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Gyógyítónk: Dr. Szabó Irén
Helytörténet: Velence ikonikus pedagógusai
Újra rekordot döntött az EFOTT
Starsky és Hutch küldetése
Megújult az óvoda óvárosi főépülete

2019. szeptember 14. Telihold Meditáció
www.velence.hu

Velencei
események
Egész évben: Velence értékei
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása
11.00-16.00-ig (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. augusztus 23., 28., 30. Ringató
Velencei Ringató, zenés foglalkozás az óvodáskort megelőző
korosztálynak,
kisgyermekek és szüleik számára, minden szerdán és pénteken
17.00 (szerda) 10.00 (péntek)
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. augusztus 24. Katolikus Családi Nap
Családi-, sport- és gyermekprogramok, zenés műsorok
egész délután az újtelepi templomnál
14.00-19.00
Kalazanci Szent József templom (Szent Erzsébet tér)

2019. augusztus 26., szeptember 9.
Velencei-tó környéki Alkotókör
Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne új technikákat tanulni,
a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne, horgolna, kipróbálná
magát a foltvarrásban, hímzésben, babakészítésben.
Minden páratlan hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00 – 18.00-ig
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. augusztus 29. Avatóünnepség
A Velencei Meseliget Óvoda felújított óvárosi épületének
ünnepélyes átadása
17.00
Meseliget Óvoda (Fő utca 79.)

2019. augusztus 31. Flavus Velence SE – Főnix-Baracska
megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés
16.30
Sportpálya (Kastélypark - Tópart u. 52.)

2019. szeptember 2., 16., 30. 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. szeptember 13.
Városi Polgármesterek Randevúja
Az „Év Polgármestere”, az „Év Alpolgármestere” és az „Év Jegyzője”
díjak ünnepélyes átadása. Szavazni augusztus 25-én éjfélig lehet a
www.szferaeuropa.hu weboldalon
11.00-13.00
Velence Korzó, díszterem (Tópart u. 47.)

Telihold Meditáció csakratisztítással, Rákosi Kata jóvoltából
Telefon: 20 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
19.00-20.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. szeptember 14. Flavus Velence SE – Tordas
megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés
16.00
Sportpálya (Kastélypark - Tópart u. 52.)

2019. szeptember 15. Gyermekmeditáció
Gyermekmeditáció Rákosi Katával
Telefon: 20 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
9.00-10.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. szeptember 20. Megyenap 2019
Egész napos Megyekorzó és Fejér termék vásár különböző színpadi
programokkal (Részletek a 25. oldalon)
9.00-20.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2019. szeptember 21. Tekerj egy tókört
egyenruhában
Polgárőrök országos kerékpáros tókerülő versenye, túrája az
egészséges életmód
és a kerékpározás népszerűsítése jegyében.
Gyülekező, felvezető műsorok a Wenckheim-kastély (könyvtár)
épületénél.
10.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. szeptember 21. Babák Rózsakertje
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő ünnepség,
melyen az elmúlt évben született kisgyermekek, „babák”
köszöntésére egy-egy tő rózsa kerül elültetésre
(Részletek a 24. oldalon)
10.00-16.00
Babák Rózsaparkja (Zárt u.)
Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat
az interneten a www.velence.hu és a www.velenceturizmus.hu
weboldalakon, illetve Velence Város Hivatalos Facebook-oldalán:
www.facebook.com/Velencevaros
Címlapon: Koszti András polgármester lelkes táborlakók
gyűrűjében a Velence ÖTE tűzoltótáborában...
(Bővebben a 12. oldalon) Fotó: Horváth-Szabó Nóra
Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22/589-402, E-mail: hivatal@velence.hu
Főszerkesztő: Mátay Balázs +36 30/333 6171,
hirado@velence.hu
Társszerkesztők: Kalmár Zsolt, Koszti András,
Pápai Szabó György, Solymosy József,
Igari Balázs (fotó)
Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda Kft.,
1046 Budapest, Klauzál u. 9.
Telefon: 06 1/370-8384 info@grafitpencil.hu
ISSN 2415–9670
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Kedves Velenceiek!

Fotó: Igari Balázs

Szép nyári hetek vannak mögöttünk, de lapzártánk idején is 30 fok feletti csúcshőmérsékleteket regisztrálhatunk, s remélhetőleg a nyári
időjárás idén sem ér véget augusztus hajrájában.
Akár így lesz, akár másként, igencsak dolgos
hetek várnak ránk a következő megjelenésünkig, mint ahogy dolgos heteket hagytunk most
is magunk mögött.
A közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját Tóth István Antalné, akit a jeles alkalomból
virágcsokorral, továbbá polgármesteri és miniszterelnöki emléklappal köszöntöttem. Maja néni
kiváló egészségben és rendkívül jó hangulatban
fogadott, fia és menye társaságában. Kívánom,
hogy hasonló körülmények között, vidáman és
jó egészségi állapotban találkozhassunk a 95. és
a 100. születésnapon is!
Az idén is nagy sikert és újabb részvételi rekordot hozott az EFOTT július közepén. Köszönöm
minden helyi és környékbeli lakónak, nyaralótulajdonosnak azt, hogy a hatnapos fesztivál
időnként erős hanghatással járó programjait
korrekt módon tolerálták! Ahogy korábban, idén
is mindenki, aki a biztonságért, a zökkenőmentes
lebonyolításért felelt, a maximumot nyújtotta.
Ugyanakkor lehetetlen vállalkozás egy 120 ezres
tömeget vonzó programsorozatot úgy lebonyolítani, hogy a fesztiválozók és a rendezvényen
kívül maradók, a hasonló eseményeket kevésbé
vagy egyáltalán nem tolerálók is elégedetten
mosolyogjanak. Legyünk őszinték: ez soha,
sehol nem sikerült, és nem is fog, igyekezzék
a szervezői és rendfenntartói oldal bármilyen
magas szinten ellátni a feladatát. Hálátlan az ő
munkájuk, hat napig éjjel-nappal maximumon
pörögnek, mégis kevesen köszönik meg nekik.
Én a magam részéről mindenesetre KÖSZÖNÖM!

Először rendeztek július 28-án Magic Day-t
Velencén. A bűvész- és egyéb „varázslatos”
szórakoztató programokra a délutáni nagy
meleg ellenére szép számmal érkeztek az
érdeklődők a Korzóra. Indulásként mindenképpen ígéretes volt.
Immár több, mint másfél évtizede ünnepli
Velence és Kápolnásnyék közösen az Anyatejes Táplálás Világnapját. Augusztus 2-án került
sor az idei rendezvényre lelkes, szakmájukat a
gyermekek fejlődése érdekében igen komoly
elhivatottsággal végző védőnőink jóvoltából.
Öröm volt látni, hogy nagyon sok anyuka és
komplett család érkezett kisgyermekével a
színvonalas, érdekes és rendkívül hasznos
előadás-sorozatra. Gratulálok a szervezőknek,
köszönöm a meghívást!
A projekt velencei eseményeit évek óta gondosan terelgető Juhász Gyula képviselőtársammal
és Éder Jánossal közösen, mint helyi zsűri, megtekintettük „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei”, Magyar Örökség-díjas országos programba benevezett lakók
konyhakertjeit. Mint mindig, most is nagyon
nehéz dolgunk volt, mert mindenütt gondos,
rendezett kiskerteket láttunk. Gratulálok a résztvevőknek!
Augusztus 6-án folytattam a velencei újszülöttek családlátogatását. Ezúttal Szabó Lizabella,
Szabó Noel Ádám és Coustealis Bianka Manon
fogadott szülei, nagyszülei társaságában. Mindhárom csöppség esetében elmondható, hogy
csupa szeretet, óvó gondoskodás veszi körül,
így nem csoda, hogy rendkívüli nyugodtsággal
szemlélték végig a polgármesteri látogatást.
Kaptam mosolyt is bőven, ami már délelőtt
bearanyozta az egész napom. Szeptember
21-én a Babák Rózsakertje
ünnepségen majd folytatjuk az ismerkedést új
kis barátaimmal. Addig is
a babáknak és szüleiknek
egyaránt jó egészséget
és sok örömteli pillanatot
kívánok!
Júniusban kezdődött, és
lapzártánkig gyakorlatilag
befejeződött a Velencei
Meseliget Óvoda óvárosi
főépületének energetikai
felújítása. A projekt keretében - többek között - új
hőszigetelést és nyílászárókat kapott az épület,
Az anyatejes világnapi rendezvény megnyitóján
de megújult részben a

Képviselői fogadóórák

2019. szeptember

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
2019. szeptember 5. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
2019. szeptember 5. (csütörtök)
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
2019. szeptember 2. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
2019. szeptember 2. (hétfő)
Szabó György: 14.00 – 15.00
2019. szeptember 19. (kedd)
Uj Roland: 10.00 – 12.00
2019. szeptember 2. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.

tetőszerkezet is. A következő oviszezont már
ebben a szép, újjávarázsolt épületben kezdik a
gyerekek szeptemberben. Az avatóünnepségre
- melyre várunk minden érdeklődőt szeretettel augusztus 29-én 17.00 órakor kerül sor.
Ha már ennél az örömteli hírnél tartunk, szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba néhány, az
interneten - és ez alapján sajnos szájhagyomány
útján is – terjedő információ kapcsán, amelyek
nem lepnek meg, mivel közeleg az októberi
választás, kampány idején pedig mindig előkerülnek valóságtartalmat nyomokban sem tartalmazó információk, ám elszomorít, hogy ilyenek
történnek, mert mindig az egyenes beszéd és a
lakosság pontos informálása vezérelt, s vezérel
most is. Minden beruházásról, témáról mindig
pontos tájékoztatást adtam az elmúlt években,
az irodám ajtaja is mindenki előtt nyitva áll a mai
napig, ha bárkinek kérdése van bármilyen helyi
ügy kapcsán. Bárki, bármikor egyeztethet időpontot a hivatali titkárságon, szívesen fogadom.
Nem csak havonta egyszer, sőt, nem is hetente
egyszer, hetente több napon van erre lehetőség!
Ezért sem értem azokat, akik különböző fórumokon akarnak igazságot tenni olyan ügyekben, amelyekben nincs hiteles információjuk. A
Tisztelt Olvasó hiteles tájékoztatása érdekében
itt is szeretnék kiegyenesíteni néhány kérdőjelet. A Velence Korzó kapcsán csak megerősíteni tudom, amit korábban már nyilatkoztam:
amíg én leszek a polgármester, addig egészen
biztosan nem járulunk hozzá az emelet apartmanokkal való beépítéséhez! Éppen úgy, ahogy
semmiféle formában nem terveztük és nem is
fogjuk a Korzót, de Velence egyetlen komoly
értékét sem eladni! Az uszoda beruházás kapcsán: az építkezés elkezdődött. A jelenleg folyó

folytatás a 7. oldalon
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Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink
Rémkép a múltból influenzajárvány idején: Kevésbé ízléses várószoba, sokan várnak,

Fotók: Stehlik Norbert archív

Dr. Szabó Irén
háziorvos

tüsszögnek, köhögnek, a papír zsebkendő hamar elfogy. A helyiség légkörében legalább
2 milliárd vírus. A rendszeres gyógyszereit felíratni szándékozó beteg kivárja a sorát. A
patikából hazaviszi a gyógyszert, azzal együtt mintegy 2 millió vírust, néhány nap után
újból a várószobában, de ekkor már masszív influenzatünetekkel… Erről és a mai állapotról is kérdezzük a doktornőt.

Talán két (vagy három?) év is elmúlt azóta, hogy
utoljára interjút készíthettem a doktornővel. Önt,
Irénke doktornőt minden betege ugyanúgy szereti most is, mint akkor. A környezet? Hogyan is
szólhatnék róla, írhatnám le…? A környezet dehogyis volt ilyen ragyogó, modern, jól felszerelt. Tudjuk, azóta megtörtént az épület és a berendezés
teljes felújítása. Hogyan érzi, hogyan dolgozza
fel magában a változást itt a doktornő, illetve az
asszisztensei, nem utolsósorban a betegek?
- Az I. számú családorvosi rendelő 32 éve, mióta én
Velencén családorvos vagyok, nem volt felújítva, és
az omladozó falak, a málló vakolat és a mellékhelyiségek tragikus állapota miatt ez már nagyon időszerű
volt. Az évek során egyik választási ciklus követte a
másikat, és ígéreteket bőven kaptunk, végül teljesült
ez is, Koszti András polgármester úrnak sikerült előteremtenie a szükséges anyagi forrásokat a rendelő
teljes felújításához. Egy második ütemben tervezik a
fogorvosi rendelő felújítását és a rendelővel kapcsolatos utolsó simításokat elvégezni.
A rendelő minőségét érintő pozitív változások, az
új, tiszta és modern környezet úgy a betegek, mint
az asszisztencia legnagyobb megelégedettségét
váltották ki, a magam részéről úgy vélem, hogy
végre egy európai szintű rendelőben láthatom el
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a betegeimet. A
betegeink közül
többen nyilatkoztak úgy, hogy az új
rendelőbe belépni
„már fél gyógyulás”.
Csak feltételezem,
hogy nemcsak a
berendezés, de
a felszereltség is
előnyére változott. Az agyonnézett német és
osztrák orvosi filmekben a háziorvos mindenkor a vizsgálóeszközök széles skálájával rendelkezik, a fonendoszkópon kívül mindenkor rendelkezésére áll egy EKG,
egy röntgen, valamint egy ultrahangos készülék.
Vagy ez csak a moziban van így?
- A rendelő felszereltsége maximálisan megfelel az
elvárt követelményeknek, természetesen a röntgen és ultrahang nem tartoznak egy családorvosi

rendelő feltételei mellett elérhető berendezések
közé, de szerencsére a velencei járóbeteg-szakellátás jó minőségben el tudja látni ezen feladatokat.
Itt utalok a kérdéseim előtt említett múltbeli
állapotra. Tudomásom van róla, hogy újabban az
állandó gyógyszert szedő betegek esetenként
csak betelefonálnak önöknek, és ha a doktornő
úgy ítéli, akkor e-mailen keresztül a kért gyógyszertárnak közvetítik a rendelést, és a beteg már
mehet is érte. Így van ez? Mióta? Országosan,
vagy csak a mi térségünkben? Kérem, doktornő,
pontosítsa információmat!
- Létezik ilyen országos rendszer, de nem teljesen
a kérdésnek megfelelően. Körülbelül egy éve van
lehetőség e-recepten történő gyógyszerfelírásra
kísérleti üzemmódban, a felírási igazolás kíséretében, 2020-tól azonban már alapfeltétel lesz az
e-recept igénybevehetősége. Azért az orvos-beteg
találkozót ez természetesen nem helyettesítheti.
Kérdezhessem a doktornőt, van-e valamilyen
olyan terve, amit megosztana olvasóinkkal?
- A háziorvosi rendszerekben is egyre nagyobb
hangsúlyt kap a betegségek megelőzése vagy
korai felismerése, ezért a
szűrővizsgálatok fontosságát nem győzzük eléggé
hangsúlyozni. Ebben segítségemre lehet a kolléganőimen kívül a későbbiekben a férjem, Dr. Miniska
István is, aki több évtizede
vezet nemzetközi tapasztalatokon alapuló orvosi
megelőzési programokat
országosan is.
Nem marad más hátra,
mint sok sikert, örömet
kívánjak; hivatásban, gyermekben, unokában, kívánhassak még hosszú, egészséges boldog életet!
Fotó: Igari Balázs
A doktornő az újjávarázsolt rendelő átadása után
munkatársaival

2019. augusztus

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK
I.sz. Családorvosi Rendelő
Rendel: Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
hétfő: 8.00-12.00 rendelés
kedd: 8.00-10.00 terhesgondozás
10.00-12.00 rendelés
szerda: 8.00 –12.00 rendelés
csütörtök: 13.00-17.00 rendelés
péntek: 8.00-12.00 rendelés

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

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

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

I. számú fogorvosi körzet
Rendel: Dr. Vargyasi–Dávid Kata
Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65.
(Szakorvosi Rendelőintézet)
Rendelő telefonszáma: +36-70-226-9469
Rendelési idő:
hétfő: 10:00-16:00 kedd: 10:00-17:00 szerda: 12:00-19:00
csütörtök: 08:00-14:00 péntek: 08:00-12:00

Fogorvosi rendelő
Rendel: Dr. Szegedi József
Rendelés helye: Velence, Fő u. 2.
Rendelő telefonszáma: +36-30-836-5895 (rendelési időben)

Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00-20.00, szerda: 8.00-17.00 (8.00-12.00
iskolafogászat)

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

I. sz. Védőnői körzet
Torma Csabáné
Velence, Balatoni út 65.
Tel.:20/967-33-02
A körzetbe Velence Ófalu és Bence-hegy településrészek
tartoznak.
Terhes tanácsadás - csütörtök: 10.00-11.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás
egészséges gyerekeknek - csütörtök: 8.00-9.00

II. sz. Védőnői körzet
Papp Judit
Velence, Balatoni út 65.
Tel.: 20/425-5154
A körzethez tartozik Velence Újtelep és
Velencefürdő településrésze.
Terhestanácsadás
hétfő 08.00-10.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás egészséges gyermekeknek
hétfő 10.00-11.00

Gyógyszertárak
Velence Gyógyszertár
Velence, Balatoni út 65.
Tel.: 22/589-524
Nyitva:
hétfő – péntek : 8.00 – 20.00
szombat: 8.00 – 14.00
Vörösmarty Gyógyszertár, Ófalu
Velence, Halász u.
Tel.: 22/471-596
Nyitva:
hétfő – péntek: 9.00 – 15.00
Vörösmarty Gyógyszertár, Újtelep
Velence, Iskola u.
Tel.: 22/472-074
Nyitva:
hétfő – péntek: 9.00 – 15.00

www.velence.hu

Helytörténet A-tól Z-ig
Velence pedagógusainak
élete és hivatása
Kedves Olvasó, a következő néhány cikket azoknak szeretnénk ajánlani,
akiket érdekel a második világháború utáni időszak. Elsőként a 103 éve
született Szabó László Vilmos (Laci bácsi) kerül bemutatásra.

„Akárhová vesse a sors az embert,
tenni kell a dolgunk,
változtatnunk, hatnunk, élnünk.”
(Karinthy Ferenc:
Recordare)
Szabó László Vilmos ciszterci szerzetes, ornitológus, természetvédő és
tanár. Ez a kerek évforduló jó alkalom arra, hogy megemlékezzek a huszadik század nagy alakjáról, jelentős részben családom személyes élményei,
emlékei alapján.
Szabó László maklári (Heves megye) vízimolnár család sarja, akit fiatalkorában egyszerre kezdett érdekelni a természet és Isten szolgálata. A
ciszterci rendbe lépett, rendbeli neve Vilmos lett. Ez okozhat némi félreértést egyeseknek. A világi ismerősei számára ő „Szabó Laci” vagy „Laci
bácsi”, a ciszterek „Vilmos atyaként” ismerik (a zirci temetőben is Szabó

Közlemények:
Állandó kiállításunk nyitva
tartása:
Kedden és csütörtökön 11.0015:00 óráig.
Más időpontban kérjük előzetes
bejelentkezésüket!
• Amit ajánlunk:
Gyere velünk!
2019. szeptember 3-án 15 órától 18 óráig
Találkozó: a református temető
bejáratánál
„Séta a múltba” 4. VELENCEI
TEMETŐK
(katolikus, református, zsidó,
Meszlenyi temető, Molla Szadik
sírja, Beck kápolna, Decsy Károly
ref. Nt. úr)
• Amit kérünk:
Támogatók jelentkezését vár-

juk, közösen segítve a múlt értékeinek megőrzését és továbbadását.
Keresünk olyan ügyes kezű mestert, aki segítségünkre lenne a
„Tematikus séta” táblák elkészítésében, számlaképes lakatosok, fémipari szakemberek
jelentkezését várjuk!!!
• Köszönet:
Tongori Szilvia képzőművésznek
a fotókiállításra hozott anyagáért és segítségéért!

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti
Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
e-mail:
velencehelytortenet
@gmail.com
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Vilmos áll az egyszerű
sírkövön), dr. Festetics Antal „Szabó Vili”
néven beszél róla, a
publikációiban a Szabó
László Vilmos nevet
használta.
Laci bácsi tizennyolc
év híján végigélte a
huszadik századot, a
második világháborúban tábori pap is volt,
a rendek feloszlatása
sok ezer szerzeteshez
és apácához hasonlóan
óriási csapás volt neki
is, derűs lénye azonban átlendítette ezen.
A négy fal között hajnalonta szerzetesként
imádkozott, napközben
lelkileg megerősödve
végezte a tanítást és a
természet vizsgálatát.
Tanári pályája Baján indult, majd Zirc és Eger érintésével került 1951-ben
Fejér megyébe, Velencére, természetrajz-földrajz szakos tanárként. Munkája elvileg a természethez kötötte, ám sok szerzetes-tudóshoz hasonlóan
az igazi eredményeket szabadidejében vitte véghez. Ebben az időszakban
több közleményt írt a Velencei-tó érdekes madárvendégeiről (énekes hat�tyú, pehelyréce, sarki partfutó, sárjáró).
Turanitz Lajos, a nadapi templom kedves gondnoka mesélte el, hogy
a velencei gyerekek nagyon szerették Laci bácsit, ám sok tanártársa
a kor szellemének megfelelően gyanakodva figyelte a ténykedését.
Ennek szomorú példája volt, hogy az iskola egyik kis termében általa
berendezett természettudományos kiállítást Laci bácsi távozása után
egyszerűen kiszórták az udvarra. Velencéről 1959-ben Csákvárra vitt
Laci bácsi útja. Valahol azt olvastam, hogy korábban csak messziről
nézegette az „akkor még ismeretlen Vértest”. Talán így volt, talán
nem. Ekkoriban került jó barátságba a nála egy nemzedékkel idősebb
székesfehérvári tojásgyűjtővel (oológussal), Máté Lászlóval, aki a
fészekkeresés számos trükkjét átadta neki. A tudományosan feldolgozott Máté-féle tojásgyűjteményben sok tétel van, amit Laci bácsi
gyűjtött.
Hamar kiderült, hogy csodálatos érzéke van a nehezen kutatható madárfajok fészkelés-ökológiájához, amihez Csákváron minden feltétel adott volt.
A világon máig nem képzelhető el olyan vízicsibés vizsgálat vagy publikáció, amely Szabó László Vilmos sok évtizeddel ezelőtti dolgozatait meg
tudná kerülni. Ennek a munkának a döntő része a Zámolyi-medencéhez
köthető, bár a kis vízicsibével kapcsolatban korábban a Velencei-tavon is
szerzett tapasztalatokat.

(Folytatás a következő számban)

2019. augusztus

Velencén történt
Mátay Balázs

Az idei EFOTT-on éppen a legsűrűbb három napon volt legkevésbé
kegyes az időjárás a fesztiválozókhoz, mindazonáltal nemigen
panaszkodhatnak a szervezők, ugyanis újra látogatási rekordot
döntött a hatnapos velencei programáradat. 2017-ben 111, 2018ban 115, 2019-ben újabb 4 ezerrel több, közel 120 ezer partiarc vette
célba az Északi Strand területén felépített fesztiválterületet.
Az EFOTT-on én otthon vagyok – énekelte a Halott Pénz az előtte szórakozó több ezres közönségnek. A fesztivál zárónapján nagyszínpadra utolsó
előttiként álló zenekar igazán mindent beleadott, hogy a rendezvény
élménydúsan záródjon: a közönség egy emberként énekelte az összes
dalukat, amelyet olykor tűzeffekt, máskor konfettikilövés kísért. A fesztivált végül a Follow The Flow és egy eljegyzés zárta: egy színpadra álló fesz-

folytatás a 3. oldalról
munkálatokra a teljes összeg rendelkezésre áll,
a projekt meg fog valósulni. Erre az uszodára a
térségnek égető szüksége van, a régió vízfelületei túlterheltek, a gyermekek úszásoktatása is
rendkívül fontos, nem lehet kérdés a hiánypótló
létesítmény létjogosultsága. Amint fentebb is
olvasható, az óvoda újabb része került felújításra, s ez a folyamat nem áll meg a jövőben
sem, minden forrást kihasználunk arra, hogy
általános iskolánk és óvodánk a lehető legjobb
állapotban legyen. Bölcsődénk is lesz! Befogadott pályázattal rendelkezünk, ez a projekt
szintén megvalósul. Egy másik pályázati siker
által két közparkunk, a Babák rózsakertje és a
Hősök parkja is teljesen megújul, ezekben új
játszóterek is kialakításra kerülnek, a Tulipán
utcai játszóteret pedig éppen most újítottuk fel.
Az Északi strand ügyében – mint ahogy minden
még futó, le nem zárt projekt ügyében – nem
hoztunk hosszú távra kiható döntést. A strand

Fotó: Stehlik Norbert

Újra csúcs volt az EFOTT(on)

Rita Ora
tiválozó több éve ismerte meg barátnőjét, szerelmükből egy gyermek is
született már, és most újra állapotos párjának végre feltette a nagy kérdést.
- Szeretnék üzenni azoknak, akik valami miatt úgy döntöttek, nem jönnek ki a fesztiválra: élnünk kellett volna még! – kiabálta Marsalkó Dávid
koncertjük alatt a mikrofonba, nem is sejtve, az emberek mennyire élték
a 2019-es EFOTT-ot, amelyre újra rengetegen érkeztek az ország minden
szegletéből.
- Ismét rekord történt az EFOTT-fesztivál életében, 119 387 látogató tartott velünk. A tavalyi évben 115 ezren voltunk, 2017-ben pedig 111 ezren.
Szombaton a vártnál is nagyobb számban érkeztek a fesztiválozók, ekkor
zenélt Majka és a 30 éves Tankcsapda, hogy aztán a mikrofont a Scooternek átadva igazán felrobbanhasson a nagyszínpad! Bátran állíthatom, hogy
ezen a napon 0-80 évesig minden korosztályból láthattunk vendégeket,
99%-ban magyar nemzetiségűeket – vonta meg az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának gyorsmérlegét Maszlavér
Gábor fesztiváligazgató.

üzemeltetői szerződése hamarosan lejár, ezért
azt az év végéig meghosszabbítottuk, hogy a
végleges, hosszabb távra szóló döntést már a
választások után, a választópolgárok friss felhatalmazásával rendelkező testület hozhassa
meg. Az EFOTT tekintetében is hasonló a helyzet, a választások előtt nem szerettünk volna
újabb, több évre szóló megállapodást kötni.
Nekem városvezetőként kizárólag a település,
az itt lakók érdekei számítanak, továbbra is eltökélt célom, hogy a városban élők összetartó,
egymásért és lakóhelyükért tenni tudó és akaró
közösséget alkossanak!
Igencsak sűrű lesz a rendezvénynaptárunk
az előttünk álló időszakban. Az óvodaépület
átadója mellett több más kiemelt eseményre
kerül sor Velencén, ami számomra nagy öröm,
hiszen a megszokottnál is gyakrabban lesz
lehetőségem találkozni városunk lakóival.
Augusztus 24-én 14.00 órakor kezdődik az

újtelepi templomnál az immár hagyományos
Katolikus Családi Nap. Szeptember 13-án 11.00
órakor a Korzón adják át az Év Polgármestere,
Alpolgármestere és Jegyzője kitüntető címeket
a Városi Polgármesterek Randevúja esemény
keretein belül, szavazni még augusztus 25-én
éjfélig lehet a szervező Szféra Kft. oldalán, a
www.szferaeuropa.hu website-on. Egy héttel
később, szeptember 20-án először leszünk
házigazdái a Megyenap és Megyekorzó egész
napos eseményeinek, másnap, szeptember
21-én pedig hagyományos rendezvényünk, a
Babák Rózsakertje programjaira várunk mindenkit a Babák Rózsaparkjában. Szeretettel
invitálom Önt is, kedves Olvasó, találkozzunk az
őszi eseményeken!
Koszti András
polgármester
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Starsky és Hutch
a tóparton

Nekem Velence

Nem, nem kapott napszúrást e sorok írója, valóban
a kiváló páros tette tiszteletét a mi kis városunkban. Igaz, nem az a bizonyos bűnüldöző, tévésztár páros, hanem az, amelyik fáradhatatlanul járja
a világot, szedi a szemetet, s harcol egy igazán
környezetbarát, tisztább világért. Alább velencei
vendéglátójuk, a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület szóvivője, Horváth-Szabó Nóra beszélgetett
Hutch-csal, azaz Martin Hutchinsonnal.

„Fejetlen csirkeként rohanunk,
időhiányra hivatkozva”
Az egykori angol tűzoltó hű kutyája, Starsky társaságában hazánk útjait rótta az elmúlt hetekben fekvőbiciklijével. Július 22-én Velencére
érkezett, ahol tűzoltó-egyesületünk vendégszeretetét élvezte. Hutch tizenhárom éve, felhagyva
addigi életét indult útnak, hogy a Föld ökológiai
problémáira felhívja a figyelmet, valamint azért,
hogy tényleges tettekre sarkallja az embereket.
Megrögzött környezetvédőként igyekszik mind
több ember figyelmét felhívni arra, hogy minden egyes ember saját felelőssége környezetünk megóvása. Útja során folyamatosan készíti
videóit, amelyeket rendszeresen közzétesz az
interneten, a legnagyobb videó-megosztó oldalon. Valamennyi „bejelentkezése” rámutat az
emberi igénytelenség és lustaság következményeire. Nem csupán az eldobott szemétre hívja
fel a figyelmet, de az értelmetlen anyagfelhasználásra, a felesleges és ésszerűtlen jelenségekre
is, amelyek bosszúságot okoznak, holott nagyrészt egyszerű tettek által elkerülhetők lennének. - Az emberek attitűdjét kell megváltoztatni.
Meg kell érteni, hogy nincs idő másokat hibáztatni, sem vezetőket, sem szervezeteket, hiszen
valamennyiünk felelőssége Földünket megvédeni. Azonnal cselekedni kell, nem érdemes
vitatkozni azon, hogy ez kinek is a felelőssége.
Olyan ez, mint amikor beborul az ég, és azt mondanánk, hogy ráérünk még menedéket keresni,
hiszen odébb van még az eső. Csak akkor kezd el
az ember rohanni és fedelet keresni, amikor már
lehet, hogy nem is lesz fedél.
Martin szerint a rendszer, amiben élünk, elavult.
Alkalmazkodnunk kell a környezet megváltozásához, minden nap, minden egyes ember tehet
és tennie kell az élhetőbb világért. Szerinte
nincs különbség ország és ország között, mindenhol fellelhető az igénytelenség. A technológia fejlődése által jelentősebb kényelemhez
jut az ember, aminek egyenes következménye

az ellustulás. A lustaság pedig gyakorlatilag a
legfontosabb – és legalapvetőbb – szabályokat
is felülírhatja.

Az oktatás lenne a kulcs
9-10 éve a média már erőteljesen hangoztatta,
hogy hamarosan eljön a globális klímaváltozás
ideje. Nos, ez az idő itt is van. Azon felül pedig,
hogy teszünk az élhetőbb környezetért, a fiatalabb generációt is meg kell tanítanunk arra –
ahogyan minket is meg kellett volna – hogyan
is kell eljárni környezetvédelmi céljaink érdekében. Oktatjuk a fiatalokat matematikára, kémiára, földrajzra és biológiára is, de fogalmuk nincs,
hogy egyáltalán mi jelentősége is van a növényeknek, egyes kipusztulóban lévő állatfajoknak, vagy miként épül fel ténylegesen a mohó
emberi fogyasztással „megbolondított” tápláléklánc. Súlyosbítja Martin Hutchinson szerint a
helyzetet az is, hogy a ma fiataljait gyakorlatilag
alig érdekli valami – jobb esetben – saját boldogulásán túl. Alapvetően lusták, virtuális világban,
az okostelefonok világában élnek. Nincs bennük
kalandvágy, a megismerés kalandjának vágya,
nem is igazán értenek semmit és semmihez.
Adott esetben egy erdei kiránduláson unatkoznak, és nem is értik, mi abban a jó. Ettől kezdve
a környezetük sem fogja érdekelni őket, ugyanakkor enni, inni, tisztálkodni és egyáltalán: élni
akarnak. Vannak gyerekek, akik életükben nem
is láttak még vadon termő virágot, és nem is
akarnak, fogalmuk nincs annak jelentőségéről.

Pedig tudvalevő, hogy a Föld mindent megad
nekünk, amire szükségünk van: vizet, élelmet,
levegőt, helyet az élethez, még menedéket is,
számtalan nyersanyagot is, de mi csak kihasználjuk. Nem adjuk meg neki, amit a Föld megkíván: csupán némi törődést.

Szülői felelősség
A gyermekek, fiatalabb generációk helyes útra
történő terelése természetesen az oktatáson
alapszik, ami minden modern társadalom alapja
is. Ugyanakkor a szülői gondviselés legalább
annyira fontos. A szülő felelőssége megfigyelni
saját gyermekének adottságait és majdani képességeit, és azok alapján irányítani és segíteni gyermekét a döntéseiben. Ehelyett az történik, hogy
a szülő a mindennapi problémáira koncentrálva
nem foglalkozik a globális problémákkal, hiszen
gyermeket nevel, és számára ő az első. Gyermeke
ugyanakkor azt tapasztalja, hogy nem tud rá elég
időt szánni, hiányoznak a beszélgetések és foglalkozások. Így marad el többek között az is, hogy
megtanulják, mik azok az alapvető szükségletek,
amire otthonunknak, a Földnek szüksége volna.

Tovább...
Hutch és Starsky az év végére Dél-Olaszországba
akar eljutni, ahol valószínűleg a tél alatt maradni
is fognak. Remélem, lesz még alkalmunk beszélgetni, akár pár év múlva, egy – talán már – környezettudatosabb világban.

2019. július
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karbantartás, felújítás, kivitelezés

Megújult a Meseliget Óvoda
óvárosi épülete

Fotó: Igari Balázs

Új kerékpárút-szakasz, felújított orvosi rendelő,
új láncfűrésszel faragott, különleges utcabútorok, újjáépített gyalogos-, valamint kerékpáros híd a "holland" lakópark és a Tóbíró strand
között, valamint a "csúcsdísz a karácsonyfán": a

Testnevelési Egyetem Vízisport- és Rekreációs
Központjának átadása. Ezek mind csak az elmúlt
félév elkészült beruházásai Velencén. Alighanem sokan végtelenül boldogok
lennének, ha ennyit tudhatnának
magukénak több év alatt... És még
nincs vége! Júniusban kezdődött,
mostanra pedig gyakorlatilag befejeződött a Meseliget Óvoda óvárosi
főépületének energetikai felújítása. Koszti András polgármester
elmondta, hogy a projekt keretében
- többek között - új hőszigetelést és
nyílászárókat kapott az épület, de
megújult részben a tetőszerkezet is.
A következő oviszezont már ebben a
szép, újjávarázsolt épületben kezdik
a gyerekek szeptemberben. Az avatóünnepségre augusztus 29-én 17.00 órakor kerül sor.
-mb-

Tűzgyújtás – hétvégén
továbbra is tilos!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kerti
hulladék égetéséről szóló 21/2007. (VII.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) értel-
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mében az október 15. napjától április 15. napjáig
terjedő időszakban kerti hulladék égetése írásban
tett bejelentés alapján végezhető. A bejelentés az
erre szolgáló formanyomtatványon illetékmentesen
nyújtható be a Velencei Polgármesteri Hivatalban.
A rendelet szerint az április 15. napjától október
15. napjáig terjedő időszakban kerti hulladék
égetése csak külön jegyzői engedéllyel végezhető. Az engedély
iránti kérelem írásban, az általános
illetékkel ellátva
a Velencei Polgármesteri Hivatalban
terjeszthető
elő.
Az égetést végző
személy köteles az
égetés teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni,
az égetést csak a
szükséges
ideig
végezni, a tűz terjedését megakadályozni. Szombati és vasárnapi
napokon, valamint ünnepnapokon tilos égetést
végezni. A kerti hulladéknak nem minősülő hulla-

ezért kátyúzási munkálatok kezdődtek július
végén a városban. A kivitelező a Petőfi, a Jókai és
a XIII. utcákban végezte el a szükséges munkálatokat, amelyek során előbb feltöltötték, majd
tömörítették a kialakult kátyúkat, valamint a
padkáknál keletkezett kimosásokat, végül pedig
új aszfaltréteget húztak rájuk. A munkálatok
első üteme augusztus közepén ért véget.
-vh-

Július második felében és augusztus közepén is
légi kémiai szúnyoggyérítésre került sor Velence
és a tó térségében. Összességében ezen a nyáron hat alkalommal irtották a kellemetlen vér-

dék égetése a teljes naptári évben tilos. E tilalom
nem vonatkozik a kerti sütögetésre (pl: grillezés,
bográcsozás, szalonnasütés). Aki megszegi az
előírásokat, komoly pénzbírsággal számolhat.
-vh-

Kátyúzások a város
több utcájában
Részben az elmúlt időszak viharai, özönvízszerű
esőzései okozta vízalámosások miatt megszaporodtak a kátyúk, padka-kimosások Velencén,

Fotó: Horváth Szabó Nóra

Városüzemeltetés

szívókat, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
a május végén és június első felében tapasztalt
invázió után normalizálódott a helyzet.
-mb-
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Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági
Szakgimnáziumból
Nyári munkák
E cikk írásakor teljes erejével tombol még a
nyár, vakációzik az egész ország – de az Entzben
nem áll meg az élet! A szakképzésben tanuló
diákok számára a tanév nem ér véget júniusban,
mivel a tízhavi iskolaévet követően még négyhetes nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük, amit vagy külső gyakorlati helyen, vagy az
iskolában tudnak le – így aztán minden héten
nálunk is szorgoskodik 15-20 diák a tanárok felügyelete mellett.
Szükség is van a tangazdaságban a dolgos
kezekre, mert a nyár a betakarítás időszaka,
most aratjuk le – tényleges és átvitt értelemben is – az eddigi munkánk gyümölcsét. Az
idei évünk eddig remekül alakult: túl vagyunk
az árpa és a búza aratásán: mindkét gabona
szép termésátlagot adott. A kertészetben
folyamatosan zajlik a zöldségek (paradicsom,
paprika, cukkini, padlizsán, tök, káposztafélék,
burgonya) betakarítása, illetve értékesítése az
iskola portája melletti tanboltunkban. A hónap
közepén vár még ránk a silókukorica, majd
ősszel a napraforgó betakarítása, és azzal az
év nagyobb mezőgazdasági munkálatait be is
fejezzük.
Időközben a gondnokság munkatársai nagyrészt befejezték a szükséges karbantartási munkálatokat az intézmény épületeiben, illetve zajlik a kollégium tisztasági festése is, hogy a szeptemberi iskolakezdésre minden a legnagyobb

rendben fogadhassa a
diákokat.
Parképítő ágazati és
technikus
diákjaink
számára kezdtük el
annak a gyakorlótérnek
a kialakítását, amely
szeptembertől lehetővé
teszi számukra, hogy az
iskola területén belül
sajátíthassák el az alapvető kert- és parképítészeti fogásokat. Az 5x10
méteres, két gyakorlóteret magában foglaló
fedett tér idővel kertépítő versenyek lebonyolítására is alkalmassá válik majd.

Gólyatábor
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén
augusztus 26-27-én újból gólyatáborba várjuk
kezdő évfolyamos új diákjainkat. Mondhatni,
hogy nemcsak a
leendő 9.-es osztályok osztályfőnökei,
de szinte kivétel
nélkül minden tanár
hetek óta szervezkedik, ötletel azért,
hogy az idei tábor
is meghozza gyümölcsét: barátságok
szer veződjenek,
kialakuljanak az új
osztályközösségek
magjai, és hogy a
gólyák megismerjék
egy kicsit nemcsak

egymást, de a tanáraikat, az iskolát és környezetét, valamint a környéket is.
Mi a magunk részéről mindent megteszünk,
hogy emlékezetessé varázsoljuk az új tanulóink
első napjait az Entzben.

Aktuális információk
Augusztus végéig várjuk még korlátozott
számban a jelentkezőket a 2019/20-as
tanévben induló osztályainkba:
• szakgimnáziumban a kertészet és parképítés valamint mezőgazdaság ágazati
osztályba,
• szakközépiskolában a családi gazdálkodó, eladó, gazda, virágkötő és virágkereskedő képzésekre,
• továbbá kétéves, érettségire felkészítő
évfolyamainkba nappali vagy esti tagozaton egyaránt.
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Biztonságunk érdekében

Biztonságunk érdekében

Fotó: Horváth Szabó Nóra VÖTE

A forróság ritkán enyhült az az elmúlt hetekben, így nem csoda, hogy rengetegen vették
célba Velencét és a tókörnyéket. Ennek megfelelően ismét mozgalmas időszakot tudhatnak maguk mögött kéklámpás szervezeteink. Nézzük a július-augusztusi krónikát,
illetve az egyéb baleseti és bűnmegelőzési
információkat.
A Velencei-tó, Nádas-tó területén járőröztek
a gárdonyi vízirendőrök 2019. július 21-én
délután, amikor látták, hogy egy felfújható
csónakkal öt személy sodródik a tó belső
része felé. A rendőrök azonnal a segítségükre
siettek és a hajóba segítették, majd a felfújható
csónakkal együtt a partra szállították őket. Még
aznap késő délután a vízi járőrök egy vitorlás
csónakra lettek figyelmesek, amelyik a nagy
szélben a nádfalnak csapódott, és onnan
a hajós nem tudott lejönni. A rendőrök a kisvitorlást a nádfalról levontatták, és a gárdonyi
kikötőbe vontatták sérülésmentesen.
Nézzünk néhány egyéb esetet Velence Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének szóvivője, Horváth-Szabó Nóra összefoglalója segítségével.

„Szerencsés, kevés beavatkozással terhelt hetek
vannak mögöttünk. 2019.07.28-án 19:42 h-kor
riasztottak minket Kápolnásnyék, vasútállomás
környékére, ahol egy fa rádőlt az útra. 5 fővel
kezdtük meg a vonulást, kiérkezésünk előtt a
veszélyt elhárították. Ugyanezen a napon 19:50
h-kor Kápolnásnyék, Vörösmarty utcába kaptunk riasztást, ahol faágak törtek le, leszakítva
egy telefonvezetéket. 5 fővel vonultunk a helyszínre, a veszélyt elhárítottuk.”
Immár hagyománynak mondható Velencén,
hogy a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület
(VÖTE) nyári táborba invitálja a hivatás iránt
érdeklődő, általános iskolás korosztályú
gyermekeket. Az idén augusztus első teljes
hetében gyűltek össze az ifjoncok, hogy a helyi
Civilház bázisán és különböző külső helyszíneken szerezzenek kalandos tapasztalatokat
tűzoltásról, katasztrófa-védelemről, életmentésről. Már az indítás sűrűre sikeredett, hiszen
az első napon volt szertárlátogatás, tűzoltás
porral oltóval (bemutató), majd Dr. Sirák András
családorvos, mentőorvos, főorvos és kollégái
az újraélesztés technikáival ismertették meg a
kisfiúkat és kislányokat. Az elmélet után minden

gyerkőc ki is próbálhatta a próbababán megszerzett tudását. A hét további részében egyéb
meghatározó élmények (hivatásos tűzoltók látogatása Pusztaszabolcson, rendőrségi és polgárőr
bemutatók, s természetesen strandolás) vártak
a táborlakókra.
A táborzárás előtti napon, augusztus 8-án Koszti
András polgármester látogatta meg a gyerekeket, akik – mint arról címlapfotónk is tanúskodik – érdeklődve vették körbe, és kérdésekkel
bombázták a település első emberét, aki mindezt örömmel fogadta: Érzékelhetően rendkívül
lelkesen végeztek minden feladatot a gyerekek,
és nagy érdeklődéssel fogadták a napi programokat. Remélem sokukat hamarosan a VÖTE
felszerelésében láthatjuk a lakosság biztonságának szolgálatában. Köszönöm a meghívást és a
szíves fogadtatást! – mondta Koszti András.

A Velencei Polgárőrség
2019. júliusi tevékenységei
A Velencei Polgárőrség 2019. július hónapban
közbiztonsági járőrözésre 12 alkalommal 96
órát fordított, esetenként kettő fővel. Részt vettünk az EFOTT területén a biztosításban, 6 alkalommal, 2 fővel, 96 órában. Hajós szolgálatot
10 alkalommal teljesítettünk a Velencei-tavon
2 fővel, összesen 50 órában. Koordinátori tevékenységet 36 órában végeztem. Mindösszesen
277 órát önkénteskedtünk július hónapban,
Ebből a rendőrséggel közös szolgálat 96 óra
(EFOTT) volt. A Tekerd körbe a Velencei-tavat
elnevezésű, az OPSZ által szervezett tókerülő
bringatúra időpontja technikai okok miatt megváltozott. Az új időpont 2019. szeptember 21.
Fehér István
elnök

Módosul a tűzvédelmi
szabályzat
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A Magyar Közlönyben is megjelent az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló
30/2019. (VII. 26.) BM-rendelet, amelynek

2019. augusztus

szabályai 2020 januárjában lépnek hatályba.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a
módosítást széleskörű társadalmi egyeztetés és magas színvonalú szakmai előkészítő
munka előzte meg, ezért a 2014-ben kiadott
új szemléletű szabályzat 2019-ben befejezett
módosítása nyomán egy korszerű, a tűzmegelőzést és a biztonságot erősítő, széles körben
elfogadott norma állt össze. Jelentős, gyökeres
változások nem lesznek az OTSZ-ben, kisebb
– a tűzoltásokhoz kapcsolódó – gyakorlati
módosulás mellett legfőképpen néhány fogalmat, meghatározást, besorolást és határértéket pontosít.
Mint megtudtuk, az Országos Tűzvédelmi Sza-

bályzat felül- második körben már normaszövegszerű, konkvizsgálatának rét javaslataikat fogalmazták meg. A javaslacélja egyrészt tok értékelése és feldolgozása után, október
az eddigi alkal- végéig a munkacsoportok elkészítették a jogmazása során szabály módosításának tervezetét. A szövegö s s z e g y ű l t tervezet összeállítása és véglegesítése után
tapasztalatok a közigazgatási egyeztetést az uniós notifikáérvényre jut- ciós eljárás követte, amely 2019. június 17-ig
tatása,
más- tartott. Annak során az uniós tagállamok nem
részt a konkrét tettek észrevételt. A módosított rendelkezések
követelmények 2020. január 22-én lépnek hatályba, a BM OKF
és
megoldá- az utolsó negyedévben a jogalkalmazók szások arányának mára több felkészítő munkaműhelyt szervez.
további, jelenMátay Balázs
tős
mértékű
csökkentése volt. A szabálygyűjtemény felülMentők
104
vizsgálatában a katasztrófavédelem hatósági
szakterülete mellett harmincegy szakmai szerTűzoltók
105
vezet vett részt, fontos szempont volt ugyanis a
Rendőrség
107
minél szélesebb körű szakmai konszenzus megteremtése. Az OTSZ egészére, elveire vonatkozó
Általános segélyhívó 112
első körös vélemények egyértelművé tették,
hogy a jogszabály alapkoncepcióján, struktúráján nem kell
változtatni.
A módosítás
előkészítéVelence parkjainak
sébe bevont
zöld-infrastruktúra
s ze r v e ze t e k

Sajtóközlemény
fejlesztése

Sajtóközlemény
A Széchenyi 2020 program keretében
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-16.
számú
Zöld város
kialakítása című pályázati
Velence parkjainak
zöld-infrastruktúra
fejlesztése
felhívás céljaival összhangban a Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infraVelence Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-16
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meg.felhívás
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Babák Rózsakertje
és a Hősök
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letén 16.
kiszolgáló
épületek
is fejlesztése
kialakításra
kerülnek
(legfőképpen
nyilvános
és
a Hősök Parkja
infrastrukturális
valósul meg.
A parkok fejlesztése
során új, burkolt
területek kialakítása, illetve a kertészeti munkák elvégzése mellett a funkciók növelésére szabadtéri
vécéwc-k),
melyek
lesznek.
Az infrastrukrekreációs
eszközökminden
telepítése esetben
(kültéri fitneszakadálymentesek
eszközök), játszóterek fejlesztése,
új játszóterek
kialakítása, padok elhelyezése, kültéri öntözőberendezések telepítése is megvalósul. A parkok
kiszolgáló
épületek
is kialakításra
kerülnek
(legfőképpenterületén
nyilvános vécéwc-k),
melyek
turálisterületén
fejlesztés
részét
képezi
továbbá
a parkok
lévő közvilágítás
minden esetben akadálymentesek lesznek. Az infrastrukturális fejlesztés részét képezi továbbá a
parkok területén
lévő közvilágítás
fejlesztése korszerű és LED-es
energiatakarékos
LED-es technológiával.
fejlesztése
korszerű
és energiatakarékos
technológiával.
A Aközbizközbiztonság növelése, valamint a felújított parkok és az oda látogató helyi lakosok, illetve turisták
a fejlesztések
részeként
térfigyelőparkok
kamera és
rendszer
is telepítésre
kerül.
Az lakotonságvédelmében
növelése,
valamint
a
felújított
az
oda
látogató
helyi
infrastrukturális fejlesztés része továbbá a Hősök parkját határoló Tópart utca területét csökkentve 34
db új fizetős parkoló kerül kialakításra, melyeket zöld szigetek választanak majd el egymástól, így
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A projektről bővebb információt a www.velence.hu oldalon olvashatnak.
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parinformáció kérhető:
koló kerül
kialakításra,
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Sulyok Mariann melyeket zöld szigetek választanak majd el egymáspénzügyi és gazdasági osztályvezető
tól, ígyTelefon:
egyaránt
majd a fizetős parkolók száma, illetve a városi zöld
+36 22/ növekszik
589-414
felület nagysága.
A projektről bővebb információt a www.velence.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Nochtáné Sulyok Mariann
pénzügyi és gazdasági osztályvezető
Telefon: +36 22/ 589-414

www.velence.hu
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. július 4. napján tartotta legutóbbi soros ülését
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ezeken az üléseken
több fontos napirend is terítékre került. Az egyik ilyen a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. Velencei-tó Kapuja létesítmény 2018.
évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló, amit végül 8 igen egyhangú szavazattal elfogadott a képviselő-testület.
Koszti András: Valóban. A létesítmény, amelyet mindenki Velence Korzó
néven ismer, szinte folyamatosan szolgáltat fókusztémát a helyiek és az
idelátogató turisták körében. A beszámoló tárgyalása során több fontos
téma is felvetődött, így a Korzó létesítményeinek és szabadstrandjának
üzemeltetési kérdései, a mederben található veszélyes gödrök kezelésének lehetőségei, karbantartás, hulladékkezelés, zöldfelületek rendben tartása, parkolással összefüggő kérdések. Ezek mind fontos témák, amelyek
érdeklik és közvetlenül érintik a helyiek mellett az idelátogató turistákat,
strandolókat, pihenni, kikapcsolódni vágyókat egyaránt, ami nem csoda,
hiszen a Velence Korzó kiemelt közösségi tér, közösségépítő centrum,
mindenkinek van róla véleménye, és mindenkinek vannak elvárásai vele
szemben. Éppen úgy, mint nekünk, a tulajdonos önkormányzat képviselő-testületének, döntéshozó grémiumának. Ezekben a témákban külön is
felszólalt a GOMI Kft. ügyvezető igazgatója, s próbált mindenre kiterjedő
tájékoztatást adni. A komplett beszámolót valóban ellenszavazat nélkül
fogadta el a képviselő-testület, azonban ez nem azt jelenti, hogy mindennel elégedettek vagyunk a Korzó üzemeltetése kapcsán. Úgy látjuk,
minden területen van még bőségesen javítanivaló a jelenlegi helyzeten,
ezeket közöltük is az üzemeltető képviselőivel, remélhetőleg lesz hatása.
Röviden külön szólnék a Korzó emeletén tervezett beépítés ügyéről. Képviselő-testületünket ezen az ülésen a GOMI Kft. jogi képviselője arról tájékoztatta, hogy bár a tervezett beruházásra vonatkozó építési engedélyt az
illetékes hatóság jogerős végzésében elutasította, továbbviszik az ügyet,
immár a Veszprémi Közigazgatási Bíróság előtt. Ennek kapcsán szeretném
kiemelni, amit élőszóban a beszámoló alkalmával is elmondtam: ki merem
jelenteni, hogy a jelenlegi képviselő-testület a beépítést nem fogja megszavazni! Azt is leszögezném, hogy nem volt és most sincs szándékában
ennek a képviselő-testületnek a Velence Korzó bármiféle formában való
értékesítése.
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Velencei Híradó: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása volt a következő napirendi pont. Mit kell erről tudni?
Koszti András: Ez a napirendi pont a társulás társulási megállapodásának
módosításáról szól, amely első fordulóban véleményezésre megküldött
javaslat. A hatályos szabályozás értelmében a társulási megállapodás
módosításához valamennyi tagi önkormányzat képviselő-testületének
minősített többséggel meghozott döntése szükséges, így a miénk is. Ez
megtörtént, a képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal támogatta a
megállapodás módosítását, amely Dömsöd térséget érinti több település
társulásból való kilépése okán.
Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással döntött a „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 Velence
parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt megvalósításához szükséges térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú felhívásra beérkezett
ajánlatokról is.
Koszti András: Valóban. Ez a napirendi pont másodszor került a testület
elé, mert először az eredeti kiírásban egy elavult rendszer volt megjelölve,
és egyik ajánlattevő sem tett ajánlatot. A második ajánlat már a legújabb
eszközökre vonatkozott. Összhangban a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával, a legkedvezőbb ajánlatot adó Invitech ICT Services Kft.
ajánlatának elfogadását javasoltam, amire sor is került, így ezt a budaörsi
székhelyű céget hirdettük ki az eljárás nyertesének, az árajánlatban foglalt
nettó 14.917.000,- Ft + ÁFA, bruttó 18.944.590,- Ft összegű ajánlati árral.
Velencei Híradó: A sokak által várt bölcsőde-projekt kapcsán is hozott egy
döntést a testület.
Koszti András: Igen. A döntés értelmében Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19 számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívásra beadott „Bölcsődei intézmény létesítése
Velencén” című pályázat kapcsán konzorciumi együttműködési megállapodást köt az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal. Korábban is több fontos projekt kapcsán remekül tudtunk együttműködni ezzel a nonprofit társasággal, reméljük, most
is így történik majd, és mielőbb sikerrel zárhatjuk a bölcsőde létesítését
célzó projektünket is. Ez minden kétséget kizáróan a jövő szempontjából
egy rendkívül fontos beruházás lesz
MB
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Felhívás a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására
Velence Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, velencei lakóhellyel
rendelkező választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Velence város területén
működő szavazatszámláló bizottságokba.
Szavazatszámláló bizottság tajga nem lehet: köztársasági elnök,
háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási
bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel
szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási
szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel
rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szol-

gálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, a közalkalmazott kivételével,
továbbá állami vezető.
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján
– amely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész
napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22.00-ig,
esetenként másnap hajnali befejezéssel. A választási bizottság
választott tagjait tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértékét jogszabály állapítja meg.

Jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet.
A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2019. szeptember 5. napjáig kell eljuttatni levélben Velence Város Helyi Választási Irodájának címezve a 2481 Velence, Tópart u. 26. szám alatti címre, vagy személyesen leadni a Velencei Polgármesteri Hivatalban.
Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző, HVI vezető

(Jelentkezési lap a 19. oldalon található)

City rally - 2019. Velence
Sportolók és ösztöndíjasok a vízen
A „Humán szolgáltatások
komplex
fejlesztése a Velencei-tó térségében”
elnevezésű uniós
pályázat keretén belül a velencei fiatalok a Velencei-tóval és
egy új sportággal ismerkedhettek meg City rally programunk
keretében. A tavalyi ösztöndíjnyerteseket, az idei pályázókat
és a helyi sportoló fiatalokat összehozva sárkányhajózást
szerveztünk számukra a tó nádasaiban. A helyes evezési
technika elsajátítása után két tele hajóval hagytuk el a partot, hogy jobban megismerjük a Velencei-tó és környékének
világát. A fiatalok számára érdekes volt más szemszögből
látni a megszokott nevezetességeket, és megismerni a helyi
élővilágot, a fő attrakció azonban a programvégi verseny volt.
A versenyre rajtgyakorlatokkal készültek fel menet közben a
legénységek, majd pedig egy 200 méteres szakaszon mérték
össze erejüket. Az evezés után mindenki lelkesen és kellemesen elfáradva hagyta el a hajót, abban a tudatban, hogy jobban megismerte lakóhelyét. Köszönjük a szuper programot és
a segítő tanítgatást a Dragon Aqua profi csapatának.
Titonelliné Nemzetes Gabriella
települési koordinátor

A Velence Városgazdálkodási
Kft. vállalja
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára
az alábbi munkák elvégzését:
ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
ü Zöldhulladék-elszállítás
5000 Ft+áfa/m3-től,
ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
ü Építőanyag-szállítás Velence területén
5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat
és kilátóőrt keresünk

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

www.velence.hu

Hit-Élet-Irodalom

TRIANON EMLÉKMŰ VELENCÉN
Velencén, a Hősök Parkjában, augusztus
19-én, Velence Város 15. születésnapján Trianon-emlékművet avatunk (mire lapunk eljut
Önhöz, már múlt időben beszélhetünk róla).
Richter Ferenc kőfaragó mester alkotása, vallom,
az ország egyik legszebb Trianon-emlékműve.
Jövőre, az aljas trianoni diktátum 100. évfordulóján, június 4-én már e szép emlékműnél emlékezhetünk együtt a Magyar Golgota Napjára, s együtt
sírhatjuk ki könnyeinket, s együtt vallhatjuk meg
a jövőbe vetett hitünket és reménységünket. Sajnos, az emlékmű június 4-ére még nem készült
el. De a város 15. születésnapja méltó alkalmat
biztosít az emlékmű átadásához. S köszönet
Koszti András polgármester úrnak, hogy ez a
nagyon régi álmunk végre megvalósulhatott.
A világtörténelem legaljasabb, a trianoni békediktátum 99. évfordulóján írom nehéz szívvel
ezt a megemlékezést. Nehéz szívvel, mert a
magyarság keresztre feszítésének, a Magyar
Golgotának a napja június 4. Nem az ünneplés,
hanem a gyász legsötétebb napja ez! Emlékezünk, s emlékezzünk, mert ez jogunk és kötelességünk! S tesszük ezt a gyász jogával, az áldozat
jogán. Hisz Isten Igéje is kötelez bennünket erre:
„EMLÉKEZZÉL MEG URAM, MI ESETT MEG
RAJTUNK – olvassuk Jeremiás Siralmaiban. (5:1)
Emlékeznünk kell, szólnunk és kiáltanunk, mert
az elmúlt évtizedekben, a kommunista és liberális amnézia agitátorai a kollektív magyar tudatból kiirtották Trianon, s a Trianon előtti ezer éves
Nagy-Magyarország emlékét. Holott Trianon tragikus és végzetes hatásához és következményeihez képest még a tatárjárás, vagy Mohács is gyer-
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mekded dolognak tűnik. De a „béke és barátság”, több mint ezeréves területi integritását. Hazánk
illetve a „szocialista internacionalizmus” jegyé- területének több mint kétharmadát, lakossáben, a békekölcsönös és békegalambos korban gának csaknem kétharmadát vette el tőlünk.
nem lehetett az igazságról szólni, nem lehetett a Ennél nagyobb gonosztettet, kollektív galádsámagyarság e végzetes tragédiájára, s mondjuk ki got keveset ismer a világtörténelem. E békedikőszintén: Magyarország győztes nagyhatalmak tátum célja – Benesék óhajának megfelelően
általi tudatos kivégzésére emlékezni. Ma már – Nagy-Magyarország szétdarabolása volt, a létlegalább emlékezni lehet a fájó magyar lélek- rehozandó új államalakulatok érdekében. Becsnek. Hisz „Magyar az, akinek fáj Trianon…!” (Illyés telen következetlensége abból is látszik, hogy
Gyula) Nekem nagyon fáj, s minden igaz magyar- az Osztrák-Magyar Monarchia vezető hatalma, a
nak fáj, és fájjon is, mert a fájdalom legalább nem vesztes Ausztria is kapott testünkből egy jókora
darabot.
enged feledni!
Senki ne várja tőlünk tehát, hogy ezen a napon Lökkös János „Trianon számokban” című, a
érzelmek nélkül emlékezünk. Jogunk van a Püski Kiadónál a közelmúltban megjelent
gyász könnyeihez, jogunk van visszanézni, s könyvéből emlékeztetek arra, hogy 31 töremlékezni, hogy aztán reménnyel nézhessünk vényhatósági jogú városunkból 20-at csaa jövőbe. „Egyetlen nemzet sem várhatja el toltak el, a 125 rendezett tanácsú városunktőlünk, hogy nemzeti tragédiánkat, kivég- ból 93-at; 12.943 községünkből csak 3413
zésünket bűnös irredentizmusként éljük maradt nálunk.
át”- írja Tőkés László. Annál is inkább, hisz köz- A francia Henri Pozzi előrelátó megfogalmazátudott, hogy Versailles és Trianon nem csupán sában az Első Világháború győztesei előkészía Második Világháború kirobbantásában játszott alapvető
szerepet, de a Szovjetunió és
a Közép-kelet európai kommunista rendszerek bukása
után a feléledő súlyos nemzetiségi-kisebbségi konfliktusokban, háborúkban is.
„Trianon története” még
mindig nem ért véget, s ha
Európa nem törődik vele,
könnyen újabb nemzeti és
nemzetközi tragédiák okozójává válhat.
A ránk kényszerített békediktátum – megsemmisítette
Az új, velencei Trianon emlékmű, Richter Ferenc alkotása.
a történelmi Magyarország

Fotó: Igari Balázs

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

anyaországon
kívül
élő magyarságra teljesen hátrányosak voltak…)
Trianon ma is megbéklyóz. 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
A Családi Nap az elmúlt években is népszerű volt.
magyarokat engedte
kollektív
bűnösnek
nyilvánítani, emberi - nemzetiségi-szabadság jogaiktól, vagyonuktól, anyanyelvüktől, kormányok nem éltek, s a történelmi pillanat
iskoláiktól, vallásuktól, magyar egyháza- adta lehetőség odalett…
Kossuth Lajos mondotta 1848. szeptemiktól, természetes élet- és mozgásterüktől
ber 15-én: „Mint ember, hiszek Istenben, mint
megfosztani.
2020-ban, jövőre Trianon 100. évfordulójá- magyar, hiszek a nemzetben, hogy minél
hoz érkezünk. Sok minden történhet addig. A nagyobb lesz az ármánynak alávalósága, annál
lényeg, hogy a magyarság élje és érezze át ezt a bizonyosabb, hogy ezen nemzet szabad lesz
tragédiát, és soha ne nyugodjon bele, s ne tartsa mindörökké.” S Trianon fájdalma, érzései? Minvégleges állapotnak, megváltoztathatatlannak dent leírt a magyar fájdalom költője, Juhász
Trianon (1920. június 4.) Gyula: Trianon c. versében:
gyalázatát. Szólnunk és
emlékeznünk kell, hogy
„… Mert nem lehet feledni, nem, soha,
a felnövekvő nemzedéAmíg magyar lesz és emlékezet,
kek tudatában legyenek
Jog és igazság, becsület, remény,
e jogfosztásnak, s hogy
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
1. méret
2. bels� olda
3. borító bels�
4. borító hátsó
ezzel
Európa
is
nézzen
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
oldal/mm
bruttó Ft/hó
bruttó Ft/hó
bruttó Ft/hó
szembe – saját jövője
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
1/1 oldal
érdekében – azzal az
43.200,Egy ezer évnek vére, könnye és
69.120,100.800,200x280 mm
örök veszélyforrással,
Verejtékes munkája adta meg
1/2 oldal
amit
Trianon
becsteSzent
jussunkat e drága hagyatékhoz.
21.600,34.560,50.400,180x120 mm
len és átkos öröksége
jelent.
1/4 oldal
A mennyországban
10.800,17.280,25.200,87,5x120 mm
Justice for Hungary!
csak öröm vár ránk...
Igazságot
Magyaror1/8 oldal
5.400,8.640,12.600,szágnak! Amit a hazug- Az augusztus 20. napjához kötődő események
57x87,5 mm
ságra épített igazság- után is lesz olyan rendezvényünk, amelyre min1/16 oldal
talanság elvett, azt az denkit szeretettel invitálunk: augusztus 24-én
2.880,4.680,6.480,44x57 mm
Isten igazsága vissza- a Kalazanci Szent József templomnál (Zárt
adhatja. A történelem utca) családi napot tartunk. A programok: 14.00
- Kérjük, hogy hirdetési szándékukat a hirado@velence.hu vagy
nagy lehetőséget adott megnyitó, 14.30 Gável testvérek koncert, 16.00
a matay.balazs@velence.hu e-mail címen jelezzék.
többször is a magyar- gitáros szentmise Görbe László piarista atyával,
- Számlázással, �zetéssel kapcsolatos információkat Kerekes
ságnak
az
ellene 17.30 táncház, énektanulás a Berka együttessel,
Rozáliától kérhetnek a kerekes.rozalia@velence.hu e-mail címen.
irányuló
történelmi közben sok-sok kézműves foglalkozás felnőtbűntett jogszerű jóvá- teknek és gyerekeknek egyaránt, 19.30 tűz�- A hirdetések beérkezési határideje: minden hónap 10. napja.
tételére (Szovjetunió, zsonglőr előadás.
- A be�zetés beérkezési határideje: minden hónap 12. napja.
Csehszlovákia, Jugo- A mennyországban csak öröm vár ránk... Mi már
- Az újság megjelenése: minden hónap 22 - 26. napja.
szlávia szétesése, ukrán most készülünk rá!
- Felhívjuk �gyelmüket, hogy csak a pénzügyileg rendezett
válság stb.), de ezzel
hirdetések jelennek meg a Velencei Híradóban!
a nagy lehetőséggel a
Récsei Norbert
hatalmon lévő magyar
plébános

tették a háború visszatérését. Így történt, tudjuk. Ugyanezt vallotta - még az újabb világégés
előtt - a magyarságot megkövető, s a Trianont
elítélő Lloyd George volt angol miniszterelnök,
a magyarokért annyit harcoló lord Rothermere
angol arisztokrata, Fredrik Böök svéd író, lundi
egyetemi tanár stb. De még Pozzi sem láthatta
előre, hogy a Második Világháborút követően,
egy új békediktátum – ugyancsak Párizs környékén- újabb trianoni döntéseket hoz, s elsőrenden
ismét Magyarország ellen. S nem láthatta azt
sem, hogy, amikor a trianoni államkreatúrák a
XX. század vége előtt szétesnek, nem jut eszébe
a vétkes nagyhatalmaknak, hogy a brutálisan
szétdarabolt és megcsonkított Magyarországnak valamiképpen igazságot szolgáltassanak…
Trianon erkölcsi terhe kezdettől 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
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit
Napfény, nyár, vidámság
a Meseliget Óvodában
Az idei nyáron is folyamatos nyitva tartással
üzemelt óvodánk, hogy a szülői igényeket ki
tudjuk elégíteni. Azonban speciális helyzet állt
fenn, mivel csak az újvárosi (Szent Erzsébet tér)
óvodarész tudta fogadni a gyermekeket. A szülők még májusban megkapták a tájékoztatást
arról, hogy az óvárosi (Fő utca) óvodarészben
június 1-től felújítás kezdődik, így gyermekeiket,
aki ügyeletet kért, itt látjuk el. Jó pár szülő élt is
ezzel a lehetősséggel.
Júniusban még három harmincfős csoport
kialakítása vált szükségessé a gyermeklétszámnak megfelelően, nyár közepe felé kettő, majd
augusztusban egy csoport működött. A „vendégek” beilleszkedése jól ment, hiszen minden
nap volt ismerős arc (óvó néni, dajka néni) a
saját óvodájukból is. A többi óvó néni is különös
figyelemmel fordult a gyermekek felé, hogy jobban megismerjük őket és igényeiket. Ezekben a
vegyes életkorú csoportokban fontos az egyéni,
személyre szabott bánásmód. A napirend is
ugyanúgy zajlott, ahogy azt már megszokhatták, csak még több, változatos tevékenységgel,
játékkal. Az idő legjavát a szabadban töltöttük,
de hőségriadó, magas UV-sugárzás esetén, valamint ebéd és a déli pihenő alatt a hűs csoportszobában tartózkodtunk.
Az óvoda árnyékos helyein sok szabadidős tevékenységet kezdeményeztünk: mesesarok, ahol
könyvnézegetés, mesélés közben felelevenítettünk jól ismert mesehősöket, mondókákat, vagy
közösségi játékkal múlattuk az időt. Bábozással,
szituációs játékokkal a beszédbátorságukat,
hangképzésüket, mondatalkotásukat, egymással való kapcsolatteremtésüket segítettük
elő. A barkácsasztalnál mindig szép alkotások
születtek, ki-ki a saját kreativitásának megfelelően. Itt pl. egymástól tanultak a gyerekek, és
szívesen vitték haza a munkájukat. A homokban
nap mint nap készültek a várak, kincses szigetek, sütik, fagyik, torták. Szívesen pancsoltak a
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hőségben is: úsztattak hajót,
halat, kacsát, méricskélték,
töltögették a vizet. S ha a
hűsöléshez még ez sem volt
elég, a párakapu alá állhattak. Még a meleg sem szegte
kedvüket a gyermekeknek, hiszen reggeltől estig
mozogtak, ugráltak, fociztak,
rollereztek, mászókáztak,
csiszolgatták ügyességüket,
megmérettették magukat a
„Hétpróba – Olimpián”. Ha
elfáradt mégis valaki, fújhatott buborékot, aszfaltkrétázhatott, vagy építhetett,
babázhatott. Kedvelt tevékenység volt a plédeken „hentergés”, a babapiknik és a „beöltözködés” is, amit mindig hangos nevetés kísért.
Közös játékban, élményekben, vidámságban
tehát nem volt hiány. Az óvó nénik azonban
néha észrevétlen is be-becsempésztek egy kis
„tanulást” a beszélgetésekbe, hiszen nyáron
is folytattuk (mint ahogy egész évben) a környezetvédelmet, a környezettudatos nevelést.
Sokat hallhattak már erről a gyerekek, hiszen
zöld óvoda és madárbarát óvoda vagyunk. A
nyáron is lehetőség nyílt a kerti növények gondozására, a bogarak, a madarak mozgásának,
jellemzőinek megfigyelésére. Volt idő elolvasni,
megbeszélni egy-egy könyvet, amit hozott
valaki, pl. dínókról, lovakról, különleges állatokról. Nyáron se felejtettük el a környezetünk
rendben tartását, a hulladék kezelését sem. Mi
is felhasználtunk sok mindent az alkotásainkhoz: gombot, dugót, fonalat, fóliahengert stb. A
gyermekekkel való tevékenykedtetésben egykét hétig részt vettek tanulók is. Friss ötletekkel,
fáradhatatlanul voltak segítőink. Mint ahogy
említettem már, a gyermekek egymástól is
sokat tanulhattak mindenféle területen. Így volt
ez a gondozási tevékenységekkel is. Nyáron is
szem előtt tartottuk az önállóság életkoruknak
megfelelő elsajátítását, az év közben tanultak

megerősítését (étkezés, testápolás, öltözködés
területén). Húzóerő volt a kisebbeknek, hogy
látták a nagyokat, milyen ügyesek. A nyári időszak nemcsak a szabad játéknak ad több teret s
időt, hanem a közösségi nevelésnek, az érzelmi
és erkölcsi nevelésnek is, mely kulturált emberi
érintkezésre tanítja őket. Társas kapcsolataikat
építgetve próbálták alkalmazni a pozitív viselkedéshez szükséges normákat (megértés, együttérzés, tolerancia, alkalmazkodás, udvariasság,
meghallgatás, megegyezés). A jó példa kiemelésével, dicsérettel vezetgettük őket a pozitív
érzelmek kimutatása felé. A kommunikációt és
viselkedést meghatározzák az illemszabályok,
a jót itt is mindig megerősítettük. Egyéni bánásmódot (szükségletek szerint) alkalmazva vettünk részt a bátorító, illetve az erőszakmentes
viselkedés, kommunikáció megvalósításában.
Reméljük, a szülőkkel töltött időben is pihentek,
szórakoztak, nevettek, mozogtak, tapasztalatokat szereztek a gyerekek. Az élményeket mi is
várjuk, hogy elmeséljék majd szeptemberben
az óvodakezdéskor. Addig is kellemes pihenést,
jó nyaralást mindenkinek!

Müllerné Csite Éva
óvodapedagógus, Piros alma csoport

Jelentkezési lap
VÁLASZTOTT SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGNAK

Jelentkező neve: ……………………………………………………………………...………...
(Nyomtatott nagybetűkkel írandó!)

Lakóhely: ……………………………………………………………………………......…..…
(Régi típusú személyigazolványban, vagy lakcímigazolványban szereplő állandó lakóhely: irányítószám,
település, utca, házszám, emelet, ajtó!)

Levelezési cím: ……………………………………………………………………………...….
(Csak abban az esetben kiérjük kitölteni, amennyiben küldeményeit a lakóhelyén nem tudja átvenni!)

Személyi azonosító:

--

(A választójogosultság ellenőrzéséhez szükséges adat!)

Mobil telefonszám:

……………………………………………

Vezetékes telefonszám: ……………………………………………. (otthoni)
………………………………………….… (munkahelyi)
E-mail:

……………………………………………..

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT:
(A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. § (1) és (2) bekezdése alapján.)

Kijelentem, hogy nem vagyok köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik
választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló
személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a
választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási
szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá nem vagyok állami vezető.

Velence, ………………..

……………………………………
aláírás
A jelentkezési lapot levélben: Velence Város Helyi Választási Irodájához 2481 Velence, Tópart u.
26., személyesen: Velencei Polgármesteri Hivatalba 2481 Velence, Tópart u. 26. lehet eljuttatni
Tájékoztatás:
A jelentkezési
lapnapjáig.
leadása nem jelenti a jelentkező automatikus megválasztását,
legkésőbb 2019.
szeptember 5.
illetőleg részvételét a szavazatszámláló bizottsági munkában. Amennyiben beosztására sor kerül,
az Ön által megadott elérhetőségeken értesíteni fogjuk.

Tájékoztatás:
A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező automatikus megválasztását, illetőleg részvételét
jelentkezési lap külön
keretezett,
raszterben
elhelyezett
legyen, egy
jól által
olvashatóan!!!
a(A
szavazatszámláló
bizottsági
munkában.
Amennyiben
beosztására
soregész
kerül,oldal,
az Ön
megadott
Az
összeférhetetlenségi
nyilatkozattal
és
az
alsó
tájékoztatóval
egyben
kezelendő!!
Egy egységet
elérhetőségeken értesíteni fogjuk.
alkot!)

www.velence.hu

Történetek a Zöldligetből

Tudósítónk a Zöldligetből:
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Keresztény önkéntesek
táboroztattak a Velencei-tónál
Észak-Karolina államból érkeztek a tóparti
városba azok a keresztény önkéntesek, akik játékos formában és persze angolul foglalkoztak a
szünidőnek örvendő diákokkal a július 15. és 20.
közötti napokban.
A velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnáziumban hagyományosan igyekeznek kiemelt
módon figyelni arra, hogy az arra fogékony
fiatalok mielőbb jól alkalmazható angol nyelvtudás birtokába kerüljenek. Ezt a célt remekül
szolgálják azok a napok, amelyeket a jelentkezők az angol nyelvi bibliatáborban töltenek. Az
amerikai keresztény gyülekezetekből érkezett
önkéntesek és a hozzájuk csatlakozott magyar-
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országi pedagógusok és segítők jókora tapasztalattal és nagy lelkesedéssel szervezték meg
a programokat, amelyek között voltak játékos
nyelvi órák, ismerkedtek a lányok és a fiúk bibliai
történetekkel, a különböző amerikai államokkal,
zenével és kultúrával, és nem maradhattak el a
kézműves- és sportfoglalkozások sem.
A tizenkét észak-karolinai táboroztató saját költségére érkezett a Velencei-tóhoz, a MOHOSZ agárdi
horgászüdülőjében találtak maguknak szállást, s
arról beszéltek, hogy igen jól érzik magukat közöttünk. Nemcsak adnak, kapnak is: a gyerekek lelkesedése és ragaszkodása mellett értékelik a meglátogatott magyar családok vendégszeretetét, a
magyar konyhát és úgy általában a velencei-tavi
mindennapok varázsát és hangulatát.
Az egy hetet szombaton családi nap zárta, amire
természetesen a táborozó gyerekek szülei is
meghívást kaptak.
Tihanyi Tamás

Tájékoztató a tanévkezdésről
Kedves Gyerekek, kedves Szülők!
A velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium
tanévnyitó ünnepsége 2019. szeptember
1-jén, 17:00 órakor kezdődik a Liget iskolarészben (Velence, Kis u. 1.) .
Az első tanítási nap: 2019. szeptember 2. hétfő
Minden tanuló az első tanítási napon kapja meg
a tankönyveit. Kérjük, legyen nálatok tolltartó,
egy üres órarend, illetve a bizonyítványotokat
adjátok le az osztályfőnöknek!
Jó pihenést kívánunk a szünidő utolsó heteihez!

Bemutatkozik a Balance RG SE
A sportágról: A ritmikus gimnasztika – a kézi
szerrel (kötél, karika, labda, szalag, buzogány)
vagy anélkül, zenére bemutatott, egyéni és csoportos gyakorlatokból álló egyetlen női (nem
koedukált) pontozásos olimpiai sportág. Elnevezése először művészi torna, majd modern
gimnasztika, később ritmikus sportgimnasztika,
végül a ma is használatos ritmikus gimnasztika
(röviden RG) lett. A ritmikus gimnasztika magába
foglalja a balett, a torna és a tánc elemeit, így
ideális mindazoknak, akik egy olyan átfogó mozgás- és koordinációfejlesztő sportra szeretnének
járni, amit minden laikus és szakmabeli a legnőiesebb sportként jellemez.
Magamról: Pollákné Tóth Barbara vagyok, a
Balance RG Sportegyesület elnöke, vezető
edzője és két gyermek édesanyja. 1983 óta
foglalkozom a sportággal. 16 évig versenyeztem, egyéniben többszörös országos és Budapest-bajnok vagyok. 1992-ben bekerültem a
junior egyéni válogatott keretbe, majd szintén
ebben az évben vettem részt az Ifjúsági Európa
Bajnokságon.
A felnőtt együttes kéziszercsapat-válogatottba
1996-ban kerültem be.
Kiemelkedőbb eredményeink:
1997 – Európa Bajnokság (Patras)
- összetett – 5. hely
- 3 labda/2 szalag – 6. hely

2019. augusztus
- 5 labda – 4. hely
1998 – Világbajnokság (Sevilla)
- összetett – 10. hely
Válogatottbeli pályafutásom után sem szakadtam el a sportágtól.
2002 óta folyamatosan edzőként részt veszek a
ritmikus gimnasztika világában, és 2019-ben felkértek a válogatott felnőtt együtteskéziszer-csapat felkészítésére is.

A Balance RG Sportegyesületről:
Egyesületünk 2017-ben alakult, abból a célból,
hogy a Velencei-tó környéki településekre is
elhozzuk ezt a különleges és gyönyörű sportot,
és így lehetőséget adjunk a helybéli lányoknak
arra, hogy kipróbálhassák magukat. A kezdetekben nagyon szűk létszámmal rendelkeztünk,
5-6 kislány érezte úgy, hogy neki ezt kell csinálnia. De gyorsan elterjedt a hírünk, és ma már
több mint 100 kislány választotta ezt a sportot.
Alapvetően két részre osztható
a tevékenységünk.
- Egyrészről, tanfolyamszinten ismertetjük meg
a lányokkal a ritmikus gimnasztika alapjait. Ezt
Velencén a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Zöld
iskolarészében, heti két alkalommal, 2x1 órában
tartom. Itt szeretném megköszönni Czuppon István igazgató úrnak a sok éves támogatását, mert
amikor már esélyét sem láttam annak, hogy hol
fogok edzéseket tartani, ő volt az egyetlen, aki
befogadott minket. Az egyesület gyors fejlődésével, sajnos vagy szerencsére, a versenyzők ezt
a termet kinőtték, de így több lehetőséget tudok
adni a tanfolyamos gyerekeknek.
Ezekre a foglalkozásokra szívesen várom azokat
az 5-14 év közötti kislányokat, akik szeretnék

kipróbálni ezt a sportot. Itt lehetőség van
akár hobbiszinten csinálni, de a versenyezni vágyó „tehetségesebb” gyerekeket is innen választom ki. Ezek a foglalkozások már jók arra, hogy az RG alapjain
felül a szép testtartást, testkoordinációt,
ritmusérzéket és a sport szeretetét is
elsajátítsák.
- Másrészről versenyzőképzéssel foglalkozunk. Ezek a foglalkozások sokkal
összetettebbek, mint a tanfolyamos foglalkozások. Már az edzésekhez a feltételeket megteremteni sem egyszerű, mivel
ezt a sportot egy 12x12m-es szőnyegen
végzik, és a szertechnikák miatt 6-8 m-es
belmagasságú csarnokra van szükség.
Ezt nehezíti még az, hogy nálunk egy
edzés 2,5-4 órás, és heti 3-4 alkalom. A
környéken sajnos nem sok ilyen hely van,
és azokban sincs annyi szabad hely, hogy
ennyi időt kapjunk. De szerencsére Pázmánd önkormányzata a segítségünkre
sietett, és egy együttműködés keretén
belül helyet biztosítottak a Pázmándi
Sportközpontban, így otthont adva a versenyző csoportunknak.
Ebben a csoportban kifejezetten versenyekre
készülünk. Itt mindenki saját gyakorlatot/gyakorlatokat kap, ami 1,5 perces, és forgásokat,
ugrásokat, egyensúlyokat, valamint táncos elemeket is tartalmaznak. Egy versenygyakorlat
kigyakorolása nagyon sok időt és energiát vesz
igénybe, és egy bizonyos kor és tudásszint felett
2-3 vagy akár 4 különböző szergyakorlatot is be
kell mutatniuk egy versenyen. Ezért van, hogy
heti 8-10 órát edzenek!
Ezeken az edzéseken a komolyabb, közel
egyórás bemelegítés már elengedhetetlen,

mivel a lányok teste olyan extrém igénybevételnek van kitéve, ami ezt indokolja. Ezután jönnek
a nyújtó-lazító vagy erősítő feladatok, és csak
ezután kezdenek bele az edzésbe.
2019-ben már 25, a Magyar Tornaszövetség által
leigazolt versenyzőnk van. Jelen vagyunk szabadidő, III. osztály és az idei évtől I. osztályban
is. Egyesületünk rövid fennállása óta már magáénak tudhat több diákolimpiai, vidékbajnoki
címet, illetve az Országos Bajnokságokon is mindig az élmezőnyben végzünk, annak ellenére is,
hogy a nagy budapesti egyesületekkel indulunk
együtt. Nagyon sok meghívásos és nemzetközi
versenyen is elindulunk, és örömmel mondhatom, hogy nagyrészt a dobogón végzünk.
Sokszor felmerül a szülőkben, hogy ennyi edzés
hogyan tudnak az amúgy sem könnyű iskolai tanulmányokkal összeegyeztetni. Büszkén
mondhatom, hogy ezek a gyerekek kimagaslóan jó tanulók, sőt volt olyan tanítványom, aki
elnyerte a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat. Számomra ez nem meglepő, ugyanis tudom, a sport
megtanít a szorgalomra, kitartásra, csapatmunkára és a különböző versenyhelyzetek/helyzetek kezelésére.
Aktív pályafutásom alatt mindig egy mondat
lebegett a szemem előtt, és eszerint tanítom a
gyerekeket is. Szerencse is kell a sporthoz, de én
a munkában hiszek, mert mint tudjuk:
„A KEMÉNY MUNKA MINDIG KIFIZETŐDIK.”
Hajrá lányok, hajrá Balance RG!
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Naga Dojo Velence

Mozgásban
„GYERMEKEINKET NEM MEGVÉDENI KELL
AZ ÉLET NEHÉZSÉGEITŐL, HANEM ALKALMASSÁ TENNI ŐKET AZOK LEKÜZDÉSÉRE”

Mátay Balázs

Ennek tökéletes eszköze a karate, ami ötvözi a
harcművészetet és a küzdősportot. Harcművészet, mert testi és szellemi oldalról is megközelítve az ember ősi védekező- és támadóösztöneit használja fel. A harcművésznek rendelkezésére állnak az ütő-, a rúgótechnikák és
ezek kombinációi, melyeket szabadon használ,
módosít, összeköt a saját célja és az adott helyzet igénye szerint. A tanulási folyamat során
tradicionális keretek között a karatékák (diákok)
egy oktató/mester (Senpai, Sensei, Shihan)
irányítása alatt edzenek, szigorú hierarchikus
rendben. Küzdősport is, mivel tökéletes mód-

szer a hatékony védelemre és támadásra, meghatározott szabályok között.
Ha vonz a mozgás szeretete, a küzdősport által nyújtott adrenalin, erősödni,
formálódni szeretnél, vágyod határaidat feszegetni és átlépni, szereted a
kihívásokat saját testeddel és elméddel szemben, tradicionális, tiszteletteljes, mégis vidám, összetartó és egyben
nyitott csapatot keresel, sok közös
programmal, táborozással, jelentkezz
bátran!
A Senpai Molnár Lilian (2 dan) és
Senpai Madaras Gyurci (2 dan) által vezetett velencei Naga Dojo szeretettel vár kicsiket és nagyokat, fiatalokat és öregeket, fiúkat
és lányokat harcosai közé. A karateegyesület
megalakításának gondolata 2016 augusztusában merült fel, szülői és gyermeki kezdeményezésre. Kezdetben mindössze néhány gyerkőc és
anyuka alkotta a kis csapat magját, mára már a
rendszeres, eredményes edzéseknek köszönhetően szép számmal szaporodtak a tagok. Az
edzések helye Velence, ám nemcsak innen és
a környező Kápolnásnyék és Gárdony, hanem
Agárd, Dinnyés, sőt, Pákozd településekről is
járnak a karatékák rendszeresen az edzésekre.
A gyerekekkel és szenior korú társaikkal már
több rendezvényen is találkoztunk a Velencei-tó
környéki településeken az elmúlt két évben.
Legutóbb májusban, a Velencei Gyereknapon

néztük meg látványos, töréseket is tartalmazó
bemutatójukat, majd az I. Velencei Sportágválasztón a karatesátor előtt érezhette gyerek/
felnőtt testközelből, milyen is egy párnára ütni/
rúgni, és tette próbára erejét a kis karatékák és
edzőik irányítása alatt.
A Naga Dojo kis harcosai nagyon eredményes
évet tudhatnak a hátuk mögött. A sok-sok díj
kemény munka gyümölcse, melyet a gyerekek
és szüleik együtt töltött hétvégeken, közös nyaraláson, kirándulásokon pihennek ki - mindig
egy kis edzéssel fűszerezve. Ilyen volt például az
áprilisi II. Sosai Memorial Weekend Velencén,
amikor 55 órán keresztül nonstop edzések és
versenyek mellett a tábor étkeztetését is jó hangulatú közös főzésekkel oldották meg a szülők.
A jól sikerült hétvégére ellátogatott a Magyar
Karate Szövetség általános alelnöke, Kalmár
Árpád, az esemény összefoglalóját pedig a
Sport 1 tévé közvetítette. Családos közös program volt az edzőkkel a Bibione tengerpartján
eltöltött egyhetes nyaralós edzőtábor, ahol
a gyerekek élvezetes feladatokat oldottak meg
a vízben és a homokban egyaránt. A hét lezárásaként a kis különítmény kirándulni ment az
olasz Velencébe.
Az elmúlt egy évben hazai és nemzetközi vonatkozásban is eredményesen szerepeltek a tóparti
karatésok. Koszti András, Velence város polgármestere augusztus 22-én, lapunk megjelenése után fogadta és köszöntötte az
egyesületben edző, kimagasló eredményeket
elért helyi versenyzőket. A gyerekek augusztus 19-én délután, Velence város szülinapi rendezvényén ismét ízelítőt adtak tudásukból egy
színvonalas bemutatóval. Osu!
(VH / Molnár Lilian)
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2019. augusztus
Szalontay bronzzal kezdte
a bemelegítést az Eb-re
Eredményesen hangol a közelgő Európa-bajnokságra Szalontay Sándor, a VeloClass Velence
országos csúcstartó pályakerékpáros sprintere,
aki egy rangos olaszországi versenyen ért el szép

sikert. A legfrissebb sprint-világranglistán 16.
helyen, olimpiai kvótaközelben álló tóparti kiválóság bronzérmes lett a picenói nemzetközi viadal
1000 méteres számában. Az Eb-re október közepén a hollandiai Apeldoornban kerül sor, ám addig
még augusztus végén egy litván, október második
hetében pedig egy osztrák nemzetközi megmérettetésen gyűjtene sikerélményeket Szalontay.
(MB)

Flavus Velence SE –
újra az elitben indul a szezon
Két év kihagyás után ismét a megyei I. osztályú
pontvadászatban szerepelhet a Flavus Velence
SE labdarúgó-csapata. Az immár Oláh Attila
által irányított alakulat egyből az élmezőnybe

Velence sportja
kerülést tűzte ki céljául. A sorsolás elkészült, sőt, mire lapunkat a
Kedves Olvasó a kezében tartja,
már le is játsszák az első fordulót.
Az augusztus 17-i, Dunafém-Maroshegy elleni hazai nyitányt
követően sorrendben a Sárosd,
a Főnix-Baracska, a Lajoskomárom, a Tordas, a Martonvásár, az
Enying, a Bodajk, a Mór, az Ercsi,
a Gárdony, a Sárbogárd és a Kisláng következik. Mivel a mezőny
immár csak 14 csapatot számlál,
a korábbi 15 helyett 13 találkozó vár a gárdákra.
A bajnokság talán legnagyobb esélyese a Mór,
de a Gárdony, az Ercsi, a Sárosd és még néhány
más egylet is harcban lehet az érmekért, éppen
úgy, mint –reményeink szerint – a mi fiaink. A
felkészülés során jól teljesítettek Gulyás Gergőék, a ráhangolódás hajrájában 5-2-re legyőzték az Ercsi Kinizsit, majd első tétmeccsükön,
a szomszédvár Gárdony elleni Magyar Kupa-találkozón diadalmaskodtak 2-1-re, Zsigmond
Bence és Boda Béla góljaival. A következő időszak hazai mérkőzéseinek időpontjait a 2. oldalon található programajánlónkban olvashatják.
-mátay-

A strandon kergették
a tojáslabdát
A Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület
szervezésében immáron 12. alkalommal
került megrendezésre az ország legrégebbi
strandrögbi-tornája Agárdon, a Napsugár
Strandon. Négy kategóriában 14 csapat 42
mérkőzést játszott, reggeltől késő délutánig, a kellemes nyári időben. A felnőtt csapatok között voltak régi és új indulók is. Tavaly óta
már az utánpótlás korú fiúk és lányok is pályára
léphettek, és versenyezhettek. Csapataink eredményei
- U16: 2. Velencei-tavi Vikingek. Non-kontakt: 2. Velencei-tavi Valkűrök, 3. Velencei-tavi Vikingek. Női kontakt:
3. Velencei-tavi Valkűrök. Férfi
kontakt: 7. Velencei-tavi Vikingek. Egyesületünk következő
rendezvénye a szeptember
7-én megrendezésre kerülő
III. Váczi Péter rögbiutánpótlás-emléktorna. A versenynek

az egyesület rögbipályája ad otthont Pettenden. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hollósi Gábor
elnök, VTRSE

Az evezős világ szeptemberben
Velencére figyel
23 év után újra Magyarországon, a Velencei-tavon az evezős sport legnépesebb versenye
az Evezős Masters Világbajnokság! Az idén
szeptember 11. és 15. között a Magyar Evezős
Szövetség által megrendezésre kerülő Evezős
Masters Világbajnokságnak a felújított VVSI
Velencei-tavi Evezős Pálya ad majd otthont. A
versenyzők több mint 50 országból, hatszáznál is több evezős klubból, megközelítőleg

négyezren veszik majd birtokba a pálya vizét és
a mellette elterülő füves területet. A sport szeretete és tisztelete mellett helyet kap a család, a
közösség, evés-ivás, némi színpadi programmal
fűszerezve. Az eseményre a belépés ingyenes,
minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők! Dr. Springer Ferenc Vízi Sportcentrum, Velencei-tavi Evezős Pálya, Velence,
Sukoró 2019. szeptember 11.-15.
Weboldal: www.wrmr2019.hu
-vh-
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Kifli

Zenekar
14:30

Babák Rózsakertje
2019. szeptember 21. 10:00 – 16:00
Babák Rózsakertje
Velence, Babák Rózsaparkja
10:00 Megnyitó Koszti András Velence város
polgármesterének köszöntője
10:05 Meseliget Óvoda óvodásainak műsora
10:20 Zöldliget Iskola diákjainak műsora
10:40 Rózsa-díj átadó
11:00 2018-ban született babák rózsatő
ültetés
13:00 Horváth Márk és Kanalas Attila
Tündérdob műsora gyerekeknek
13:30 VKKKKSE karate bemutatója
14:30 Kifli Zenekar koncert
16:00 Rendezvényzárás

Délelőtti egyéb programok:
10:00 - 13:00 Kossa Anett életmód
tanácsadás
Egész napos programok:
10:00 - 16:00
Ugrálóvár
Arcfestés
Arcfestés
Csillámtetoválás
Babajátszó
Népi és kézműves játékok
Kerékpáros ügyességi pálya
és számtalan meglepetés...

A rendezvény ingyenesen látogatható!
A programváltozás jogát a szervező fenntartja!

PARTNEREINK

Horváth
Márk
13:00

VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TDM EGYESÜLET
+36 30 974 2566
VELENCETURIZMUS.HU
FACEBOOK.COM/VELENCEITOOFFICIAL
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Megyenap 2019.

MEGYEKORZÓ ÉS FEJÉR TERMÉK VÁSÁR
IDŐPONT: 2019. SZEPTEMBER 20. (PÉNTEK)
HELYSZÍN: VELENCE KORZÓ, RENDEZVÉNYTÉR
Szervező: Fejér Megyei Önkormányzat és
Velence Város Önkormányzata
Színpadi programok*:

14:00 Köszöntőt mond: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
14:05 „Legszebb stand” verseny eredményhirdetése, a díjakat átadja Dr. Molnár Krisztián,
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
14:10 Köszöntőt mond: Koszti András, Velence város polgármestere
14:20 Zöldliget Általános Iskola diákjainak műsora
14:40 Zichyújfalui Mazsorett Csoport
15:15 Meseliget Óvoda óvodásainak műsora
15:50 Nekem Velence játék
16:00 Hungarikum Együttes
16:50 VKKKKSE karate bemutató
17:30 Nekem Velence játék
20:00 DJ SMASH Őszköszöntő Velence party
18:30 Honeybeast koncert
* A szervező a programváltozás jogát fenntartja!

Kísérő programok a rendezvény téren:

MEGYEKORZÓ, FEJÉR TERMÉK ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
Bemutatkoznak Fejér megye minőségi termékeket előállító termelői és kézművesei
9.00-20.00
Megyenap 2019. „Legszebb stand” szépségverseny hirdetés a helyszínen szakmai zsűri elbírásával
„Hungaricum Kincsesláda” játékparkja – interaktív játéktér minden korosztálynak. Ügyességi,
logikai, kirakós, memóriafejlesztő játékai a Hungarikumok Gyűjteményét és a Fejér
Megyei Értéktárat népszerűsítik. A játékot játékmesterek, a Pusztaszabolcsi Értékőrök segítik a helyszínen.
„MINTAKincstár” – Gyerekeknek tervezett népi motívumokat felhasználó foglalkoztató játékai, füzetei játékos
formában ismertetik a magyar népművészet forma
világát.
Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések
és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében
TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001

Európai Szociális
Alap

www.velence.hu

Velencén történt

Tóparti siker a Spartan Race Eb-n

Immár több mint másfél évtizede együtt
ünnepli Velence és Kápolnásnyék az Anyatejes Táplálás Világnapját. A két település
védőnői fognak össze évről évre, és szerveznek kiváló, előadásokkal, prezentációkkal, termékbemutatókkal egybekötött
babás-mamás programot.

Mint arról múlt havi számunkban beszámoltunk, a Tóparti SC versenyzője, Ispán Erika korosztályos 5. helyezést ért el az Olaszországban,
Alleghe Civettában megrendezett Spartan Race
Európa Bajnokságon. Ennek kapcsán beszélgettünk vele.
Mi az a Spartan Race?
A Spartan Race a futóversenyek viszonylag
friss ágazatának, az
akadályfutó-versenyeknek egyik legnépszerűbb, világszerte elterjedt képviselője. Az akadályfutó-verseny lényege
a fizikai és szellemi
határok elérése; a táv
legyőzése
mellett
változatos akadályokat kell leküzdenünk,
a lehető legrövidebb
idő alatt. Az akadály-

Idén augusztus 2-án a kápolnásnyéki művelődési házban ismét színvonalas eseményt hozott
össze segítőivel minden emberpalánta életének
első és legfontosabb tápláléka köré fonódva
Papp Judit és Torma Csabáné velencei, valamint
Szita Ildikó kápolnásnyéki védőnő. Polyákné
Gulyás Erika megyei szakfelügyelő védőnő
megnyitóját követően a két érintett település
polgármestere, Koszti András és Podhorszki
István köszöntötte a jelenlévő és folyamatosan
érkező családokat, anyukákat, kismamákat és
kisbabákat.
Az eseményen a hasznos előadások és bemutatók mellett volt gyerekjóga, hordozási tanácsadás, Ringató foglalkozás, 13+1 totó, zumbabemutató, csiri-biri torna és játszóház, továbbá
bemutatkozott a KRIO intézet és a Fejér Megyei
Szent György Egyetemi Oktató Kórház dr. Hagymásy László főorvos vezette, méltán elismert,
bababarát szülészeti oszt

versenyek során a szögesdrót alatt kúszunk,
farönköt
cipelünk,
kötelet, falat mászunk,
dárdát hajítunk, tüzet
ugrunk, tóban úszunk,
hogy csak egy párat
említsek a legyőzendő
akadályok közül. Az idei
Spartan Race Euróba
Bajnokságot az olaszországi Alleghe településen rendezték meg. Az
1000 és 2100 méteres
magasság között elterülő síterületet több
oldalról is több mint
3000 méter magas
hegycsúcsok veszik körbe, ami csodálatos környezetet biztosított a versenynek.
Versenyzőként mennyire volt kemény a
pálya Alleghe-ban? Mint tudjuk, nagyon
nehéz pályát álmodtak meg a szervezők. (23
km és 1800 m szintkülönbség)
Az igazat megvallva, ez a pálya volt az eddigi

Fotók: Igari Balázs

Fókuszban az anyatej

-mátay-
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legnagyobb kihívást jelentő versenyem. A
táv és a szint önmagában nem is lett volna
olyan kimerítő, ha nem párosult volna a lánc,
farönk és homokzsák cipelésével egy több
száz méteres meredek emelkedőn felfelé,
ami után (a várakozásaimmal ellentétben)
lefelé kocogni korántsem volt pihentető.
Összességében az akadályok szuperül voltak elhelyezve, egyiket sem lehetett lazán
venni.
Mennyit készültél erre a versenyre?
Heti egy napot pihentem, a többi napon
futottam, illetve szabad testsúlyos és súlyzós
gyakorlatokkal erősítettem az X5-Gym edzőtermében. Az akadályokat pedig erre a célra
kialakított pályán gyakoroltam. A felkészülés
általában folyamatos, hiszen állandóan van
mire készülnöm.
Gratulálunk az eredményhez, nagyszerű
teljesítmény a sok ezer induló közt ilyen
magasra jutni!
Köszönöm! A cél az első tíz közé jutás volt,
nagyon örültem, hogy sikerült. Emellett megtiszteltetés volt Európa legjobb versenyzőivel

teljesíteni a távot, nagyszerű érzés látni ezeket
az arcokat a mezőnyben. Jövőre ismét szeretnék
kvalifikációt szerezni, és az Európa Bajnokság
mellett a Világbajnokságon is indulni.
Szabó-Tóth Eszter

.

Velence, Tópart u. 52.
Hauszmann Alajos
Tel.: 22/ 472-453
Egységes Közművelődési
Intézményközpont és Könyvtár e-mail: velence.bibl@gmail.com

D. McDonald – J. Dronfield:
Az arisztokrata kémnő
Olvasni-Való

A könyv valós történetet
dolgoz fel, Mura Budberg életének krónikáját öntötték regényes
formába a szerzők. Egy
Olvasni-Való
különös, szenvedéllyel
és szenvedéssel teli életutat ismerhetünk meg,
és általa bepillantást
D. McDonald – J. Dronfield: Az arisztokrata kémnő
nyerhetünk a történelós történetet dolgoz fel, Mura Budberg életének krónikáját öntötték regényes
erzők. Egy különös,
és szenvedéssel
életutat ismerhetünk
lemszenvedéllyel
színfalai
mögöttteli zajló
titkos meg,
játszmákba is.
illantást nyerhetünk a történelem színfalai mögött zajló titkos játszmákba is. A
levéltári adatok,
életrajzírók,
történészeklevéltári
beszámolóiból adatok,
szőtte az arisztokrata
A
szerzőpáros
életrajzírók,
töről szóló, regényes történetet.
ténészek beszámolóiból szőtte az arisztokrata
kémnő életéről szóló, regényes történetet.
D. McDonald – J. Dronfield: Az arisztokrata kémnő

Csillag Péter: Ady stoplisban Klasszikus magyar írók
a futballról

lós történetet dolgoz fel, Mura Budberg életének krónikáját öntötték regényes
erzők. Egy különös, szenvedéllyel és szenvedéssel teli életutat ismerhetünk meg,
illantást nyerhetünk a történelem színfalai mögött zajló titkos játszmákba is. A
levéltári adatok, életrajzírók, történészek beszámolóiból szőtte az arisztokrata
ől szóló, regényes történetet.

Csillag Péter kötete
huszonöt
klasszikus
magyar író és költő
futballal
kapcsolatos
élményeit dolgozza fel,
a Nemzeti Sport hasábjain 2015 óta futó cikksorozat alapján. Többek
között megismerhetjük
Ady Endre, Juhász Gyula,
Karinthy Frigyes gondolatait, anekdotáit, személyes történeteit.

Csillag Péter: Ady stoplisban - Klasszikus magyar írók a futballról

Rachel R. Russell:
Egy Zizi naplója - Cserediák

kötete huszonöt klasszikus magyar író és költő futballal kapcsolatos élményeit
, a Nemzeti Sport hasábjain 2015 óta futó cikksorozat alapján. Többek között
jük Ady Endre, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes gondolatait, anekdotáit, személyes

Nikki - vagyis: a Zizi - naplója arról tudósít, hogy
akarata ellenére a sulija
egy diákcsere-program
keretei között az Északdombi Nemzetközi Akadémiára fog járni egy
hétig. Bár tisztában van
vele, ez mekkora lehetőség, hiszen egy neves
Rachel R. Russell: Egy Zizi naplója - Cserediák
gimnáziumról
van
yis: a Zizi - naplója arról tudósít, hogy akarata ellenére elit
a sulija egy
diákcsereetei között az Északdombi Nemzetközi Akadémiára fog járni egy hétig. Bár
n vele, ez mekkora
lehetőség,
hiszen teljesen
egy neves elit gimnáziumról
van szó, mégishiszen őselszó,
mégis
ki van akadva:
an akadva: hiszen ősellensége, Mackenzie Hollister éppen oda jár. Akik olvasták
ző köteteit, ebben
a részben semMackenzie
fognak csalódni. Hollister éppen oda jár. Akik
lensége,
(Sinkáné Mihály Zita intézményvezető)
olvasták a sorozat
előző köteteit, ebben a részben
sem
fognak
csalódni.
Október 13-án választhatunk

er 13-ra tűzte ki a rendszerváltás utáni nyolcadik önkormányzati választást
köztársasági elnök. Az önkormányzati választáson a megyei (fővárosi) és
eti) önkormányzati képviselőket, a polgármestereket és a főpolgármestert,
nemzetiségi önkormányzati képviselőket választják meg. A hivatalos
ampány a szavazást megelőző ötvenedik napon kezdődik, azaz augusztus 24-

(Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető)

helyi önkormányzati választáson azok választhatnak, akiknek az adott
megyében van az állandó lakcímük. Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén,

www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

Olvasni-Való

Kedd: Nyitvatartás:
10.00–17.00
Szerda:
13.00–17.00
Hétfő
zárva
Csütörtök:
10.00–17.00
Szombat:
10.00–15.00
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

Olvasni-Való

www.velence.hu

Szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Mire ez a cikkem megjelenik, lassan magunk
mögött hagyjuk ezt az elég szeszélyes időjárást
hozó nyarat is. Az időnkénti tartósabb kánikula,
majd a hirtelen lecsapó heves zivatarok nem
igazán járultak hozzá előre megtervezett programok megvalósításához. A múltkori beszámolómból helyhiány miatt sajnos kimaradt Miklósa

sukat nagy taps kísérte. Köszönjük az egyszeri
és megismételhetetlen élményt Koszti András
polgármester úrnak is, akinek ezen a tartalmas
előadáson vendégei lehettünk.

Nordic Walking csapatunk elszántabb tagjai,
mikor az időjárás kicsit enyhébbre fordult, teljesítették első komolyabb túrájukat. A kocsikat a
nadapi dombtetőn hagyva 8 órakor elindultunk,
és sokszor úttalan utakon, hegyen- – völgyön
keresztül, olykor vízmosásokban, bebarangoltuk a Vvelencei- hegységet.
Utunk során sajnos inkább
csak a pusztulást láttuk,
romjaiban lévő, elapadt forrásokat, elburjánzott, gazzal benőtt turista útvonalakat. Az Angelika- forrásnál
kialakított pihenő helyen
kicsit megpihentünk, majd
célba vettük a Meleg-hegyet, és elindultunk visszafelé. Mindenkit örömmel
töltött el, mikor megláttuk
az erdő szélén parkoló
autóinkat déli 12 órakor.
Dicséret a résztvevőknek a
Kanalovics László és Mary T. Csajághy kiállításmegnyitóján
kitartásukért és a megméretteErika operaénekesnő „Képmás” című.” beszél- tésért. Köszönet vezetőnknek, Mártikának, hogy
getős műsora, amely a kápolnásnyéki Halász- épségben hazaérkeztünk.
kastély csodálatos parkjában került megrendezésre. Annak ellenére jól szórakozhattunk, Nagyon sajnáljuk, hogy idén elmaradnak az
hogy a művésznő ezen az estén egyetlen áriát Esztrád Vízi Színház előadásai Velencén. Jó volt
sem adott elő. A műsor folyamán, Szám Kati a tagokkal minden hét végén találkozni, és egy
újságírónő - a Képmás folyóirat főszerkesztője - kicsit kikapcsolódni. Kulturális igényeinket két
frappáns kérdéseire adott kimerítő válaszaiból kiállítás- megnyitón is kielégíthettük. Elsőként
betekintést nyerhettünk életútjába, s hogy tulaj- említeném a klubunkat is közelről érintő, Szédonképpen egy véletlen balesetnek köszönheti, kesfehérváron, a Szabadművelődés Házában
hogy ezt a pályát választotta. Örülünk, hogy a megrendezett „Csodálatos természet” c. tárlavilág legnagyobb színpadait megjárt és méltán tot, melyen klubtagunk, Kanalovics László és
ünnepelt művésznőt immár velencei lakosként Mary T. Csajághy amatőr festők műveit láthatja
üdvözölhetjük, abban reménykedve, hogy ezek a nagyérdemű egy hónapon keresztül. A szép
után majd talán a hangját is megcsodálhatjuk képekért ezúton is gratulálok Lacinak a tagság
élőben, itt a környezetünkben. A műsor témavá- nevében, kívánom, hogy még sokáig legyen
lasztása is említésre méltó (hogyan szerettessük ereje és kitartása, és sok új festménnyel örvenmeg gyermekeinkkel a komoly zenét?) nagy deztessen meg minket. Büszkék vagyunk, Laci,
mértékben alátámasztást nyert a három fiatal, hogy a klubunk tagja vagy!
a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziumot végző diák, különböző hangszereken A másik kiállításnak a kápolnásnyéki Halász- kaselőadott, virtuóz játékával. Lebilincselő előadá- tély ad otthont, amelyen a 19. század festészete
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ben. A tárlat többek közt (a teljesség igénye

nélkül) Markó Károly, Mednyánszky László, Munkácsi Mihály, Vaszaryi János, Lotz Károly, Paál
László, Mészöly Géza, Székely Bertalan, Ligeti
Antal alkotásait vonultatja fel a kastély szép kiállító termeiben. Aki kíváncsi rá, még november
10.-ig megtekintheti.
Beszámolóm végén szeretném megköszönni
a pPolgármester úrnak az idei gyümölcs adományt, amely most sárgabarack formájában
érkezett. Beteg nyugdíjas társainknak mielőbbi
gyógyulást, a többieknek és a kedves olvasóknak jó egészséget és további szép nyarat, jó nyaralást kívánok.
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Óvárosi Nyugdíjas Klub
Július hónapban a kánikula miatt nem tartottunk klubnapot, mindössze két alkalommal
találkoztunk. 19-ei klubnapunkon megbeszéltük az EFOTT- rendezvény tapasztalatait, majd a
hétvégi kirándulást, melyen néhány klubtagunk
is részt vett. Szombaton, 20-án korán reggel
autóbusszal indultunk a Mátrába. Elsőként a
gyöngyösi Mátra Mmúzeumba látogattunk el,
mely az 1770-ben Orczy Lőrinc gróf által felépíttetett korábbi udvarház helyén épült barokk,
majd 1826-ban átépített klasszicista stílusú
kastélyban található. A múzeumlátogatás után
tovább utaztunk Miskolctapolcára, ahol elfoglaltuk szállásunkat. Késő délután indultunk Aggtelekre, meghallgatni a cseppkőbarlang nagytermében Szt. Martin és zenekara hangversenyét.
Megérkezésünk után felsétáltunk a barlang
bejáratához, ahol egy 15 perces zápor zúdult
a nyakunkba. A hangverseny után a bBarlang
éttermében megvacsoráztunk, majd visszautaztunk vissza a szállodába Miskolctapolcára.
Vasárnap a reggeli után felbuszoztunk Lillafüredre, ahol megtekintettük a csodálatos Palotas

2019. augusztus
XVIII- – XX. századi lóvontatású közlekedési eszközöket, a fiákertől a díszes
főúri egyházi hintókig. Nagy részük a Kölbier KÖLBIER testvérek nagy szakértelemmel kivitelezett műhelyéből került ki. A kora esti órákban, e sok
szép látvány után, sok élménnyel érkeztünk haza. Köszönet Wurczingernének ezen újabb élményekért.
Július végén több klubtagunknál is megfordult a Legszebb Konyhakertek
verseny helyi zsűrije, Koszti András polgármester úr vezetésével. A mellékelt kép klubvezetőnk, Kantár Ferencné udvarán készült. Augusztus
hónapban nem tartunk klubnapokat, mindenkinek jó pihenést, nyaralást,
unokázást kívánok.
Erl György
klubtag
A Legszebb Konyhakertek verseny helyi zsűrije, Koszti András polgármester vezetésével a klubvezető, Kantár Ferencné kiskertjét is megtekintette
Szállót, a Szt. István vízesést és a Hámori- tavat, majd lesétáltunk a tavaly
átadott libegőhöz, melyről csodálatos kilátás nyílott Miskolc felé és a
Bükki- fennsíkra. A légi kirándulás után autóbuszba ültünk, és a Bükk, majd
a Mátra szerpentinjein (vagy 100 -1120 kanyar) elgurultunk Sirokra, ahol
megnéztük a XIV. században épült és 1713-ban az osztrákok által lerombolt végvár romjait. A Recsken elfogyasztott ebéd után átutaztunk Parádra,
a Károlyi György gróf 1880-ban YblBL Miklós tervei alapján építtetett Cifraistállójába és a kocsimúzeumba. A kiállításon láthattuk a kerék kialakítását, feltalálásának évszázados folyamatát, a bognár, a lakatos és a kovács
mesterség különféle szerszámait és a kocsikészítés történetét. Láthattuk a

Nosztalgia III. számú
Nyugdíjas Klub
Nagyszerű kiránduláson vettünk részt Lajoskomáromban, Csidáné Margó
idegenvezetésével. Kicsit túráztunk a község nordic walking útvonalán,
gyönyörű gesztenyesor árnyékában. Pihenésképpen a tóparton etettük a
halakat. Tóth Róbert szőlősgazda meghívta a társaságot, és vendégül látta
pincéjében. A finom bor mellé a helyi pékségben sütött kakaós kaláccsal

Klubtagok kirándulás közben megpihentek
kínálta népes csapatunkat. Itt felfrissülve a helyi Tájház és Csárdában ebédeltünk, és vidáman indultunk tovább Dégre, ahol a felújítás alatt lévő kastély parkjában sétálgattunk. Következő utunk Csemőre vezetett. Itt Huszár
Sándor, a helyi Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület elnöke várt, és fogadott
bennünket. Másik idegenvezetőnk Orisek Ferenc fafaragó művész volt,
aki végig vezetett a műveit bemutató kiállításon, részletesen elmondta
egy-egy alkotásának történetét, végül a katolikus templom – ahol szintén
számos alkotása látható – megtekintése után saját otthonában is megmutatta tekintélyes szobor gyűjteményét. Csemő község méltán nyert
számos díjat a virágosítási versenyek során, bámulatosan szép a község
központja, Orisek Ferenc művész úr köztéri szobraival.
Az igencsak forró napok ellenére többször főztünk, sütöttünk, születésnaposakat, névnaposakat köszöntve. A pPolgármester úrtól kapott gyümölcsöknek nagyon örültünk, pl. a sárgabarackból többen lekvárt főztünk,
gondolva a téli napokra, amikor szívesen palacsintázunk. Igyekszünk
jókedvűen eltölteni azt a heti pár órát, amit együtt töltünk.
Minden kedves olvasónak, nyugdíjas társainknak jó egészséget kívánunk!
Herczeg Ferencné
klubvezető

A részvételről szóló NYILATKOZAT a 32. oldalon található.
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Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítést is
magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segítés,
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a
körülményekhez képest legjobb életminőség
elérését.
Szociális segítés: az ellátott mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben
tartásában mindennapi ügyeinek intézésében
nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos
vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális segítés: 650 Ft/óra
Érdeklődni:
Humán Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat:
Velence Zárt u. 2.
Tel: 06-22-589-157
E-mail: human.velence@gmail.com
Palánki Katalin
házi segítségnyújtás
egységvezető

Műanyag bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök forgalmazása
és beépítése

Velencei-tó Nyelviskola
Spanyol, orosz,
német, angol nyelvek
tanítása, online is.

Szúnyoghálók
kedvezménnyel

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

www.velencenyelv.hu,
info@velencenyelv.hu.
06 30 398 8515 vagy
(06 22) 474570

Redőnyjavítás

Házasságot kötött:
2019. július 12-én
Csönge László – Csizik Gabriella
Bácskai József – Balla Timea
2019. július 13-án
Tüske Bálint – Berényi Bernadett
Makra László – Rontó Erika
2019. július 19-én
Pálinkás Imre Pál – Mile Edit
dr. Lengyel Miklós – dr. Farkas Noémi
Lauter Csaba – Póczik Erika
Donka Miklós – Trambola Diána
Fekete Zoltán – Varga Zsuzsanna Éva
Scherer Dániel – Hász Vivien
Jeges Pál – Miszlai Elvira
2019. július 26-án
Szücs Attila – Kovács Adrienn
2019. július 27-én
Gödrei Krisztián – Fekete Zsófia Barbara
Nagy Zsolt Levente – Csepura Nagyezsda
Trájer Attila – Kruppa Regina Borbála
Tóth Gergely – Fürst Henrietta
2019. augusztus 5-én
Simon Frigyes – Bölcsföldi Bettina

Szakszerű beépítés,
visszajavítás igény szerint.
Ingyenes felmérés,
szaktanácsadás.

(Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

Telefon:

Gratulálunk!
Egri Andorné,
Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

06-30-781-8022

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

Kedd	

Klasszikus balett alapok		
kisiskolásoknak		
16:15-17:00

Szerda	
III. sz. Nyugdíjas klub
15:00 órától

Csütörtök	
Ovis balett
16:00-16:30

Péntek
II.sz. Nyugdíjas klub
15:00-19:00		

Niki torna
16:00-17:00
Tai chi
17:15-18:15

Gimstick		
18:00-19:00		

Klasszikus balett alapok
16:30-17:15

Női torna			
18:30-19:30			

Gimstick
18:00-19:00

Tanulást segítő program			
17:00-18.00			

Női torna
19:00-20:00

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

KEDD

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Néptánc ovisoknak
16.30–17.30
17.30–18.30
ÁGI fitness
18.45–20.40

4. Terem

Meteor dance
17.00–18.00
Niki Shawe dance
18.00–19.00
5. Terem
Barbi balettiskola
16.45–17.45
Jóga
18.00–19.30

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Aprócska Néptánc
9.30–10.30

Mama Baba
10.00–11.00

Női mélyizom, pilates torna
08.30–10.00.

Meteor dance
17.00–18.00
Regélő társastánc
18.30–20.00

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00
Barbi RG.
17.00–19.00
ÁGI fitness
18.45–20.00

Senior túlsúlyos torna
10.00–11.00.
Meteor dance
15.00–18.00.

Ringató
17.00–17.30
Jóga
elérhetőség:0620/5348110
18.00–19.30

Mariann énekkar
18.30–19.30

Ringató
10.00–10.30

Klubszoba
páros hét,
Rejtvényfejtők klubja:
páratlan héten
Alkotói körfoglalkozás
16.00–18.00

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

Niki Shawe Dance
15.00–17.00.

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
POLGÁRMESTER
Koszti András
HIVATALVEZETŐ
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina
osztályvezető
589-412
dr. Horváth Zoltán
jogi referens
589-419
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
testületi referens
589-425
Varga Viktor
személyi asszisztens
589-402
Kiss Dorottya
titkársági ügyintéző
589-416
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)

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

Ablonczi Ernő
közterület-felügyelő 589-422, 30-588-6416
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, adóés 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

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 8.00-15.00
Cwsütörtök: 8.00-18.00 Péntek 8.00-12.00
Szakorvosi
Rendelőintézet:22/589-515
Központi
Háziorvosi Ügyelet:
22/311-104

Szilassy Gabriella
városüzemeltetési
ügyintéző
589-405
(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,
Szombathyné dr. Kézi Aranka 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. augusztus
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 1000-1800 óráig tartandó ünnepi rendezvényünkre.

SKJ

Klíma
Tervezés • Telepítés
Karbantartás
Simon Károly

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által
regisztrált klímaszerelő

+36-70-257-3251

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
Programok:

900-tól
1000
1020
1100

Érkezés, regisztráció
Megnyitó
Barátság Nyugdíjas Klub meglepetése
Aranyosi Péter Dumaszínház

A rendezvény teljes ideje alatt ugráló vár, csúszda, arcfestés.
LEVENDULA JÁTSZÓHÁZ és ALKOTÓMŰHELY „ Jár a malom, jár...“ a kenyér útja, Népi ügyességi Játékok, Kukorica Játszó, Tanyás Udvar.
Rakodógép szimulátorok, gépbemutató, búzamászás, pónifogat, íjászat.
Minden regisztrált résztvevő és hozzátartozója vendégünk egy tányér finom
ételre, egy italra és desszertre.
Várjuk megtisztelő megjelenésüket!

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető
szellőzők,redőnyök,párkányok
25
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása!
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Malom Műhely ars poeticáját, melyet
küldetésként fogalmaznak- és élnek meg, és
amely küldetésnek most mi is részeseivé
válhattunk az általuk tervezett és kivitelezés
alatt álló játszótér által a Liget iskolarész
udvarán.

Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét
Redőnyök javítása rövid határidővel

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

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)

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

A tereprendezéstől kezdve
pításra szánt gyöngykavics t
homokozó kialakításáig vagy a
festéséig- számos mozzanatban
játszótér a segítő szülők keze
nem feledkezhetek meg a
ebéddel és süteménnyel szolgá
kedvű szülőkről sem, hiszen íg
hazamenni az éhes segítőknek!
A munkában ezúttal rész
gyerekek is, akik alig várták, h
Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, bízzunk rájuk! A homokozó
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni valamint a terepmunkák sorá
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, szabad- talicskázásban hatékony segít
idős tevékenysége értékesebb, színesebb nyultak, ők biztosan szívügy
Velencén, a Közösségi Házban szerdánként 17:00 órakor
és péntekenként
10:00 órakor.
legyen-, bekapcsolódtunk
ebbe az örömteli majd, hogy vigyázzanak rá, és
Ami maradjon rejtve: játékszer, enni- és innivaló.
amíg csak tehetik!
alkotó
munkába.
Amit hozzatok magatokkal: benti cipő vagy vastag zokni.
A foglalkozások az óvodáskort megelőző korosztálynak szólnak.

Atlétáink
sikere

A foglakozás részvételi díja: 800 Ft / család

Képíró József
kerékpárjavító
2475 Kápolnásnyék,
Ady Endre u.8.
06 22/369-002, 06 30/855-4200
Műanyag ajtók, ablakok
7 légkamrás proﬁlból
Redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák, szalagfüggönyök,
párkányok gyártása,
forgalmazása, javítása
rövid határidővel. Szakszerű,
megbízható munkavégzés.
Ingyenes helyszíni felmérés,
szaktanácsadás.
Igény szerint visszajavítással.
06 20/924-1267,
06 30/275-0582

Oravecz Csaba

Villanyszerelő
Jámbor Attila

Családi házak, panellakások
komplett szerelése, kisebb
javítási munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217
jamborattila62@gmail.com

Szeptember utolsó hetében Széke
csapatbajnokság megyei döntőjé
csapat versenyszámában. Csapat
A csapat tagjai: Veszelovszki Dó
és Bátonyi Anna voltak. Felkés

Szalczgruber Mariann
+36 30 527 64 91

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

Serák György
hűtőgépszerelő
06 20/557-3008

Szabó Zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

GEOFÉNY Kft.
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06 30/825-9201

Fa
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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

HIRDESSEN A VELENCEI
HÍRADÓBAN!
hirado@velence.hu

