépítés, visszajavítás
igény szerint.
Ingyenes felmérés, szaktanácsadás.
Telefon: 06-30-781-8022
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Termál- és élményfürdő, szaunapark
s u p e r i o r

Velencei lakosoknak és 65 év felettieknek kedvezményes belépés!
Termál- és élményfürdőnk, tóparti strandunk szolgáltatásai az engedélyezett kapacitás
eléréséig külsős fürdővendégek számára is igénybe vehetők. A befogadható létszám
elérésekor a fürdő bezár. Kérjük, tájékozódjanak indulás előtt telefonon, SPA recepciós
kollégáinknál (+36 22 589 971 / +36 22 589 973). Köszönjük.
Nyitva tartás: vasárnap - csütörtök
8.00 - 21.30
péntek - szombat
8.00 - 22.30

Masszázs kínálatunk
s u p e r i o r

Pihentető, frissítő, aroma, indiai ayurveda, gyógy- és svédmasszázsok széles választékával
várjuk vendégeinket!
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 22 589 971 | 06 22 589 973 | spa@velencespa.com
Nyitva tartás: hétfő - szombat
9.00 - 19.30
vasárnap
9.00 - 17.30
superior
Velence Resort&Spa
2481 Velence, Béke u. 06 22 589 971 06 22 589 973
spa@velencespa.com www.velencespa.com

s u perior

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei
körzeti megbízottja,
Kiss Balázs c. r. törzsőrmester
minden hónap első és harmadik
csütörtöki napján
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT

tart a Balatoni út 65. sz. alatt található
rendőri objektumban.

Tel: +36 70 199 5980
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