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Velencei
események
Egész évben: „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása,
11.00-16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2018. május 24., 31., június 7., 14., 21. JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként délután a kikapcsolódásé, a játéké a főszerep.
Társasjátékok: kockajátékok, sakk, kanaszta, snapszer, malomjáték,
UNO, Activity, Scrabble, vizuális barkochba stb.
16.00-19.00-ig
Civilház kisterme (Fő u. 64)
2018. május 26. A ravasz, a hiú és a két kismackó
A Pitypangos Játékszín előadása, gyerekeknek.
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 20 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
10.30
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)
2018. május 26. Babák Rózsakertje és Gyermeknap
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő ünnepség,
amikor az elmúlt évben született kisgyermekek, „babák”
köszöntésére egy-egy tő rózsát ültetnek el közösen a Babák
Rózsaparkjában. Egyéb programok: Rózsa-díj átadása, gyermeknapi
események, arcfestéssel, játékokkal, vetélkedőkkel.
10.00-16.00-ig
Babák Rózsaparkja (Zárt u.)
2018. május 26. Szent Orbán napi hegyünnep
Az ország minden részéből érkező Borlovagrendek látványos
felvonulása, borlovagavatási ceremónia a Bence-hegyen.
16.00-19.00-ig
Bence-hegy, Szent Orbán tér
2018. május 26. Flavus Velence SE – LMSK Cobra Sport
Megyei II. osztályú labdarúgó–mérkőzés
17.00
Sportpálya  (Kastélypark - Tópart u 52.)
2018. május 28., június 11., 25. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb…
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban.
17.00-19.00
Wenckheim-kastély házasságkötő terme (Tópart u. 52.)
2018. június 9-10. 12 órás ultrafutó bajnokság
Magyarország 2018. évi 6 és 12 órás ultrafutó bajnoksága.
Éjszakai verseny, nyílt futamokkal, egyéni, páros és váltó számokban.
20.00-08.00
Velencei Vízi Vár (Enyedi u.)
2018. június 16. Kormos Kata

A Meseerdő Bábszínház bábjátéka, gyerekeknek.
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 20 457 3630
E-mail: grvelence@gmail.com
17.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)
2018. június 22-24. II. Nyári Rollingfest
A közös gurulás élménye három napon keresztül, éjszakai
forgataggal,
Off Road túrával, különböző bemutatókkal.
Minden „játszik”, ami gurul.
15.00-15.00
Tóparty Rendezvénystrand (Gárdony, Velencefürdő határában)
PROGRAMELŐZETESEK
2018. július 1. Velencei Vágta
A Nemzeti Vágta velencei előfutama betétfutamokkal, kishuszár
vágtával, kulturális, szórakoztató- és gyermekprogramokkal.
12.00-21.00-ig
Evezős út
2018. július 10-16. EFOTT 2018
Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója,
Magyarország egyik legnagyobb zenei és kulturális fesztiválja.
Hazai és külföldi zenei sztárfellépők (John Newman, Jessie J,
Dub FX, Volbeat, Tankcsapda, Fish!, Halott Pénz, Wellhello és
még sokan mások), sport, tánc és humor egy héten keresztül.
16.00-05.00-ig
Velencei Vízi Vár (Bejárat az Evezős út felől)
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: A nagyvirágosításon a legifjabbak is részt vettek
(Írásunk a 26. oldalon)
Fotó: Igari Balázs
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Kedves Velenceiek!

Fotó: Igari Balázs

Igazán nem lehet panaszunk az időjárásra, szinte
átmenet nélkül ránk zúdultak a nyárias napok,
25, sokszor 30 fokot elérő hőmérsékletekkel.
Igaz, a gyors váltás, a hirtelen hőingadozás
megviselheti az ember szervezetét, a viszonylag kevés csapadék pedig a mezőgazdaságnak
nem tesz jót, összességében aligha bánjuk,
hogy a zordabb időszakok után végre leporolhattuk nyári ruhatárunkat. Az mindenesetre
feltétlenül pozitív, hogy lapzártánk idején már
sűrűbben érkeznek fölénk esőt hozó felhők, így
a gyönyörű velencei és tókörnyéki táj üde, sokszínű, csodálatos köntösben pompázik. Nem
véletlen, hogy a március 20. napján átadott új
Bence-hegyi kilátó rendkívül népszerű, főleg a
hétvégi napokon ezrek érkeznek hozzánk, hogy
a toronyból eléjük táruló lélegzetelállító panorámát élvezhessék.
Egyéb történésekben, eseményekben sem volt
hiány a mögöttünk hagyott hetekben. Mint arról
már korábban több fórumon is beszámoltam, az
idén, július 1. napján kerül első alkalommal megrendezésre a Nemzeti Vágta helyi előfutama,
a Velencei Vágta. Városunk és a térség kiemelt
eseményének szervezése gőzerővel folyik. Elkészült a leendő pálya kijelölése, megkezdődtek
az előkészületek a terület versenyre alkalmas
állapotba hozása érdekében, miközben szervező csapatunkkal minden egyéb fontos teendőt egyeztettünk a Nemzeti Vágta nevezési és
elővágta igazgatója, Bendes Csaba közreműködésével. A Nemzeti Vágta velencei előfutamára
az egész megyéből várjuk a jelentkező felnőtt
és – a Kishuszár vágtára – gyermek lovasokat a
vagta@velence.hu e-mail címen, illetve a Facebookon a vágta oldalán (www.facebook.com/
VelenceiVagta).
Évek óta kiváló szakmai színvonalon működik a
Nemzetközi Velencei-tavi Symposion, amelynek
művésztelepe, elsődleges ihlető- és alkotóhelye
a Velence térségében található kis sziget a tó

közepén. Az egykori Úttörő-szigeten április 26.
napján a Symposion Alapítvány vezetője, Péter
Ágnes kezdeményezésére - egy kétnapos tavaszi bejárás keretein belül - tereprendezési és
faültetési munkálatok zajlottak. Személyemet
érte az a megtiszteltetés, hogy elültethettem a
sziget első gyümölcsfáját, egy almafát. Remélem, hogy szépen fejlődik majd, így hosszú évtizedekig nyújt árnyékot és ad finom almát az ide
érkező alkotóknak és turistáknak.
Remek hangulat, ízkavalkád, kiélezett focicsaták és kiváló zenés-táncos programok jellemezték az idei Velencei Majálist. A főzőversenyen
mindenkitől győztes ételeket kaptunk, nagyon
nehéz volt a döntésünk zsűriként. Végül a Katicák II. csapatának ítéltük az első díjat, a Fidesz
velencei egysége lett a második,   a 15 éves
VRT Autósbolt pedig a harmadik. Egy különdíjat
is átadhattunk, mégpedig a Meseliget Óvoda
főzőkollektívájának. A focitornát a „FIFA” gárdája
nyerte meg, miután a döntőben nagy küzdelemben legyőzte a Sukoró FC-t. Itt hadd jegyezzem
meg, hogy a május 1. napi események kiváló
levezetése volt megyei II. osztályú csapatunk
rangadója is, amit 2-0-ra megnyert a tavasz
másik, remek formában lévő együttese, a Vajta
ellen. Összességében nagyszerűen sikerült nap
volt, köszönöm mindenkinek a részvételt, az
ovis apróságoknak, az iskolás gyermekeknek és
felkészítőiknek pedig az aranyos és színvonalas
produkciókat!
Az elmúlt hetekben ünnepelte 25. születésnapját a Zöldliget Általános Iskola és – de jó ezt leírni
– Gimnázium. Az ősztől már két tanítási nyelvű
középfokú oktatás is folyik majd az intézményben. Ezzel teljes lesz a képzési skála Velencén,
hiszen a Testnevelési Egyetem beruházása okán
már az egyetemi város kitüntető címet is büszkén használhatjuk. A Zöldliget suli háromnapos
ünnepi rendezvénysorozatának záró gáláján
vettem részt május 10. napján, amelyen rövid
köszöntőt is mondtam. Gratulálok az intézmény minden munkatársának az ott folyó oktatás
elismerten magas színvonalához, és kívánom, hogy ez az
elismertség jellemezze a gimnáziumi oktatást is!
Éppen lapzártánk idején zajlottak az idei Nagyvirágosítás eseményei, amelyeken – komoly
megtiszteltetés ez számunkra
- részt vett dr. Csemez Attila, a
Virágos Magyarország környezetszépítő verseny elnöke és

Képviselői fogadóórák

2018. június

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
2018. június 7. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
2018. június 7. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
2018. június 1. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
2018. június 4. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
2018. június 4. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
2018. június 8. (péntek)
Szabó György: 14.00 – 15.00
2018. június 21. (csütörtök)
Uj Roland: 10.00 – 12.00
2018. június 4. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.

Spanyárné Halász Szilvia, Székesfehérvár főkertésze, a verseny alelnöke. Mindketten elismerően szóltak virágosítási tevékenységünkről,
az ezzel kapcsolatosan megnyilvánuló városi
összefogásról, és sok hasznos tanácsot is kaptunk tőlük. Köszönöm vendégeinknek a felénk
megnyilvánuló kitüntetett figyelmüket, intézményeinknek, iskoláinknak, óvodáinknak, nyugdíjasklubjainknak és minden más segítőnknek
pedig az aktív részvételt!
Ami pedig a közeljövőt illeti: május 26. az év egyik
legmozgalmasabb napja lesz. Délelőtt 10.00 órakor kezdődnek és 16.00 óráig tartanak a Babák
Rózsakertje rendezvény eseményei. Hagyományos programunkon az elmúlt egy esztendőben
született kisgyermekeknek állítunk mementót
egy-egy rózsatő elültetésével a Babák rózsaparkjában, és ezt egészítjük ki a gyermeknapi eseményekkel. Sokszínű programokkal várjuk a kicsiket
és nagyokat, szüleikkel, kísérőikkel együtt.   A
szakmai programokkal már délelőtt megkezdődik, majd a borverseny eredményhirdetésével, látványos borrendi felvonulással és borlovagavatással délután 16.00 órától csúcsosodnak ki a Szent
Orbán-napi Hegyünnep eseményei a Bence-hegyen található Szent Orbán téren. Ezen a napon
a helyi sportrajongók sem unatkoznak; 17.00 órakor kezdődik majd a szezon utolsó hazai futballmérkőzése, a Velence SE-Flavus – LMSK megyei II.
osztályú meccs a Kastélyparkban. Várjuk Önöket
minden helyszínen és eseményen!
Koszti András
polgármester
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ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel
köszöntöm Doktornőt, mint a
VELENCE l.sz. körzet fogorvosát. Tamási Áron írta, hogy amíg
Erdélyben lakott, a túlzott kulináris élvezetek után éjjelenként mindig medvével
álmodott. Mióta Pesten lakik, minden hasonló
esetben fogorvos kísérti. Ám én bizton tudom,
ha Önt ismerhette volna, semmiképpen sem
a rémképei között szerepelt volna a Doktornő,
sőt…
Dr. V. Dávid Kata: Köszönöm a bókot. Valóban
az egyik legfontosabb számomra az, hogy a fogorvosoktól való félelmet és a szakmánkat övező
rossz érzést eloszlassam, és egy olyan pozitív
élménnyé formáljam át, aminek köszönhetően
kicsik és idősebbek egyaránt magabiztosan,
rendszeresen járnak majd szűrésekre. Hiszem,
hogy a megelőzés a kulcsa mindennek, amire
nagyon nagy figyelmet kell fordítani minden
életkorban, mert bizony a rossz fog nem játék.
VH.: Valóban. Sajnos mi, laikusok nem tudjuk,
hogy az elhanyagolt, beteg fog milyen veszélyes
szövődményekkel járhat.
Dr. V. Dávid Kata: A félelem miatt sajnos valóban hajlamosak vagyunk legyinteni a szánkban megjelenő problémákra, és sokkal kisebb
jelentőséget tulajdonítunk nekik, mint más
testrészeink esetében. Pedig ha elhanyagolunk
egy szuvasodást, az idővel olyan krónikus gyulladást okozhat, amely befolyásolja az egész
szervezetünk állapotát. Ezért is van, hogy komolyabb műtéti beavatkozások előtt mindenképp
szükséges egy fogászati góckutatáson részt
vennünk. Komoly esetben az elhanyagolt szuvasodás és az ezzel járó gyulladás akár még a
szívünkre is átterjedhet. És nem is gondolnánk,
hogy az elvesztett fogak megjelenésünk mellett az emésztésünkre is milyen negatív hatással
vannak, hiszen a kevésbé megrágott étel sokkal
jobban megterheli az emésztést, és ezáltal még
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további problémákhoz vezethet. Pedig ma már
könnyű, gyors módszereink vannak arra, hogy
csírájában fojtsuk el a problémákat, ráadásul
mindezt akár fájdalommentesen érhetjük el, és
a végeredmény nagyon esztétikus lesz.
VH.: Az orvostudományok között a sztomatológia, vagyis a fogorvoslás is igen jelentős
fejlődésen ment át. 82 éves aggastyán lévén
még emlékszem korai gyermekkorom falusi
doktorbácsijaira, akik pedállal hajtott fúróikkal
igyekeztek a fogon – inkább kevesebb, mint
több sikerrel – a megfelelő cavitást kialakítani az
amalgámtömések részére. Sikertelenség esetén
azonnal a fogóhoz nyúltak, és ritkán egy, gyakrabban több részben kihúzták a beteg fogat.
Korai felnőtt koromban már az inlay (tömés
helyetti betét) járta, és újdonságként akkor jött
be a Richmond-féle csaposfog. A fogtechnika
együtt fejlődött a fogászat többi ágával. Nyilván
erről Doktornő tud sokkal többet, kérem a lényegesebb „újításokba” avasson be bennünket!
Dr. V. Dávid Kata: Szerencsére ma már nagyon
korszerű eszközök, módszerek és anyagok állnak

Solymosy József

rendelkezésünkre a fogászatban. Az amalgám
tömést leváltották az esztétikus tömőanyagok
(kompozitok, cementek), melyek egyre jobbak
lesznek. Az új anyagok megjelenésével esztétikusabb fogpótlásokat lehet készíteni, melyeket magabiztosabban viselünk, és ez általános
közérzetünkre is pozitív hatással van. A fogászati
berendezések fejlődésével pedig lényegesen
lerövidülnek a kezelési idők, hatékonyabb, gyorsabb, pontosabb ellátást tudunk biztosítani. Ám
talán a legnagyobb újdonság a szakmai hozzáállásban van: míg régebben nagyon sok problémára a megoldás a foghúzás volt, és könnyen
„nyúltunk a fogóhoz”, addig mára ez teljesen
megváltozott. Most már mindent megteszünk
azért, hogy megmentsük a beteg fogat, és ne
kelljen kihúzni. Ebben a korai felismerés és a
prevenció is sokat segít.
VH.: Visszatérve az adomák, mondások világába;
van egy olyan, hogy „nyisd ki a szádat, megmondom, hogy ki vagy”. És valóban, elborzasztó,
amikor valakinek több füle van, mint foga, vagy
a szájhigiéné teljes elmaradása látszik. SzerenFotók: Vargyasi–Dávid Áron
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Dr. Vargyasi–Dávid Kata
fogorvos

folytatás a 9. oldalon
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK
I.sz. Családorvosi Rendelő
Rendel: Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-12.00  rendelés
Kedd: 8.00-10.00 terhesgondozás
10.00-12.00 rendelés
Szerda: 8.00 –12.00 rendelés
Csütörtök: 13.00-17.00 rendelés
Péntek: 8.00-12.00 rendelés

II.sz. Családorvosi Rendelő
Rendel: Dr. Tassy Péter
Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65.
Rendelő telefonszáma: 22/471-231
Rendelési idő:
Hétfő: 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: +36-20-9704826
(csak rendelési időben hívható)
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök, péntek: 7.00-13.00, kedd: 11.00-17.00,
szerda: 14.00-18.00

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

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 Ófalú 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
Siposné 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
Fotó: Igari Balázs

Fogorvosi rendelő

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

www.velence.hu

Májusi
népszokások

Elfeledett mesterségek, szokások

Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maia görög
istennő római alakjáról, Maia Maiestasról kapta, aki ősi termékenységistennő volt a római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös. Az Arvisurák szerint Ígéret hava. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi. Az Ikrek havának is nevezik, de hívjuk még Tavaszutó havának.
Májusban több ünnepet, jeles napot tartunk számon, és sok kedves, szép,
régi eredetű népszokás is kötődik a hónap harmincegy napjának egyikéhez,
másikához.
Május első vasárnapja, Anyák napja:
az anyák tiszteletére tartott ünnepnap, melyen
az anyaságról emlékezünk meg.
Május 1. - A munka ünnepe:
1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe.
Eredete a régmúltra visszavezethető. Régen az
egyház Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelte e
napon, később Szent Józsefre, Jézus nevelőapjára emlékeztek e napon, míg 1891-ben a II.
Internacionalé a munkások ünnepének nyilvánította május elsejét. Ehhez a naphoz kapcsolódik
még a májusfa állítása (májfának is nevezik). Források szerint már a XV. században szokás volt, de
eredete valószínűleg még régebbi, a római Florália pogány szokásából eredeztethető. Ezeknek
a több napig tartó fesztiváloknak a késői utóda a
majális. A májusfa a tavasz, a természet újjászületésének a szimbóluma, de jelenti a lányok elis-
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merését, a nagylányokhoz való tartozást. Május
elsejére virradóra szokás állítani a nagylányok
háza előtt. A legények csoportokba verődve,
éjszaka állítják, ami lehet sudár fa, vagy zöldellő,
virágzó ág. Szalagok, kendők, virágok, üveg bor
és más ajándékok is kerülnek rá, néhol egy kis
táblát is akasztanak rá, amelyen értékelik a lány
„magaviseletét”. Ezzel adták a falu tudtára, hogy
melyik lány tetszik nekik. Sok helyütt pünkösdkor vagy május végén „kitáncolják” a fát, vagyis
a fát kidöntik táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett. De szokás még a májusi virág küldése is. A legények szépen feldíszített cserepes
virágot küldenek annak a lánynak, akinek udvarolnak, s a virág az ablakba kerül. Ez a szokás
Velencén is fennmaradt, még ma is látni a lányos
házak előtt feldíszített – általában- orgonafákat.
Május 4. - Flórián napja:
A tűzoltók védőszentje. A legenda szerint ugyanis
imádságával már gyermekkorában megmentett
egy égő házat az elhamvadástól. Tisztelete az
újkorban élénkült meg, és elsősorban Közép-Európára volt jellemző. Emléke előtt tiszteleg a
velencei tűzoltószertár falán látható kép.
Május 12-13-14. - Fagyosszentek:
A népi megfigyelés szerint a tavaszi meleg
napok ezeken a napokon hirtelen hidegre változnak, nem ritkák az éjszakai fagyok. Hogy a
fiatal palánták ne károsodjanak, uborkát, paradicsomot, babot általában csak a fagyosszentek
elmúltával ültették el, s védekezésképpen a
gyümölcsösökben ilyenkor füstölnek.
Május 16. - Nepomuki Szent János ünnepe:
Cseh vértanú szent Nepomuki János, a királyné
gyóntatója, nem volt hajlandó megszegni a
gyónási titkot. Vagyis a féltékeny király fenyegetőzése ellenére sem árulta el, hogy mit vallott be gyónásában a hűtlenséggel gyanúsított királyné. Ezért halt mártírhalált. A hajósok,
vízimolnárok védőszentje is. Szobrait általában
víz közelében állítják fel. Ilyenkor zöld ágakkal,
gyertyákkal díszítik fel, hajóra viszik, és vízi

körmenetet tartanak a tiszteletére. Ez az ún.
Jánoska-eresztés. A velencei szobor szépen
felújítva látható a katolikus templom melletti
parkban. Érdekes részlete az ujját a szájára
tevő keze, amely a gyónási titok megtartását
szimbolizálja.
Május 25. - Orbán napja:
A kocsmárosok, kádárok, szőlészek védőszentje. Sokfelé szobrot állítottak neki, és
ünnepi
körmenettel
járultak hozzá, kérve
tőle a bőséges szőlőtermést.
Velencén
nagy
hagyománya
van a hagyományos
Orbán napi ünnepségnek, kirakodó vásárral,
borkóstolással, Borlovagrendi felvonulással és
avatással. 1984. május 25-én állították fel Velencén a Bence-hegyi Sárgaföldes dűlőben Szent
Orbán kőszobrát, majd később a Vörösmarty
pince szomszédságába költözött. Azóta minden
esztendőben az Orbán napját követő szombat
délutánján litániát tartanak a szobornál. Itt hirdetik ki az Orbán-napi borverseny eredményét,
és értékelik Orbán püspök előző évi szőlővédő
tevékenységét, ami alapján illatos borral vagy
sáros vízzel locsolják meg a kőszobrot.
Pünkösd:
Időpontja változó (a húsvét utáni 50. napon
tartják) május 10-e és június 13-a közé eshet.
A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét
ünnepli e napokon. Számos népszokás kapcsolódik hozzá, pl. a „besspávázás”, „törökbasázás”,
„rabjárás”, a pünkösdi királynéjárás. Velencén
pünkösdi körmenet vonult a faluban, az útvonala melletti házak elé virágsátrat, lombsátrat
állítottak, minden ház előtt megálltak, gyertyát gyújtottak és imát mondtak. Versenyt is
rendeztek, hogy kié a legdíszesebb virágsátor.
A régi öregek e napokon zöld ágakat tettek az
istállókra, a házakra, a kerítésre a gonosz szellemek ellen. Az ünnephez kapcsolódnak időjárás,
és termésjósló hiedelmek is, ha ilyenkor esik, jó
termés várható.
A Velencei Helytörténeti
Egyesület tagja,
Ludmann Ágota gyűjtése
a Minálunk.hu nyomán

2018. május
Majális relax sátorral
és ínyenc sarokkal

Velencén történt

A gyerekekre kiemelt figyelmet fordítottak a
szervezők, óriás csúszda, kreatív játszóház és
sok más egyéb érdekes játék várta őket, miközben a szülők kipróbálhatták a relax sátort, a főzőverseny végeredményeit kóstolgathatták egyéb
gasztronómiai élmények mellett az ínyenc
sarokban, vagy éppen rúghatták a labdát a Május
1. Kupán. Apropó, focikupa! A tornát a «FIFA»

csapata nyerte meg, miután a döntőben egy
izgalmas mérkőzésen legyőzte a Sukoró FC-t. A
főzőversenyen a Katicák II. csapata diadalmaskodott különlegesen finomra sikerült hamburgerüknek köszönhetően. A második helyen a
Fidesz Velence, a harmadikon a VRT Autósbolt
team-je végzett, míg különdíj jutott a Meseliget
Óvoda főzőkollektívájának.
Nem utolsó sorban érdemes megemlíteni, hogy
már nem a majális keretein belül, mégis szorosan
hozzá kapcsolódóan, késő délután egy igazi szuperrangadóra is sor került a focipályán: a megyei II.
osztályú bajnokság két legnagyobb “feltámadója”,
az ősszel még a  sereghajtók közé tartozó Velence
SE Flavus és a Vajta csapott össze. A tavasz első
hét meccséből mindketten hatot megnyertek, és
jelentősen elléptek a kiesőzónától. Ezúttal a mi
fiaink bizonyultak jobbnak, 2-0-ás győzelmükkel
ők folytatták tovább remek
menetelésüket.

25 éves
a Zöldliget Iskola!
Lapzártánk idején ünnepelte
fennállásának 25. évfordulóját a Zöldliget suli. Az a tanintézmény, amely nívós oktatási színvonalának köszönhetően méltán népszerű
a környékbeli tanköteles
gyermekek szülei körében,
és méltán van igen jó híre
az egész országban. Angol

Fotók: Igari Balázs

Koszti András polgármester köszöntőjét
követően felnőtteknek és gyerekeknek
szóló programkavalkáddal, főzőversennyel,
focitornával, kirakodóvásárral és a legkülönfélébb zenés-táncos produkciókkal várták az érdeklődőket a Kastélyparkba május
elsején, a hagyományos Velencei Majális
2018-as eseményein. A Meseliget Óvoda
kisgyermekeinek és a Zöldliget Általános
Iskola tanulóinak produkciói jelentették a
„bemelegítést”, miközben a két intézmény
növendékeinek műsorát a 4 Muskétás Dance
Company Egyesület táncosai választották
el egymástól. Még a délelőtt folyamán a
Meteor Dance formáció is színpadra lépett
Heiden Loretta vezetésével, végül pedig „jó
ebédhez szólt a nóta” a Rock-On zenekar
retro összeállítása jóvoltából. A székesfehérvári banda koncertje a zárásig tartott.

nyelvű oktatása kifejezetten irigyelt szakmai
körökben is. Nem véletlen, hogy az intézmény
legnagyobb problémája a helyhiány, az, hogy
jóval többen szeretnék a Zöldligetbe járatni
gyermekeiket, mint ahány főt az intézmény be
tud fogadni. Mindazonáltal örömteli hír, hogy
tovább tud terjeszkedni az iskola, s van lehetőség további bővülésre is, így siker koronázta a
törekvéseket; ősztől már gimnáziumi rendszerben folyik az oktatás a Czuppon István igazgató
vezette intézményben! Jól hangzik az új név:
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium.
A 25 éves évfordulót többnapos programsorozattal ünnepelték a Zöldligetesek. Ezek között
voltak egész napos játékos, sportos foglalkozások, tanár-diák meccsek, vetélkedők, fordított
órák, kézműveskedés, játéktár, rádiós vetélkedő,
karaoke, limbo, zenés-táncos programok és
zárásként gálaműsor, polgármesteri köszöntővel. Az eseménysorozatról bővebben júniusi számunkban olvashatnak.
-mátay-
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Gyógyítóink
Nekem
Velence

Fotók: Igari Balázs

Gáts Tibor
A népművészet mestere

V

ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy
József ): Kedves Tibor, már a címmel bajba kerültem. Gáts Tibor
agrármérnök? Gáts Tibor citerakészítő? Fafaragó népművész? Városunk értékes polgára? Gondolom, nem nagyot
hibáztam, amikor a több mint tucatnyi rangos
kitüntetésed közül az egyik legjelesebbre utaltam. Persze a Köztársasági Elnökünktől 2014ben kapott Magyar Arany Érdemkereszt talán
valamennyi kitüntetést felülmúlja. Kérlek, szóljál magadról! 1949-ben megszülettél, aztán?
Gáts Tibor: Igen, Kaposvárott születtem. A
kommunista rendszerben X-esnek számítottam,
édesapám Ludovikát végzett katonatiszt volt.
Ebből adódóan nem telt a családnak drága játékokra, így testvéreimmel együtt saját magunk
farigcsáltuk játékainkat, íjat, nyilat, kis hajót,
egyebeket, talán ez előjátéka volt a későbbi
szenvedélyemnek.
VH.: A citerával mikor, hol, hogyan találkoztál?
Gáts Tibor: A Gödöllői Szt. István Egyetem hallgatója voltam, 1973-ban egy kollégiumi társam
behozta kedvenc hangszerét. Minden zenei
előképzettség nélkül is, de megragadott társam
játéka, de főleg a hangszer egyszerűségében is
elragadó hangja, formai szépsége. Barkácsoló
vénám is belejátszott; hátha én is tudok egy
ilyen csodálatos hangszert alkotni…
Feleségem szüleinek a lakásán, egy kamrában,
kezdetleges szerszámokkal, öreg, szétesett
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bútorok anyagának a felhasználásával, teljesen
autodidakta módon kezdtem bele, három év
múlva, 1976-ban megkaptam a Népművészet
Ifjú Mestere elismerő kitüntetést.
VH.: Azám, feleséged a neves szobrászművész;
Péter Ágnes. Mennyiben inspiráljátok egymás
művészetét? Sok művész házaspárnál előfordul,
sőt megszokott, hogy egymás legfőbb segítői,
egyben kritikusai.
Gáts Tibor: Persze, ez nálunk sincs másképpen,
ez az együttélésből, együttérzésből, együtt gondolkodásból, segítőkészségből ered.
VH.: Kedves Tibor, kérésemre elmondtad a citera
és a citerakészítés legfontosabb ismérveit. Bükkfa, juharfa, körtefa, de a fedőlap lucfenyő. Dallamhúrok, zengőhúrok, kísérőhúrok. 60 – 90
cm hosszúság, 8 – 25 cm szélesség. Galambdúcos-hasas, belsőfejes-hasas, kisfejű-egyenes
oldalú, kisfejes-hasas. Húrakasztó szegek. Bizton
tudom, hogy ennek, ezeknek a fogalmaknak az
érthető megfogalmazása, használata meghaladná lapunk terjedelmét. Gyönyörű egy-egy
alkotásod. Szól a mondás: Éppen csak meg nem
szólal… Nos, alkotásaidra a mondás nem alkalmazható, mert igenis megszólal, és micsoda

gyönyörűen… Mondd, Tibor, mikor, miben látod
munkád legnagyobb elismerését?
Gáts Tibor: Legnagyobb? Egyre több kultúrházban, zeneiskolában csendül fel a citera, lelkes
fiatalok pengetik az általam gyártott hangszereket. Legújabban a Liszt Ferenc Zeneakadémián is
tantárgy lett a citera, nagytudású tanárok művészi fokon tanítják az ugyancsak általam alkotott
citerák pengetését. Akisinó japán herceg felesége a köztársasági elnökünktől egy általam
készített citerát kapott ajándékba.
VH.: Sokáig, nagyon sokáig tudnám lelkes előadásodat hallgatni, az épületes beszélgetést
folytatni. Viszont elengedhetetlennek tartom az
alkotások képi bemutatását, a különféle míves
alkotások önmagukért beszélnek, a rendelkezésünkre álló teret inkább ezen alkotások képi
bemutatásával töltjük meg. Nagyon köszönöm,
hogy rendelkezésünkre álltál. Mint az Önkormányzat Kulturális Bizottságának külsőse, javasolni fogom, hogy érdeklődő közönségünk előtt
egy előadás megtartására kérjünk föl, már most
kérlek, hogy vállald el, olvasóinknak, a közönségnek nagy örömöt okoznál. Ismételten köszönöm, hogy kérdéseinket megválaszoltad!
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A MOHOSZ Velencei-tavi Évadnyitó Halászléfőző
és horgászversenye
A 16. alkalommal megrendezett Velencei-tavi Évadnyitó Halászléfőző és
horgászverseny idén is a 11. Velencei-tavi Hal-, vad-, bor- és pálinkafesztivál
4 napos rendezvénysorozatának keretén belül a szombati „halas nap”
kiemelt eseményeként került megrendezésre.
A halászléfőző versenyen 11 csapat indult, akik
között a környékbelieken kívül bajai, Tisza – és
Duna-mentiek is igyekeztek tudásuk legjavát
adva a legjobb halászleveket elkészíteni. A változatos módon elkészített ételeket az 5 tagú szakértő zsűri (Katona Péter, Tóth József, Rácz Jenő,
Gál József, Mihály Csaba) a megjelenés, az illat
és az ízhatás alapján értékelte. Az így kialakult
pontszámok alapján a legjobb leveket főzték:
I. hely
Veszeli István - Pörböly
bajai halászlé
II. hely
Gyűrűs László - Székesfehérvár
velencei-tavi halászlé
III. hely
Határ Balázs és Polgár Tibor
Jobbágyi - dunai halászlé
Különdíj:
Egyéb kat:

Dr. Kovács Csaba - Agárd
tiszai halászlé
Határ Balázs és Polgár Tibor
Jobbágyi - pontypaprikás

Parti horgászverseny
27 induló (21 versenyző fogott halat)
I. hely
Pataki Kálmán - Székesfehérvár
(Szfvári. Dolgozók HE)   4310 gr
folytatás a 4. oldalról
csére van egy ellenkező irány is, amivel egyre
többször találkozunk: gyönyörű, szinte vakítóan
hófehér fogak, melyeket akár fogékszerek díszítenek. Ezek vajon nem ártanak a fogzománcnak?
Dr. V. Dávid Kata: Az esztétikus megjelenés
egyre nagyobb fontossággal bír napjainkban,
kihat a munkánkra és a magánéletünkre egyaránt. A modern szájápoláshoz már hozzátartozik
a rendszeres fogkőleszedés és a fogfehérítés is.
De nagyon fontos megjegyezni, hogy a mértékletesség elve itt is igaz! Ha nem visszük túlzásba
a fehérítést, hanem a természetesség jegyében
maradunk, akkor ma már teljesen biztonságos.
A fogékszerek valóban egyre divatosabbak, és
ezekből létezik kevésbé tartós, fogfelülethez
rögzített verzió, ami semmiféle problémát nem
okoz, illetve ha valaki tartósabb megoldásra
vágyik, akkor a zománcba fúrva rögzítjük a fogdíszt. A nyelv- és ajak-piercing azonban már
komolyabb kérdés: ezek ugyanis lekoptathatják
a zománcot a fogról azokon a helyeken, ahol a
fémes rész hozzáér.

II. hely

Kalmár Balázs Máté - Székesfehérvár
(Szfvári. Dolgozók HE) 3480 gr
III. hely Katona Máté - Baracska
(Velence 2005 HE)  2810 gr
Legeredményesebb hölgy
Mátyus Csilla - Tápiószentmárton
(Nagykáta és Vidéke HE)  2810 gr
Egyetlen IFI
Győri Dávid Géza - Baracska
(Velence 2005 HE)  2600 gr
Csónakos horgászverseny
13 induló
I. hely
Kovács Attila - Budapest
(Kék-Duna HE)  5760 gr (vándor-díj is)
II. hely Kovács József - Kocs
(Kocsi HE) - 5060 gr
(Legn. hal: ponty - 3980 gr)
III.hely Varga György - Baja
(Szeremlei HE) 4450 gr
Az összesített versenyeredmények alapján a
vándorkupát idén is Kovács Attila, a csónakos
VH.: Kata doktornővel készül az interjú, de Önről
még édeskeveset tudunk. Kérem, szóljon magáról! Családja? Gyermekkora? Iskolás évei? Elhatározása a fogorvosi pálya felé? Egyetemi évei?
Velencére érkezése?
Dr. V. Dávid Kata: Szekszárdon születtem, és
az érettségi előtt családommal közösen kerestük, mi lehet az a szakma, melyben előnyömre
válhat a biológia és kémia iránti szeretetem, és
amiben nagy hasznát veszem kézügyességemnek és türelmes, empatikus természetemnek.
Mindenképpen emberekkel szerettem volna
foglalkozni, így végül a Pécsi Tudományegyetem Fogorvosi Szakán végeztem, majd egy tízezer fős körzetet vállaltam el ideiglenesen Pécshez közel. Bár eddigi éveim Szekszárd és Pécs
környékén teltek, ez a vidék sem ismeretlen
számomra, mivel bátyám és felesége Sukorón
élnek. Sokszor látogattam meg őket itt, és mindig nagyon tetszett ez a táj, ezért nem volt kérdés, hogy örömmel vállaljam Velence I. számú
fogorvosi körzetének ellátását. Nagyon várom,
hogy megismerhessem az itteni embereket,

kategória győztese vihette haza, és őrizheti a
következő évi versenyig.
Gyermek horgászverseny
17 fő (mindenki fogott halat)
I.hely
Simon Olivér - Budapest,  6 éves
II.hely   Sarf Árpád - Velence, 11 éves
III.hely Szabó Anna - Velencefürdő, 8 éves
A versenyzők és a rendezvény vendégei számára
pedig a 150 adagos igazi „velencei-tavi halászlevet” Bokor László és csapata készítette.
A győzteseknek gratulálunk a szép eredményekhez! Minden résztvevőnek köszönjük megtisztelő jelenlétét, a jó hangulatot, önkéntes
segítőinknek és dolgozóinknak pedig a kitartó
munkát!
Sarf György
MOHOSZ
kirendeltségvezető
hogy nagyokat sétálhassak, biciklizhessek, és
élvezhessem a Velencei-tó csodás környezetét.
VH.: Nagyon örülök, hogy Velencén az elsők közül
ismerhettem meg, mutathattam be olvasóinknak.
Bizton tudom, hogy miként testvére, Ön is meg
fogja szeretni a tavunkat, a tó körül élő embereket. Sok, nagyon sok sikert kívánok Önnek!
Dr. V. Dávid Kata:
Nagyon köszönöm, és sok szeretettel várok mindenkit a Velencei Szakrendelő Intézetben!

A kutyák kötelező oltására Velencén június 2-án (szombat)
délelőtt 10:00 és 12:00 óra között
a Tűzoltószertárnál, délután
14:00 és 16:00 óra között Újtelepen a Platán Vendéglőnél kerül
sor. Pótoltás június 6-án (szerda)
a szertárnál 16:00 és 17:00 óra
között, Újtelepen a vendéglőnél
18:00 és 19:00 óra között lesz.
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Városüzemeltetés

Zarándokhely lett
az új kilátó
A cím aligha túlzó, főképp azok igazolhatják ezt, akik az elmúlt hetekben,
kiváltképp
hétvégén
jártak Velencén, a március 20-án átadott Bence-hegyi
Mátay
Balázs
kilátónál. Ha esik, ha fúj, rengetegen érkeznek minden nap a varázslatos
panorámát biztosító építményhez, amely egyébként – nem mellesleg –
Magyarország legnagyobb köztéri szobra is egyben. Hiába voltak néhányan, akik azt mondták, „minek ez ide, és különben is ronda, tájidegen,
nem kell ez senkinek”. A kritikusok most erősen elgondolkodhatnak,
ugyanis a torony látogatottsága minden előzetes elképzelést felülmúló, s
szakemberektől is sok dicséretet kap a minőség és látványosság tekintetében egyaránt.
Hétvégén (péntek, szombat, vasárnap) 3-4 ezren is célba veszik a környék
új ikonját, de hét közben vagy esősebb, kedvezőtlenebb időjárás esetén is
több százan érkeznek ide az ország minden pontjáról 10.00 és 20.00 óra
között. Az átadás óta eltelt bő másfél hónap egyértelműen azt mutatja,
hogy az illetékesek remekül döntöttek, hogy a város önkormányzata és
polgármestere nem hiába kopogtatott támogatásért, s hogy a Vadex Zrt., a

karbantartás, felújítás, kivitelezés

körzet országgyűlési képviselői, valamint minden más döntéshozó is sikeresen tevékenykedett a régóta dédelgetett terv megvalósítása érdekében.
Végezetül álljon itt néhány sor a valasz.hu szakcikkének értékeléséből
az új kilátó kapcsán: „A Kruppa-Merkel páros alkotását az teszi igazán
érdekessé, hogy valahol az építészet és a land art határán helyezkedik el.
Funkcióval rendelkező épület, de közben nagy léptékű szobor, egyfajta
installáció, ami reflektál a környező tájra, és egyben új minőséget ad az
egész környezetének. Ez a hatás nemcsak a torony különleges formájának
köszönhető, hanem a finom, kivételesen gondos környezetrendezésnek
is… Az építmény tövéhez keskeny sávban nagyobb kövekből rakott sziklaágyat hordtak, míg maga a toronyudvar fehér zúzottkő-borítást kapott. A
tornyot – a régi, középkori kerített templomok parafrázisaként – alacsony,
gabionos kő kerítésfal övezi. Ez a négy eltérő színű és textúrájú anyag
olyan festői módon találkozik, amit fényképen nem is igazán lehet visszaadni… A Bence-hegyi torony kilátónak kétségtelenül időtálló, és biztosan
tovább szolgálja majd a kirándulókat, mint elődje.”

Hamarosan befejeződnek
a DRV munkálatai
Kisebb megszakításokkal több, mint egy esztendeje folynak munkálatok
a DRV velencei és tókörnyéki vízvezeték-hálózatán. Bár a szolgáltató folyamatosan felhívta a figyelmet közleményeiben arra, hogy a szivacsos mosatás és a tolózárak cseréje során – a nem éppen kellemes szolgáltatási
szünetek mellett – elszíneződhet a víz, ami a csapból folyik, úgynevezett
„fekete víz” alakulhat ki, ami a minőséget nem befolyásolja, ez nem nyugtatta meg a fogyasztók jelentős részét. Éppen ezért valószínűleg jó hírrel

Fotó: Igari Balázs

szolgálhatunk a környék lakóinak és nyaralótulajdonosainak, ugyanis a
DRV és külső munkapartnerei június közepére befejezik a munkálatokat.
– Nem kevesebb, mint 250 km vezeték szivacsos mosatása történt meg
május közepéig, e mellett pedig 1050 db tolózárat cseréltünk le a Velencei-tó környéki vízmű rendszeren. A szivacsos mosatást június 15-ig tervezzük elvégezni. Elmondhatjuk, hogy ezzel a Velencei-tó körüli vezetékek a szezonra nagyon jó műszaki állapotban fognak kerülni – tájékoztatott Bárdos Csaba, a DRV Velencei Üzemvezetőségének irányítója.
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2018. május
Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakgimnáziumból
Országos versenyt rendeztünk
2018. április 16-18. között iskolánkban került
lebonyolításra a Kertész Szakma Kiváló Tanulója
Verseny országos döntője, amelyre az ország
hat intézményéből érkeztek tanulók: Szentesről, Makóról, Somogyzsitfáról, Villányból, Nagykőrösről, valamint Budapestről. Az első napon,
a regisztrációt és a versenyszabályzat szerinti
sorszámhúzást követően a 16 versenyző számára az írásbeli feladatrésszel kezdődött meg a
verseny, erre a vizsgarészre 60 perc állt rendelkezésre. Délután pedig már a szóbeli vizsgarészt
teljesítették a tanulók. A tétel kidolgozására és
kifejtésére a Szakmai Vizsgakövetelmény szerint
10 perc felkészülési és 5 perc válaszadási idő állt
a versenyzők rendelkezésére, amit a szervezők
és a versenybizottság minden versenyző esetében maradéktalanul és következetesen betartott. A tanulók feleletei egy kivételtől eltekintve
belefértek a megadott időkeretbe.
A második versenynap a gyakorlati vizsgarésszel
folytatódott. A helyszínt a rendező intézmény
iskolai tankertészete adta. A versenyzők a versenybizottsággal történt előzetes egyeztetésnek megfelelően négyfős csoportokra osztva,
három vizsgahelyszínen teljesítették a feladatokat, forgószínpad-szerűen. Az első feladat
zöldségpalánták tűzdelése (káposztaféle palántáinak tűzdelése kiskocka-cserépbe) volt, amely
során nedvesre kevert tőzeggel töltött kockacserepekbe kellett a palántákat szakszerűen tűzdelő pálcával kitűzdelni, elhelyezni a növényasztalon, beöntözés után jeltáblázni, majd a munka

végeztével a helyszínt
rendbe tenni. A második gyakorlati feladat
gyümölcsfa oltvány
ültetése volt, melyre
30 perc állt a versenyzők rendelkezésére:
ez alatt kellett előfúrt
ültetőgödröket
szabványos méretre
kibővíteniük, majd a
csemetét a megfelelő
előkészítés után szakszerűen, az uralkodó
szélirány
figyelembevételével a kijelölt
helyre
elültetniük.
Minden versenyző egy
oltványt kapott elültetésre, a használt eszközök:
ásó, lapát, kapa, metszőolló, ültetőléc. A munkát
egy segítő tanár koordinálta a versenybizottság
jelenlétében. Az ültetést követte a harmadik feladat: gyümölcstermő növények, növényi részek,
szőlő növényi részek, zöldségnövények, magok,
palánták felismerése.
A gyakorlati vizsgarésszel le is zárult a verseny,
a versenybizottság a két nap alatt teljesített
írásbeli, szóbeli és gyakorlati eredményeket
a szabályzatnak megfelelően rangsorolta. Az
eredményhirdetésre 2018. április 18-án ünnepélyes keretek között került sor. A versenyzők és
kísérőtanáraik kikapcsolódásáról színes háttérprogramokkal gondoskodtunk, amelyek sorába

belefért egy hajókirándulás a Velencei-tavon,
egy székesfehérvári városnézés, de még egy
szakmai látogatás az agárdi pálinkafőzdében is.
Vadász Tamás
gyakorlati oktatásvezető

Elbúcsúztak végzőseink
Május elején ismét elballagtak végzős diákjaink. Hagyományainkhoz híven idén is meghitt és bensőséges ünnepségen búcsúztunk a
12/A osztálytól (mezőgazdaság és vendéglátás
szervező szakirányok, osztályfőnök: Czombál
Tamás), a 11/d osztálytól (mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó és virágkötő, virágkereskedő szakok, osztályfőnök: Sziromné Dobi
Éva), a 11/g osztálytól (gazda és mezőgazdasági
gépész szakok, osztályfőnök: Novozáncki Veronika), a 13/szé/1 osztálytól (szakközépiskola,
érettségire felkészítő évfolyamok, osztályfőnök:
Törökné Dzsaja Erzsébet) valamint a 13/szé/2
osztálytól (szakközépiskola, érettségire felkészítő évfolyamok, esti tagozat, osztályfőnök:
Baloghné Albert Melinda).
A ballagás utáni hétfővel már megkezdődtek a
vizsgák, amelyek sorát a magyar írásbeli érettségi vizsga nyitotta meg, majd sorban követi
a többi. Május 14-től pedig a szakmai vizsgák
írásbeli része is elkezdődött. Minden diákunknak
sikeres vizsgát kívánunk!
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Biztonságunk érdekében

Fotó: FMRFK

Viszonylag csendes hetek vannak mögöttünk, az április közepétől lapzártánkig tartó
időszakban nem volt sok olyan eset Velencén, amikor be kellett avatkozniuk a rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavédelem
(tűzoltóság) illetékeseinek, mindazonáltal
így is akadtak olyan események, amikor
szükség volt a szakértelmükre, közreműködésükre.
Önkéntes tűzoltóink igencsak mozgalmas
időszakot élnek, s ez kivételesen nem a vonulásaik, beavatkozásaik számában nyilvánul meg,
hanem egészen másban. Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete áprilisban rendkívüli
tisztújító közgyűlést tartott, miután az egy éve
megválasztott elnök, Kulcsár Miklós lemondott
tisztségéről. Utódjául a tagság a korábbi titkárt,
Tóthné Pongrácz Beátát választotta, míg Vajda
Attila maradt elnökhelyettes. Az új elnök helyett
a titkári feladatokat Pájovics Tünde látja el a jövőben.
És most nézzük a konkrét történéseket Velencén, illetve környékén: Személyi sérüléssel
járó közúti közlekedési baleset történt 2018.
április 21-én 21 óra körüli időben a 8116-os
számú út 7-es kilométerszelvényében, Sukoró
és Velence között. A rendelkezésre álló adatok
alapján egy gépjármű lesodródott az útról. A
balesetben a jármű vezetője megsérült. A helyszíni szemle és műszaki mentés idejére félpályán haladhatott a forgalom, rendőri irányítás
mellett.
Ugyancsak személyi sérüléssel járt az a baleset,
amely április 29-én délután történt Velencén, a
Béke utca és a Széchenyi út kereszteződésé-

ben. A rendelkezésre álló adatok alapján egy 42
éves albertirsai asszony kerékpárral közlekedett a Tábor utca irányába, azonban a körforga-
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lomból történő kihajtása során az útszegélynek ütközött, és az úttestre esett. A kerékpáros a baleset során könnyű sérülést szenvedett.
A körzeti megbízottak Velencén, a Gárdonyi
Géza utcában ellenőriztek 2018. május 5-én
délben egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit,
akiről megállapították, hogy nem rendelkezik
vezetői
engedéllyel, valamint a Székesfehérvári Törvényszék a
körözését rendelte
el. A rendőrök a
27 éves budapesti
lakost elfogták, a
Gárdonyi Rendőrkapitányságra előállították,
majd őrizetbe vették.
A velencei polgárőrök 2018. április hónapban
összesen  282 órában járőröztek, eseményeket
biztosítottak. Iskolák ellenőrzését 20 alkalom-

mal végezték, összesen 40 órában, alkalmanként két fővel. Közbiztonsági járőrözésben 8
alkalommal vettek részt, 110 órában, alkalmanként 2 fővel. Kézilabda-mérkőzést  két alkalommal biztosítottak, 24 órában, összesen nyolc
fővel. Labdarúgó-mérkőzés biztosításában két
alkalommal vettek részt, 60 órában, alkalmanként hat fővel. A rendőrséggel közös akcióban
egy eset kapcsán vettek részt, három fővel, míg
a nagy sikerű első Velencei Sportbál biztosítását
hat fő bevonásával oldották meg.
Gőzerővel készülnek polgárőreink a 2018. június
2-án esedékes Fejér Megyei Polgárőr napra,
amelyre városunkban, a Kastélyparkban kerül
sor 8.30 és 17.30 óra között. Az eseményhez
kapcsolódik az OPSZ szervezésében 9.30-kor
startoló, immár hagyományos Velencei-tó
kerülő kerékpár túra, melyet az ország minden részéről érkező polgárőrök és családtagjai
számára szerveznek. Reméljük az idén is nagy
sikere lesz a túrának és a Fejér Megyei Polgárőr
Napnak is - nyilatkozta lapunknak Fehér István
elnök.

2018. május
A vizek veszélyei
Alapszabály: Gyermek nem maradhat felügyelet
nélkül a vízben/víz közelében! A vízen tartózkodásra, víziközlekedésre vonatkozó fontosabb
szabályok a Gárdonyi Rendőrkapitányságtól.
A szabad vizekben való fürdés
A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet
alapján: A folyóvizekben (folyók, állandó és
időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes
tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad
vizek) fürödni azokon a helyeken szabad,
amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá,
illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. Fürdésnek minősül
az úszóeszközök (játékcsónak, vízibicikli,
banánhajó, felfújható eszközök stb.) vízen
történő használata is.

Tilos fürdeni:
a) hajóútban;
b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem
szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;
c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak,
vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, kompés révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;
d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében;
e) egészségre ártalmas vizekben;
f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben
és a városok belterületén lévő szabad vizekben;

g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy
megyéhez tartozó területén, a parttól 1000
méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó
területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra;
h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb
a mélyvíz határáig;
i) ahol azt tiltó tábla jelzi.
Fontos szabály, hogy 6 éven aluli, továbbá
úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak
felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.
Gyermek-és ifjúsági csoportok esetén a csoport
vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő
számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő-és mentő őrséget
kell állítania.
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga fényjelzés – esetén

a parttól 500 méternél nagyobb távolságra
tilos fürödni, míg a II. fokú viharjelzés –
percenként kilencvenszer felvillanó sárga
fényjelzés – esetén fürödni tilos. A viharjelzés
egyébként okostelefonon is nyomon követhető
a TAVIHAR elnevezésű mobil alkalmazással.
Fürdőeszközök használata
A kereskedelmi forgalomban számos olyan eszköz kapható, amely megkönnyítheti a vízben
tartózkodást, ilyen pl. az úszógumi, a karúszó,
a gumimatrac, az úszódeszka vagy az úszást
segítő mellény. Azonban ezek csupán FÜRDŐESZKÖZÖK, a vízen történő használatuk
fürdésnek minősül. A vízibicikli is fürdőeszköz és nem vízijármű. Tehát ahol a fürdés tilos,
ott ezeknek az eszközöknek a használata is az,
továbbá viharjelzésnél is ugyanazok a szabályok
érvényesek, mint fürdésnél.
A vízbe ugrás veszélyei:
- felhevült test
- a vízmélység nem elegendő
- víz alatti akadályok
- növényzet, iszap
- eltérő hőmérsékletű vízrétegek
„ISMERETLEN HELYEN NE UGORJ!”
„MINDIG ELLENŐRIZD A FELTÉTELEKET!”
„ÉTKEZÉS UTÁN KÖZVETLENÜL
NE UGORJ VÍZBE!”
Júniusban folytatjuk!
Mátay Balázs

Mentők
Tűzoltók
Rendőrség
Általános segélyhívó
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Rovatunkban Koszti András polgármestert és Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzőt 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: 2018. április 26. napján tartotta soros ülését Velence Város Önkormányzat
képviselő-testülete. Igen komoly mennyiségű,
több, mint 40 napirendi pontot tárgyaltak a nyilvános ülésen, ám olyan gördülékenyen haladt a
döntéshozatali munka, hogy szinte rekordgyorsasággal, másfél óra alatt be is fejeződött a testületi ülés. Minek köszönhető ez?
Koszti András: Annak, hogy egy jól működő
koncepció szerint folyik a döntés-előkészítő
munka a hivatalban és a szakbizottságokban, a
képviselő-testületi üléseket megelőzően pedig
még egy külön munkaértekezletet is tartunk,
ahol minden, a testület elé kerülő témában
egyeztetünk, véleményt cserélünk. Ennek
köszönhetően – abban az esetben, amikor minden képviselőtársam részt vesz a munkaértekezleten – a testületi üléseken már mindenki
felkészülten, átgondoltan és gyorsan tud dönteni. Most ez történt, gyakorlatilag minden előterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat nélkül
fogadtunk el.
Velencei Híradó: Rögtön a nyilvános ülés elején került megtárgyalásra a Gárdonyi Rendőrkapitányság beszámolója Velence Város 2017. évi
bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről. Öröm volt
hallani dr. Sági János kapitány úr igencsak pozitív kicsengésű beszámolóját.
Koszti András: Hasonlóképpen gondolom
magam is. Annak ellenére, hogy egyre több a
rendezvényünk, egyre nagyobb létszámú turista
és nyaralóvendég érkezik hozzánk, a vendégéjszakák száma tekintetében Fejér megyében
Velence az első helyen áll, arányaiban a szabály-
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sértések és bűncselekmények száma alacsony,
ami jelzi, hogy a rendőrség és a vele együttműködő társszervek jól végzik a munkájukat. Gyakorlatilag súlyosnak tekinthető bűncselekmény
nem is történt Velence területén az elmúlt
évben. Úgy gondolom, mindannyiunk nevében
elmondhatom, hogy maximálisan jó a kapcsolat
a rendőrkapitányság és az önkormányzat között.
Hangsúlyozom tehát: a rendőrkapitányság munkájával maximálisan elégedettek lehetünk, és a
jövőben is arra számítok, hogy ez a jó kapcsolat
és a magas közbiztonsági szint megmarad. Azt
is örömmel hallottam kapitány úr kiegészítésében, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak van két új defibrillátor készüléke, ezek közül
az egyiket a Gárdonyi Rendőrkapitányság a nyári
időszakra meg fogja kapni. Ezt a készüléket a
vízirendőröknél helyezik majd el, hiszen jellemzően az ő munkájuk kapcsán van erre leginkább
szükség. Ezúton is köszönöm a rendőrkapitányság és az ezredes úr kiváló munkáját!
Velencei Híradó: Döntés született arról is, hogy
az Önkormányzat pályázatot nyújt be a WiFi4EU
– ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára
– program támogatására. Mit kell erről tudni?
Dr. Szvercsák Szilvia: Az Európai Bizottság a
közelmúltban elindította a WiFi4EU portált. Az
európai települések ezen a portálon regisztrálhatják adataikat. Május közepén teszik közzé az
első pályázati felhívást az ingyenes WiFi4EU-hotspotok (vezeték nélküli internet-hozzáférési
pontok) kiépítésére fordítható uniós finanszírozás odaítélése céljából. Az EU a WiFi4EU program
keretében 15 ezer euró értékű utalványt ad egyegy önkormányzatnak, hogy a közösségi élet

színterein (pl. könyvtárakban, parkokban, köztereken) internetkapcsolatot tudjanak kiépíteni. A
települések a WiFi4EU-utalvánnyal wifi-berendezéseket vásárolhatnak, és wifi-hozzáférési pontokat hozhatnak létre az általuk választott közterületeken. A hálózat karbantartásának költségei
az önkormányzatot terhelik. Fontos tudni azt is,
hogy ezek a hálózatok ingyenesek lesznek, nem
lesznek rajtuk reklámok, és használatukért a
felhasználóknak nem kell személyes adataikat
megadniuk. Velence Város Önkormányzatának
képviselő-testülete most arról döntött, hogy
pályázatot nyújt be a WiFi4EU program keretében ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli
internetkapcsolat kiépítésére, és vállalja, hogy
nyertes pályázat esetén a megvalósítást követően az internet-előfizetést, valamint a berendezések rendeltetésszerű üzemeltetését biztosító
karbantartási költségek fedezetét a pályázat
megvalósítását követő 3 évig Velence Város
Önkormányzatának költségvetésében biztosítja.
A testület egyben felhatalmazta Koszti András polgármestert a regisztrációra, a pályázat
benyújtására és a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Velencei Híradó: Nem kevesebb, mint 16 támogatási kérelemről is döntés született. Minden
kérelmet tudtak támogatni?
Koszti András: Igen. Úgy fogalmaznék, hogy
minden arra jogosult kérelmezőnek tudtunk
támogatást adni, ha nem is mindenkinek a maximálisan igényelt összegben. A szakbizottságok
alaposan megfontolt javaslatait figyelembe véve
kellett mérlegelnünk. Mindenkinél arra törekedtünk, hogy a kitűzött céljaival arányos támoga-
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tást adjuk, kiemelt tekintettel a városunk, az itt
élő emberek számára is előnyös, hasznos tevékenységekre, célokra. Ennek megfelelően nem
lehetett kérdéses, hogy a Symposion Alapítvány,
a Velencei Polgárőrség, a Kovász Közhasznú
Alapítvány, a Szent Benedictus Borlovagrend,
a Velencei Sportegyesület, a három velencei
nyugdíjasklub képviselője, továbbá Lakatos
Zsanett, Velence Díszpolgára, többszörös világés Európa-bajnok kenus, a LA-MO Teniszklub,
a Velencei Helytörténeti Egyesület, a Velencei
és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és
Rászoruló Családokért Alapítvány, a Velence
Római Katolikus Plébánia, a Velencei Református Egyházközség, a Zene-Tér-Környezet Kultúra
Egyesület és Velence Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének támogatási kérelmét támogatja
képviselő-testületünk. Összességében véve azt
gondolom, hogy senki sem lehet elégedetlen
azzal a támogatással, amit számára nyújtani tudtunk.
Velencei Híradó: A leendő új kerékpárút-szakasz kapcsán is fontos döntést hoztak a testület
tagjai.
Koszti András: Igen. Az engedélyes tervek áttekintése után derült fény arra, hogy az eredetileg
tervezett nyomvonal egy szakasza a Velence

Korzó parkoló és szervizútjára került megtervezésre. Ez a tervezett nyomvonal rendkívül
balesetveszélyes közlekedési helyzetet teremtett volna. A tervezett kerékpárútnak az épített
szakasza a Velence, Hősök Parkján belül érintett
volna egy 300 mm átmérőjű nyomott ivóvíz
vezetéket is, amelyet az üzemeltetői előírások
szerint teljes hosszában ki kellett volna váltani.
Tekintettel arra, hogy a kiváltandó ivóvízvezeték
– állami tulajdonban lévő – víziközmű vagyonelem, így ennek a kiváltásához előzetesen vízjogi
létesítési engedélyt kellett volnane beszerezni,
ennek az időszükséglete jelentősen befolyásolta volnaná a projekt megvalósításának határidejét. A fentiek miatt szükségesség vált a tervek
módosítása, a tervezett nyomvonal áttervezése
és új árajánlatok beszerzése. Ezzel összefüggésben döntött úgy a képviselő-testület, hogy
a  TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00014 Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó körüli
kerékpárút összekötő szakaszának kialakítása
a Tópart u. – Fő u. – Kemping u. mentén) elnevezésű projekt pályázati felhívásában foglaltaknak megfelelően a projekt engedélyes terveinek elkészítése tárgyában a beszerzési eljárást
megindítja, az ehhez kapcsolódó ajánlattételi
felhívást jóváhagyja, és a beszerzési eljárásban

három gazdasági szereplőtől kér árajánlatot.
A Veszprémi Tervező Kft.-től, az „Aula Mérnöki
Iroda” Tervező és Szolgáltató Betéti Társaságtól,
valamint a GEORÁMA197 Földmérő, Tervező és
Műszaki Szolgáltató Betéti Társaságtól.
                                                                                                                                                    (MB)

„Művészbejáró”
Tiboldi Mária Jászai-díjas
színésznő, primadonna
új könyvének közönségtalálkozóval és dedikálással egybekötött
bemutatója

2018. június 30-án,
16.00 órakor lesz
a Wenckheim-kastély
házasságkötő termében.
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Utunk a
megdicsőült
Krisztussal
Textus: János 16:16
Krisztus nem csupán egy új vallást hozott a
földre, hanem elsőrenden új életet, s ennek a
summáját adja búcsúbeszédének végén, mintegy végrendeletileg tárva azt tanítványai elé.
A keresztyén élet teljes szintézisét Krisztus
életművében mutathatjuk fel a ma világában. Az Ő halálában, feltámadásában és megdicsőülésében.
“Még egy kevés idő és nem láttok engem”: ez
Jézus közeli kereszthalálának az előrejelzése.
Megváltói munkájának végéhez és beteljesedéséhez közeledik. Következik a nagyheti eseménysorozat. Jézus Krisztus 33 éves földi életét,
s ebből 3 évi igehirdetői-gyógyítói tevékenységét a végső golgotai szenvedése teszi a messiási
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ígéret beteljesedésévé és örök megváltássá.
Jézus erre a mindent felülmúló, az emberért
vállalt áldozatra, tehát a Megváltásra született
meg, s küldetett el az embervilágba. Mihelyt
megjelent a betlehemi csillag napkeleten,
azonnal megjelentek a gonoszság erői is, hogy
eltapossák Őt. A jézusi élet születésével együtt
születik heródesi kiirtásának szándéka is. Az
életért vállalta a halál kockázatát nyilvánosság
elé lépésétől kezdve, az alatt a 3 esztendő alatt.
Életét követelték ellenségei, mert igazi és tökéletes szeretettel töltötte be az emberek szívét
a törvény üres betűje helyett. Istenkáromlással
vádolták, pedig Isten Fia volt. S aztán jön a megdöbbentő, s önként vállalt kereszthalál.
Aki így váltotta meg az emberiséget, ily erővel,
ilyen hitelesen, az emberi szenvedések legnagyobb mélységeit megjárva, az csak valóságos
és élő Megváltó lehet. Értjük a római százados
önkéntelen megvilágosodását és hitvallását:
„... Ő valóban az Isten Fia volt!”
De tanítványainak azt is megmondta: “És ismét
egy kevés idő és megláttok engem”. Ez az Ő feltámadásának előrejelzése. Harmadnapon halottaiból feltámadott. Él mindörökké Istennek kegyelméből. Igévé-Lélekké lett isteni létformájában.
A feltámadott Krisztusnak van ereje átalakítani
tanítványai szívét, érzéseit. A félelemből nagy
örömbe juttatja őket. Halálfélelmükből, tagadásaikból, kételkedéseikből a mártírélet és a
mártírhalál bátorságát hívja elő. Akik nemrég
még a zárt ajtók mögött reszkettek, azok most
a Jézusra “feszítsd meg”-et kiáltó tömeg elé, a
vadállatok elé mernek lépni, vállalva a kereszthalált, a hitvallást. Krisztus hitvallói ők, s az utánuk

jövők. Ezért: „Élnek többé nem ők, de él bennük
Krisztus”. S az evangélium győzelmes húsvéti
hitét hirdetve, egy emberöltő alatt meggyőzik az
akkori világot. Az evangélium ma sem vesztett
erejéből és fényéből.
Az Ő végső győzelemének útját semmi nem állhatja. Jön a megdicsőülés. “Én az én Atyámhoz
megyek.” Húsvét után a negyvenedik napon,
Áldozócsütörtökön „felment a mennyekbe, ül
a Mindenható Atya Istennek jobbján, onnan
lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat”.
Most uralkodik égen és földön. S Húsvét után az
ötvenedik napon, Pünkösdkor, Krisztus Lelkének
erejével létrejön az Őt követők hitvalló egyháza,
az Anyaszentegyház. S vigasztaló Szentlelkével
azóta itt van köztünk, itt van a mi életünkben!
Jézus van legfelül, Ő a legelső, Ő az egyedül felülmúlhatatlan. Solus Christus – Egyedül Krisztus!
“A keresztyénség magasztosságán és erkölcsi
kultúráján, úgy, ahogyan az az evangéliumokban
fénylik és ragyog, soha nem juthat túl az emberi
szellem” – mondotta Goethe.
Ámen.

Istentiszteleteink:
Minden vasárnap:
Újvárosi református imaház
(Kossuth Lajos u. 1.): reggel 9
Református templom
(Óváros, Templom köz 1.): de. fél 11
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Karnyújtásnyi érték
A világ tele van érdekességekkel és látnivalóval,
s az ember vágyik látni azokat, kicsit megélni ás
átélni valamit azon morzsákból, amit egy emlékhely üzenni kíván. Néha áldozatos utakat vállalunk, hogy rendkívüli élményekkel gazdagodjunk, de sokszor elsuhanunk azon értékek mellett, melyek egy karnyújtásnyira vannak tőlünk.
A velencei egyházközség április utolsó szombatján a ”velencei misebusszal” és Norbert atya
(idegen)vezetésével ezen karnyújtási értékekből
kerestünk fel néhányat. Első megállónk Érd-óvárosban BOGNER MÁRIA MARGIT vizitációs nővér
sírja. Mivelhogy mi nem csak kirándulni, hanem
leginkább zarándokolni szerettünk volna, itt imát
mondva róttuk le tiszteletünket. A fiatalon meghalt nővér, olyan tiszteletre méltó szent életet élt,
hogy a magyar Kis Szent Terézként van említve,
-így mi is várjuk boldoggá avatását, amiért minden
szentmisében külön imádkozunk.   A   sírja előtt
található szobor mindamellett, hogy nagyon
szép, nagyon beszédes is: a szentéletű nővér nem
csak tekintetével, hanem egész testtartásával az
Isten felé fordul és átadja Neki életét.
Még mindig Érd-ófaluban barangolva megálltunk annál a török kori emléknél, mely Magyarországon Pécs és Eger mellett a harmadikként van
számon tartva   – Amikor nyitva van a minaret,
a szűk folyóson az 53 kőlépcsőn keresztül fel
lehet menni az erkélyére, ahonnan a müezzin
imára szólította a hívőket.
Következő úti cél Százhalombattán a Szent
István templom, melyet Makovecz Imre tervei
alapján építettek. Az Ő megszokott stílusában
maga a természet jön be az épületbe, - mi e cso-

dálatos építményben a megkövesedett fák és az
előtte lévő tisztásnak átélői és szemlélői lehettünk. Norbert atyától, aki egykoron itt is szolgált,
sok érdekességet hallottunk a templomról és
mindarról, ami a templomban, mint Oltáriszentség- jelenség megtörtént. A szakralizált tisztáson mi is megálltunk megpihenni: a kitett oltáriszentség előtt közös imádásunk által töltődtünk
mi magunk is fel.
Történelmi utazás következett a Matrica (Mátrika) múzeumban, majd a természetben is a Vas-

Nap/templom

kor, Bronzkor megmaradt tárgyi emlékeit megtekintve. Bejuthattunk egy „magyar piramisba”
is, -egy halomsírba, ahol a temetkezési szokásokon és tárgyakon kívül, vetítéssel egybekapcsolt
érdekes bemutatót is láthattunk.
Most is nagyon jól megszervezett utunk volt,
amit Norbert atyának, de leginkább a Jóistennek minden résztvevő nevében nagyon szépen
köszönök.
Ágostonné Márti

Velence plébánia
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Gyerekekről
Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

A Föld napja
az óvodában
Óvodánkban évek óta megünnepeljük a Föld
napját, mint kiemelten fontos zöld jeles napunkat. Ez az egyhetes projekt kiváló lehetőséget
kínált arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek a Föld védelmével, a természet-és környezetvédelemmel, úgy, mint az állat-, növény-, víz-,
levegő és talajvédelemmel. Ennek kapcsán játékosan szereztek tapasztalatot a hulladékgazdálkodásról, a szelektív hulladékgyűjtésről és az
óvodában általunk is megvalósítható újrahasznosításról. Fontosnak tartottuk a vízzel, energiával való takarékoskodásról, a komposztálásról
beszélni, és alkalmazni ezeket a mindennapi
óvodai életünkben. A Földet mint bolygót a
földgömb és térképek segítségével fedezték fel
az érdeklődők. A kisebbek ismerkedtek a Velencei-tó vizes élőhelyével, a békák és vízimadarak
életterével, a tanösvény információit felhasználva. A bogárgyűjtővel, nagyítóval, távcsővel
az ébredező parkok növényeit, rovarait fedezték
fel. Nagy örömmel figyelték a fűben mocorgó
rovarokat és a fákon megpihenő madarakat. A
gyermekek véleménye szerint a madarak közül
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az itt telelők, most énekükkel
„hálálják” meg a téli etetésüket. Megtapintották és papírra
satírozták a fák kérgének mintázatát, átölelték a törzsüket,
amely a matematikai ismeretek bővítését is szolgálta.
Játszottak „kő-memóriát” és
„esőjátékot” festett kövekkel.
Képet alkottak és játszottak
„tapintásos játékot” azokból
a termésekből, amelyeket
a természet már „elengedett”. Majd „pillangótánccal” zárták a hetet.  
A nagyobbakat már ismeretterjesztő rövidfilmekkel és mesékkel motiváltuk a téma iránt. A
csoportok szokásainak megfelelően, a reggeli
beszélgetőköröket környezetvédő témával
indítottuk el. A gyermekek örömmel meséltek
arról, hogyan védenék meg a természetet, és
mit kívánnak tenni a jobb környezetért, gyermekként és felnőttként. A kötetlen beszélgetések sok-sok különös, új ötlettel gazdagították

a környezetvédelem iránti érzékenységünket.
Amíg a közelben szelektív hulladékgyűjtő sziget volt, elsétáltunk és bedobtuk a megfelelő
konténerbe a gyűjtött hulladékokat. Ezt pótolja
a „kukásjátékunk”, amelyet nagyon szerettek,
és több napon át kértek a gyermekek, változatos termékekkel, amelyeket Ők hozhattak be
(műanyag, üveg, papír). Az „ásványkő-kiállítás”
játékban izgatott kíváncsisággal azonosították
a behozott kőzeteket és ásványokat a megfelelő könyvek és egy kedves geológus édesanya
segítségével, akit szívesen fogadtunk, ápolva
a szülőkkel fenntartott jó kapcsolatot.   Valamennyi csoportban számos „alkotás” készült
a környezetvédelem témakörében, és minden
nap játszottunk a szabadban „zöld-játékokat”.
Óvodásaink sokoldalú élményt és közvetlen
tapasztalatot szereztek ezen a héten is a természeti élőkörnyezetükről, amelyben az emberek, állatok, növények együtt élnek. Hiszünk
abban, hogy a közösen átélt pozitív érzelmek
megalapozzák a gyermekek környezettudatos
szemléletének és környezetvédő attitűdjének
kialakulását, érzelmi intelligenciájuk fejlődését.
Kreatív, problémamegoldó gondolkodásukkal
nyitottá válnak a természet szépségeinek és
értékeinek megőrzésére.
Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus,
Tulipán csoport
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Majális
a Kastély Parkban
Reggel hűvös időre ébredtünk, de az időjárás
kegyes volt hozzánk, mert kisütött a nap, és igazi
meleg időben kezdődött az idei majális. Többéves hagyomány már, hogy a majális műsoros
programját a város ovisai kezdik. Gyülekeztek
az ovisok szüleikkel a fellépésükre. Sok izgatott
kisgyermek várta a színpad mellett, hogy sorra
kerüljön. Sokan az első alkalommal adták elő
műsorukat ilyen nagyszámú nézőközönség
előtt. A megnyitó után a Meseliget Óvoda Pillangó csoportja a Tavasztündérek táncát adta
elő, majd a Tulipán csoport a Békák táncával
mutatkozott be. Jöttek a velencei kis cowboyok,
akiket a Csiga csoport ovisai személyesítettek
meg. A Nyuszi csoport tagjai tengerészdalra
vonultak a színpadra, és adták elő műsorukat
igazi tengerésznek öltözve. Az óvodások műsorát a Süni csoport zárta, és minden gyermeknek
igazi sikerélménye volt, mert a nézők lelkesen,
hangos tapssal jutalmazták őket.
Lajos-Kuti Éva
óvodapedagógus,
Nyuszi csoport

Anyák napja a
Meseligetben
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap,
amelyen az anyaságról emlékezünk meg.
Az anyák megünneplésének története az ókori
Görögországba nyúlik vissza, ahol az embe-

rek eredetileg az istenek
anyja, Rhea tiszteletére
gyűltek össze, és vele
együtt az édesanyákat is
köszöntötték.
Magyarországon 1925-ben
tartották az első anyák napi
ünnepséget, majd 1928-tól
miniszteri rendelet sorolta
a hivatalos ünnepélyek
közé. Ezt az ünnepet világszerte számon tartják és
ünneplik, mégis nagyon
eltérő időpontokra esik ez
a különböző országokban.
Hazánkban az édesanyákat
minden évben május első vasárnapján köszöntjük fel.
Anya, anyám, édesanyám, nagyi, dédi… vannak-e
ennél szebb szavak, gyönyörűbb dallamok?
Lehet-e annál csodálatosabb érzés, amikor az
anya testében egy új élet fogan, dobogni kezd a
kicsi szíve, mikor viszonozza azt a mosolyt, amit
csak egy anyától kaphat?
Az anyák napja nem csupán a hagyomány ápolása, hanem a szülő iránti szeretet, tisztelet
kifejezése, meghálálva azt a gondoskodó szeretetet, amellyel egész évben óvnak, szeretnek
minket. Ezen az ünnepen külön köszöntjük őket
dallal, verssel, virággal. Természetesen nem
feledkezünk meg a nagymamákról sem.
Az anyák napja az óvodában
is az egyik legszebb, legmeghatóbb ünnep, ahol sok szeretettel, ötletes ajándékokkal,
műsorral készülnek a gyerekek. Az idén is együtt tanultuk
a köszöntőket, közösen készí-

tettük az ajándékokat, amelyeket átadhattak az
édesanyáknak és nagymamáknak.
Ezen a napon elhelyezzük egy virágcsokorban
mindazt a hálát, szeretetet, köszönetet, azt a
sok-sok könnycseppet, féltést, óvást, amit csak
egy valakinek adhatunk, az édesanyánknak.
Kívánom, hogy ez a nap aranyozza be minden
gyermek, minden édesanya szívét!

„Fogd meg te is édesanyád kezét, míg teheted
Ragyogjon, s dobogjon újra együtt a szívetek.”
Barabásné Galambosi Edina
óvodapedagógus,
Katica csoport

Szezonnyitó ünnepség

2018. JÚNIUS 2.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Hagyományos és mulatós zenével kedveskedünk
önöknek

Fellépő:
Rulett együttes
Árvai band

A belépés ingyenes!

www.velence.hu

Történetek a Zöldligetből
Tudósítónk a Zöldligetből:
Nagy Edit

Triáda matematikaverseny
2018. április 13-án rendezték meg a Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumban a Triáda
matematikaversenyt, amelyen
Déri Péter 5/a osztályos tanuló
II. helyezést ért el.

Iskolánkból a következő tanulók értek még el
szép eredményeket:
Molnár Titusz 3. osztályos tanuló
5. helyezett lett,
Velinszky Tamás 6. osztályos tanuló
4. helyezést ért el,
Takács Tekla 8. osztályos tanuló
6. helyezést ért el.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
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Játék a matek!
Tehetség Műhely az iskolában
Ebben a tanévben indult iskolánkban a Tehetség
Műhely keretén belül a harmadik évfolyamos
gyerekekkel a játékos matematikaoktatás. Az év
során heti egy alkalommal tervezett foglalkozásokon 15 tanuló vett részt. Ehhez A játékos tehetséggondozás eszközparkjának bővítése a velencei általános iskolában
című NTP-TFJ-17-0092
számú pályázati keretben beszerzett, az éves
tervbe beépített társasjátékok nagy segítségemre voltak. Az első 2
hónap alkalmain ezekkel
a társasjátékokkal (Uno,
Blokus, Tantrix, Story
kocka, Tic tac toe-térbeli
amőba, Quarto, Qwirkle stb…) ismerkedtünk.
Ezek a játékok remekül
fejlesztik a gyermekek együttműködési képességét, a logikus gondolkodást, a vizuális intelligenciát és képzeletképességét. A gyermekek a
játékokkal csoportmunkában forgószínpadszerűen játszottak.
A foglalkozásokon szerepet kapott a gyerekeket
napjainkban leginkább érdeklő interaktív világ is.
Az interaktív táblán végzett logikai feladatok fejlesztik a tanulók együttműködési képességét és
a digitális kompetenciák fejlődését.
Az évre tervezett alkotó órából a helyiérték–
füzetecske elkészítését sikerült megvalósítanunk. Ezzel a saját kezükkel készített matematikai segédlettel az 1000-es számkör bővítésének
tanulása vált könnyebbé a gyerekek számára.
A második félévben két nagy téma köré szerveződött a szakkörök témája. Öt héten keresztül
ismerkedtek a gyerekek a sakkal. A tanulók közt
volt, aki már ismerte a játékot, volt, aki itt találkozott vele először, ezért az alapoktól a Sakk
palota program I. szintjéig néztük meg a logikai

képességet nagymértékben fejlesztő táblajáték
használatát. Ez a témakör illeszkedik a harmadik évfolyamos tanulók magyar irodalom történelmi olvasmányok tananyagához is.
Több iskolában alkalmazzák a tantervi matematika órába építve a gyerekek másik kedvenc
játékát, a lego-t. Ennek a programnak (LEGO

education) a mintájára négy alkalmon keresztül játszottunk. Ebben volt szabad építés, építés
meghatározott terv szerint, a szorzás gyakorlása,
illetve interaktív táblán számítógépes játékok a
lego honlapján.
A gyerekek minden héten várták a foglalkozásokat, az aktív részvétel az év folyamán végig megmaradt. Igyekeztünk ezekkel, az alkalmakkal is
hozzájárulni tanulóink sokszínű fejlesztéséhez.
Homoródi-Sörös Ildikó
tanító

Velence a jó példa
Közös parkgondozással és flashmobbal kezdődött meg április 26-án, Székesfehérváron az
Esélyegyenlőség tematikus programsorozat,
amely hagyományosan a gyógypedagógiai intézmények, az Önkormányzat, a civil-, valamint az

Fotók: Igari Balázs
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üzleti szféra szereplőinek az együttműködésében valósul meg. A Várfal parkban virágot ültettek, padokat javítottak és festettek a Székesfe-

hérvári Kertbarátok
Egyesülete, valamint
a Vörösmarty Általános Iskola tanulóinak
közreműködésével.
A megnyitón Velencét külön kiemelték,
és pozitív példaként
állították a többi település számára.
A rendezvénysorozat nyitóeseményén
részt vett Székesfehérvár
alpolgármestere, Mészáros
Attila, Török Szabolcs
tankerületi igazgató, dr. Csemez Attila, a Virágos
Magyarország környezetszépítő verseny elnöke,
Spanyárné Halász Szilvia alelnök, Székesfehér-

Júliusban ismét EFOTT!
Mint ismert, 2018-ban is Velencén kerül megrendezésre az egyik legnagyobb
honi fesztivál, az EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai
Találkozója). A 41 éves múltra visszatekintő eseményre július 10-16. között
kerül sor a VVV (Velencei Vízi Vár) strand területén. Bár korábban igazi
vándorfesztivál volt ez, nem véletlen, hogy a szervezők ragaszkodnak a
helyszínhez, ugyanis tavaly megdőlt – a 2015-ben ugyancsak itt felállított
– látogatottsági rekord, közel 112 ezren buliztak a tóparton.
Az, hogy Velence ideális helyszíne az ország
egyik legnagyobb tömegeseményének, kétségtelen. A város páratlan fekvése, Székesfehérvár
és Budapest közelsége, könnyű megközelíthetősége, valamint gyönyörű környezete okán olyat
tud adni az idelátogatóknak, amit más üdülő-pihenő övezetek csak irigyelhetnek. 2018-ban is
több világsztár teszi tiszteletét az EFOTT-on a
hazai könnyűzenei élvonal mellett, s ismét lesz
sok sport-, kulturális- és népzenei rendezvény a
kis híján egyhetes eseménysorozaton.
A két legnagyobb név Jessie J és John Newman lesz a fellépők sorában. A Grammyre is

jelölt díva, Jessie J Európában már sokszor, de hazánkban még sosem lépett
nagyközönség elé, így a velencei lesz a
debütálása nálunk. A Bang Bang Ariana
Grande-vel és Nicki Minajjal, a Price Tag,
a Flashlight, a Domino és még sorolhatnánk – a sztár dalai többmilliárdos letöltést generáltak már a zene-streamelő
platformokon, illetve a YouTube-on, de
igen nagy tekintélyre és nézettségre tett
szert a brit és ausztrál Voice mentoraként
és zsűritagjaként is. Talán nem esem túlzásba, ha azt mondom, hogy ekkora popdíva,
mint Jessie J, még nem érkezett a
fesztiválra, és mi magunk is izgatottan várjuk őt a nagyszínpadra –
mondta a bejelentés után Maszlavér
Gábor fesztiváligazgató.
A 27 éves brit közönségkedvenc,
John Newman több mint 1,8 millió
rajongót összefogó közösségi oldalán jelentette be még az év elején,
hogy idén ismét ellátogat hazánkba,
és ezúttal Velencére hozza el kedvelt
slágereit. A mindig tetőtől talpig elegáns szettekben megjelenő énekes
már két nagylemezzel és megan�-

vár főkertésze, Kosinszky Zsuzsanna az EMMI
Társadalmi Kapcsolatok Osztályának képviseletében, a gyógypedagógiai intézmények igazgatói és a témahétben együttműködő szervezetek
tagjai.
Spanyárné Halász Szilvia főkertész a diákok
és a Városgondnokság szakembereinek a parkszépítő munkájáról azt hangsúlyozta, hogy a
közös virágültetés nemcsak erre a témahétre
korlátozódik. A kezdeményezésnek köszönhető, hogy a Virágos Magyarországért verseny
szer-vezőbizottsága 2013 óta lehetővé teszi,
hogy Székesfehérvár–díjat adhat át egy olyan
településnek – legutóbb Velencének –, ahol példamutatóan sokan vesznek részt a környezetük
szépítésében. Városunk a szakember szerint jó
minta ebben a tekintetben minden más település számára.

nyi dallal járja a világot, folyamatos teltházakat
generálva, júliusban pedig várhatóan ismét
meghódítja a magyar közönséget. Bár az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója sok meglepetést tartogat még az idei
programkínálatot illetően, az előzetes bérleteladás már hónapokkal ezelőtt rekordot döntött.
Az említettek mellett itt lesz és fellép az
EFOTT-on az ausztrál drum&bass sztár, Dub

FX, a dán rockbanda, a Volbeat, valamint szinte
mindenki, aki itthon sztárnak számít, így pl.
a Punnany Massif, a Halott Pénz, a Wellhello,
Majka&Curtis, a Brains, az Irie Maffia, a Margaret
Island, a Cloud 9+, a Kowalsky meg a Vega, Szabó
Balázs bandája, Rúzsa Magdi, The Biebers, 30 Y,
Mary PopKids, Belga, Hősök, Animal Cannibals,
ByeAlex és a Slepp, a Tankcsapda, a Leander Kills,
a Honeybeast, Péterfy Bori & The Love Band,
Anna & The Barbies, Ganxsta Zolee és a Kartel és
még sokan mások.
– mb –
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Mozgásban
Mátay Balázs

Mátay Balázs

Mint arról már korábban hírt adtunk, július 1-jén kerül megrendezésre az első Velencei Vágta, a Nemzeti Vágta előfutama. Az esemény
szervezőcsapata Koszti András polgármester vezetésével tavasz óta
gőzerővel dolgozik a rendezvény előkészítésén és kiegészítő programjain. A legfontosabb teendő a versenypálya kijelölése. Az eredetileg tervezett helyszín, a Sárkányos rét az elsődleges mérések és
tervek alapján kicsit szűkös a versenyek megrendezésére. A rendelkezésre álló területen a pálya elfér, ugyanakkor a közönség elhelyezésére és a kiegészítő programok pályán kívüli lebonyolítására már
jóval kevesebb lenne a hely, mint azt előzetesen gondolták, ezért
nagy valószínűséggel a Velencei Vízi Vár és az evezőspálya közötti
nagy, vízpart–területen, az Evezős út mentén kerül megrendezésre
az első Fejér megyei elővágta.

Fotó: Nemzeti Vágta

A terület adottságai, infrastrukturális körülményei és méretei egyaránt
elnyerték a Nemzeti Vágta nevezési és elővágta igazgatója, Bendes Csaba
tetszését, mellette több más szakember is ezt a helyszínt javasolta. Május
végéig a földmérőké lesz a terep, majd legkésőbb június elején a pályakialakítással összefüggő földmunkákra, területrendezési tevékenységekre is
sor kerül. Ezt követően jöhetnek a finomhangolások, a bemelegítő pálya, a
parkolóterület, a nézőtér kialakítása, illetve azé a helyszíné, ahol a színpad
áll majd, amelyen a futamok közötti események zajlanak. Apropó színpad!
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Fotó: Igari Balázs

A vízparton
vágtáznak júliusban

A szervezőcsapat egy része a leendő versenyhelyszínen
Bendes Csabát hallgatja
A tervek szerint lesznek rajta szép számmal zenés és kulturális programok,
vetélkedők, a versenyhez tartozó futamokon kívül pedig sportolók, politikusok és más közéleti szereplők részvételével fogathajtó megmérettetés
is színesíti majd az első Velencei Vágtát. Nevezni és informálódni már lehet
a vagta@velence.hu e-mail címen, illetve a Facebookon a www.facebook.
com/VelenceiVagta oldalon. A Nemzeti Vágta hivatalos weboldalán ugyancsak minden hasznos információ megtalálható a www.vagta.hu címen.
Az idei Nemzeti Vágtának 17 előfutama lesz, illetve a Sarkadi és a Vajdasági Vágtával már el is kezdődött a sorozat. A Velencei Vágta a nyolcadik
időrendi sorrendben, a Felvidéki Vágta után és a hortobágyi futam előtt
kerül rá sor, július 1-jén. A Nemzeti Vágtát szeptember 14-16. között rendezik meg Budapesten, a Hősök terén, ahol az elővágták első 3 helyezettjei és a rendező települések lovasai indulhatnak a végső győzelemért.
Ami a Nemzeti Vágta eddigi történetét illeti: a verseny ötletadója és kezdeti időszakában (2008-2010) szervezője a könnyűzenei és marketinges
berkekben ismert Geszti Péter volt. A Nemzeti Vágta több, mint egy lovasverseny, a lovas hagyományok, illetve a magyar városok és falvak ünnepe,
melyet évente megrendeznek. Fő célja a nemzeti hagyományok ápolása
és kapcsolatteremtés, hídépítés az egyes települések és lakosaik, valamint
a magyar vidék és Budapest között, Magyarország újbóli felemelése a lovas
nemzetek sorába. A háromnapos rendezvényen a lovak és a lovassportok
kapják a főszerepet, valamint a különböző korok korabeli lovasságának
bemutatása (például Hadik-huszárok).
Az esemény központi eleme a névadó „Nemzeti Vágta”, melyre évente
mintegy 100 település nevezi be a lovát és lovasát. A Nemzeti Vágtára jelentkezhet minden magyar önkormányzat, minden határon túli
közösség, de akár magánszemély is. A szándék szerint a Nemzeti Vágta
országimázs rendezvény, „Magyarország fellendítésének allegóriája”
kíván lenni. A győztes ló és lovasa Arany Sarkantyút vihet haza, az őt
benevező önkormányzat pedig 5 millió forintot, és egy évre megkapja
a Nemzeti Vágta vándorszablyáját. A versenynek egyedi szabályai vannak, 2011-ben a lovasszakma ítélete alapján az angol telivérek az esélyegyenlőség nevében kitiltattak a versenyből.
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Velence sportja

A Flavus
támogatásával
meglódult a Velence
SE szekere
Az elmúlt fordulókban ugyan megakadt kicsit
a labdarúgók szárnyalása a megyei II. osztályú
bajnokságban, így is klasszisokkal jobban szerepelnek, mint tették azt az őszi szezonban. A számok nem hazudnak: 8 győzelem, 1 döntetlen,
2 vereség, 37-17-es gólkülönbség. 25 pont 11
találkozón, szemben az őszi 10 egységgel, amit
15 meccsen kapirgáltak össze Menus Tamás edző
fiai. Minőségi különbség. Mindezek mellett a friss
szakosztálynak számító kézilabdások is szépen
szerepelnek. Csodáról persze nincs szó, mindös�sze arról, hogy az önkormányzatnak és a Koszti
András polgármester közbenjárására ősszel színre
lépő új támogatónak köszönhetően stabilizálódott a klub helyzete, télen pedig sikerült néhány
jó igazolással is megerősíteni a futballklub keretét.
Az említett Flavus Kft. vezetője, tulajdonosa,
Szőke József elmondta; örül annak, hogy cége
segítségével sikerült felfelé ívelő pályára terelni
a Velence SE-t. – Az őszi botladozás után örülök
a felnőtt csapat eredményességének. Ehhez
szükség volt a keret megerősítésére, melyben
közrejátszott a megfelelő anyagi háttér. Bízom
abban, hogy ez a fejlődés töretlen lesz, s a
következő szezonban már a feljutásért küzdenek a fiúk. Kimondottan pozitív meglepetéssel
szolgáltak eddig számomra a női kézilabdások

is, csak gratulálni tudok a teljesítményükhöz, hiszen a sok sérülés
ellenére is a dobogón végeztek, mint
ahogy férfi csapatunk 5. helyezése is
kiváló. Egy biztos: rám a jövőben is
számíthatnak a csapatok – jelentette
ki határozottan Szőke József.
Ezek után nézzük az elmúlt hetek
focieredményeit: Velence SE-Flavus
– Rácalmás 3-0 (az ellenfél nem állt
ki, zöld asztal mellett kapott 3 pontot
együttesünk) Nagykarácsony – Velence
SE-Flavus 3-4, Velence SE-Flavus –
Adony 8-3, Velence SE-Flavus – Vajta
2-0, Káloz – Velence SE-Flavus 2-1,
Velence SE-Flavus – Kisláng 0-4.
-mátay-

Velencei-tavi
rögbis lányok
a válogatottban!
A Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület
U16-os lánycsapatából 3 játékos kapott
behívót a korosztályos utánpótlás válogatott keretébe. Május 5-én Bécsben lépett
pályára a Fehérvár Rugby Clubra épülő
társaság, A fiatalok a magyar női U16-os
korosztályában rendszeresen együtt
edzenek. Szigeti Erika sportigazgató és
Craig Dods női szövetségi kapitány is

meghívást kapott Gyolcsos Ferenc vezető
edzőtől a tornára.
Az U16 korosztályban négy csapat versengett
az aranyéremért. A magyar lányok első mérkőzése a Vienna Celtic ellen volt, s 26-17-re győzedelmeskedtek az osztrákok felett. Némi pihenő
után már a Stade RC lányaival folyt a küzdelem.
Gyolcsos Ferenc és Craig Dods tanácsait megfogadva 19-10-re hozta a derbit a mi alakulatunk.
Két meccsből két győzelem volt ekkor a mérleg. A lányok bizakodva vágtak neki a harmadik
megmérettetésnek az esélyesebb Donau Wien
RC ellen. A mérkőzés első felében még sorra
útját állták hölgyeink a bécsi támadásoknak,
de a második játékrészre elfogyott a lendület. A
félidei 7-0-ás hátrány a végére 24-0-ra dagadt,
így simán alulmaradt a magyar csapat.
Csüggedésre azonban semmi ok, hívta fel a
figyelmét az ifjú rögbiseknek Szigeti Erika,
hiszen ez volt az első nemzetközi megmérettetésük, és az ezeken a mérkőzéseken szerzett
tapasztalatok a további fejlődésük alapját képezik. Craig Dods szövetségi kapitány és Gyolcsos
Ferenc edző több hónapja végez ígéretes közös
munkát a magyar női U16-os korosztály rögbi
sportolóinak megfelelő színvonalú edzése,
fejlesztése érdekében. A Velencei-tavi Valkűröket képviselte: Bársony Szonja, Bodó Csenge
és Csere Zsanett. A képen: Craig Dods, Csere
Zsanett, Bársony Szonja, Bodó Csenge, Szigeti
Erika.
Hollósi Gábor
elnök, VTRSE

23

2481 Velence, Fő utca 172
Tel.: +36 70 329 8300
info@velencebike.hu
www.velencebike.hu

www.velence.hu

Petőfinek, Az árva lány című verse ihlette a
régi mondást, miszerint; „Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet”. Ennek alapján
nagyon sok jó ember él Velencén, ugyanis
május 12-én a város apraja-nagyja, óvodások,
iskolások, szülők, pedagógusok és a mindig nagyon aktív nyugdíjasok vettek részt a
hagyományos virágosítási munkálatokban
a település több pontján. A rendkívül hasznos és dicsérendő önkéntes tevékenységből
Koszti András polgármester is kivette a részét
feleségével együtt. Ő és az általa vezetett
képviselő-testület büszke lehet arra, hogy
hosszú évek óta nagy gondot fordítanak a
város közterületei, utcái, parkjai zöldterületének megóvására, virágos összképének fokozására.
Ez volt a véleménye dr. Csemez Attilának, a Virágos
Magyarországért környezetszépítő verseny elnökének is, aki a megmérettetés alelnöke, régióvezetője, Székesfehérvár főkertésze, Spanyárné Halász
Szilvia kíséretében látogatott el városunkba, hogy
személyesen is meggyőződjön arról, milyen előkészületek folynak az idei versengés kapcsán, és
miként szépítik környezetüket a település generációi. Mert az kétségtelen, hogy a 3 évestől a 80
feletti korosztályig aki csak mozdulni tudott, kint
volt az utak mentén, a parkokban, a kereszteződéseknél, s minden olyan helyen – akad belőlük
bőven –, ahol virágok vannak.
A nagyvirágosításból aktívan kivette a részét a
Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium és EGYMI ( Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), amelyhez segít-

Velencén történt

Fotó: Karsai Dénes

Elnöki vizit és összefogás
a nagyvirágosításon

ségként érkezett egy kisebb csoport Székesfehérvárról az Arany János Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI
képviseletében, Fülöp Anita szakiskolai intézményegység-vezetővel az élen, demonstrálva a “...
mert közös a világunk...” esélyegyenlőségi program lényegét, az összefogást, egymás segítését,
támogatását.
Végül álljon itt a fent említett Petőfi-költemény
néhány sora:

„Szeresd a virágot
És ne féltsd szívedet,
Mert, ki ezt szereti,
Rossz ember nem lehet;”         
- mátay -

tereprendezéssel egybekötött bejárást tartottak az illetékesek. A kis sziget újkori történetének első gyümölcsfáját a Symposion
alkotótevékenységét évek óta szívén viselő
és támogató polgármester, Koszti András
ültette el.
Velence első embere gyakorlott kertművelőre
valló rutinnal kezelte az ásót, és alakította ki az
almacsemete új „lakhelyét” a sziget szívében.
Ennek köszönhetően rövid idő alatt szakszerű
módon a hordalékos talajban pihent a kis fácska.
– Köszönöm Péter Ágnesnek a felkérést, amely
által engem ért az a megtiszteltetés, hogy elültethettem a sziget első fáját, egy almafát. Remélem,
hogy szépen fejlődik majd, így hosszú évtizedekig
nyújt árnyékot és ad finom almát az ide érkező
alkotóknak és turistáknak – mondta a városvezető,

Fotó: Igari Balázs

Faültetés a tó
közepén
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Hosszú évek óta kuriózumnak számít a honi – sőt,
nyugodtan kijelenthető, a
globális – alkotói világban
a Nemzetközi Velencei-tavi
Symposion Péter Ágnes képzőművész vezetésével. A
nyári alkotótelepen döntő
többségében
rendhagyó,
formabontó,
ugyanakkor
minőségi tevékenységet végeznek a résztvevők egy rendhagyó, formabontó helyen, a
Velencei-tó közepén, az egykori Úttörő-szigeten. Ott, ahol április 26-án faültetéssel és

aki hozzátette; ő és az általa vezetett képviselő-testület az idei esztendőben is komoly mértékben
támogatja a Symposion programjait, célkitűzéseit.
MB

2018. május
Hauszmann Alajos
Vámos Miklós novelláskötetében találunk családtörténetet, portrét, drámaparódiát, tárcát.
.
Egységes
Közművelődési Ezek a látszólag könnyed, szórakoztató és meghökkentő, játékos írások - hamar kiderül jelentős művet takarnak, amelyek tűpontos valóságismeretről és lélektani elmélyültségről,
Intézményközpont és Könyvtár
problémalátásról tanúskodnak - frissességükből pedig az elmúlt évek alatt sem vesztettek.
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu Vámos Miklós novelláskötetében találunk családtörténetet, portrét, drámaparódiát, tárcát.
Olvasni-Való
Ezek a látszólag könnyed, szórakoztató és meghökkentő, játékos írások - hamar kiderül A könyvtár nyitvatartása:
jelentős művet takarnak, amelyek tűpontos valóságismeretről és lélektani elmélyültségről,

Olvasni-Való

problémalátásról tanúskodnak - frissességükből pedig az elmúlt évek alatt sem vesztettek.
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Csütörtök:
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13.00–17.00
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Eszterhai Katalin: Légy az élet csodálója
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Szeretlek, anya! –
31 őszinte vallomás

Quentin Gréban: Szeretlek, anya!: 31 őszinte vallomás
Vámos Miklós: Töredelmes vallomás

Vámos Miklós: Töredelmes vallomás

Vámos Miklós:
Töredelmes vallomás
Vámos Miklós novelláskötetében találunk családtörténetet, portrét, drámaparódiát, tárcát.
Ezek a látszólag könnyed, szórakoztató és meghökkentő, játékos írások – hamar kiderül – jelentős művet takarnak, amelyek tűpontos valóságismeretről és lélektani elmélyültségről, problémalátásról tanúskodnak – frissességükből pedig
az elmúlt évek alatt sem vesztettek.

A gyönyörűen illusztrált kötet témája nem más,
mint az anya, az anyaság, az anya-gyermek kapcsolat, az a semmihez sem hasonlítható szeretetélmény, amelyet csak édesanyánkkal (illetve
nőként édesanyaként) élhetünk meg. A szerzők
a magyar irodalmi, kulturális, tudományos és közélet színe-javából kerültek ki: többek között olyanok sorait olvashatjuk a nagyalakú kötet bal oldalain, szemközt a varázslatos, különféle kultúrák és
korok által ihletett, a szövegekhez szervesen kapcsolódó Gréban-festményekkel, mint Almási Kitti,
Berg Judit, Boldizsár Ildikó, Hadas Krisztina, Halász
Judit, Karafiáth Orsi, Lackfi János, Szurovecz Kitti,
Tordai Teri, Ungár Anikó – és még sokan mások.
Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető

Velencei-tó
Nyelviskola
Angol, német, orosz, spanyol
nyelvek – tanítása,
korrepetálása; vizsgára
felkészítés, online is,
Velencén vagy Gárdonyban.
www.velencenyelv.hu,
info@velencenyelv.hu.
06-30-398-8515  vagy  
(06-22)-474-570          
(Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

www.velence.hu

Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Végre búcsút inthettünk a fűtési szezonnak
olyannyira, hogy a tavasz beköszönte helyett
április közepétől az időjárás inkább már a nyári
üzemmódra kapcsolt, emiatt a tavaszi virágok
színpompáját nagyon kevés ideig élvezhettük.
Kirándulásra viszont ez az idő nagyon alkalmas,
és ezt kihasználván tettünk egy rövid autós túrát
a környéken, melynek első állomása az újonnan
épült Bence-hegyi kilátó volt. A bátrabbjai (akik
bírták lábbal és tüdővel) a torony legfelső szintjéről integettek a lent maradottaknak. Minden
elismerésünk a 83 éves Natikáé, aki még csak el
sem fáradt a sok lépcső megmászásakor. A fenti
kilátás minden fáradságért kárpótolt minket.
Ezután a Doni kápolnánál helyeztük el Veiszlemlein Irénke virágcsokrát, aki édesapját veszítette
el a Doni csatában, és gyújtottunk mécseseket  
a hősi halottakért, akiknek emlékét Lukácsné
Icuka méltatta.
Kocsikaravánunk innen a pákozdi Bogár-halomhoz, Miska huszár szobrához hajtott, amely
a világ legmagasabb huszárszobra – 12,5 m és
100 tonna betonból készült. Hogy ellenálljon az
időjárás viszontagságainak, festékréteggel vonták be, a fémes csillogást ez kölcsönzi neki. Ezután a közeli Ingókő étterembe mentünk, ahol
kétfogásos ízletes ebéddel vártak minket.
Még ezen a napon délután a klubban tortával és
pezsgővel köszöntöttük fel Turánszky Gyuszit
70. születésnapján, aki finom szendvicsekkel és
italokkal készült az alkalomra, és természetesen
a gitárja is előkerült! Méltóképpen ünnepeltük
meg a költészet napját, versmondóink ismételten kitettek magukért, és jól összeválogatott
verseket adtak elő. A színházbérlettel rendelkező tagjaink a Karinthy Színházban, Rejtő Jenő
nyomában egy nagyon szórakoztató bohózatot
láthattak.
Május elsején klubunk is részt vett a Kastélyparkban megrendezett városi majálison. A főzőversenybe ugyan nem neveztünk be, de a szívvel
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Galambosné Marikának a szervezésért, ismét
egy értékes előadást láthattunk.
Egy igen hálás témával, az anyák napi ünnepségünkkel fejezem be e havi beszámolómat,
idén is a korelnök Gyula bácsi intézett szívhez
szóló mondatokat az anyákhoz, nagyikhoz és
dédikhez. A terített asztalokra szendvicsek és a
klubtagok szorgos kezei által sütött finomságok
kerültek. A VH minden kedves olvasójának szép
nyárelőt és jó egészséget kívánok.
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Óvárosi
Nyugdíjas Klub
- lélekkel és főleg sok-sok nyersanyagból készített babgulyás igen jól sikerült, mellé a különféle
pogácsák, utána a sokféle ízesítésű palacsinta
kiváló választásnak bizonyult. A fiúk most is jeleskedtek a főzésben, kavarásban, a fakanalat
átadva egymásnak egyfolytában az üst körül
sürögtek, forogtak és vigyázták a tüzet. A lányok
ezalatt az otthon megsütött palacsintákat töltögették, tekergették, majd tálcákra halmozták.
Ami aznap nem fogyott el, az a másnapi klubdélutánunkon „morzsaparti” keretében gazdára
talált.
A velencei Helytörténeti Egyesület szervezésében igen érdekes előadáson vehettünk részt
„Barlangolás” címmel, melyen dr. Tarsoly Péter
egyetemi adjunktus, barlangász ismertette meg
velünk vetített képek kíséretében a Velencei
hegységben megbúvó kisebb-nagyobb barlangokat. Ezek a barlangok vulkáni eredetűek,
sajnos a nagyközönség számára nem látogathatók, és eddig mintegy 45-öt térképeztek fel. A
humort sem nélkülöző előadáson visszatekinthettünk a földtörténeti őskorokra, a végén pedig
néhány – a barlangokban talált – leletet közelről
is megnézhettünk, megfoghattunk. Köszönet

Április 11-e József Attila költőnk 113. születésnapja, a magyar költészet napja. A megemlékezés keretében több ismert versét kollektívan
mondtuk el. A klubnap zárásaként kilencen átvonultunk a kastély házasságkötő termébe, ahol
200 éve született nagy költőnk, Arany János öt
balladáját hallgattuk meg Lázár Csaba színművész tolmácsolásában, Laczkó Zoltán gitárművész kíséretével. Előtte még megtekintettük
városunk helytörténeti kiállítását is, melyen sok
új ismerettel gyarapodtunk.
A 2018. április 13-i összejövetelünkön megbeszéltük a május végi Igali országos nyugdíjas kulturális találkozón való részvételünket, előzetes
jelentkezésekkel. Április 15-én 12 klubtagunk
a közel egy hónapja, március 20-án átadott új
velencei kilátót megtekintette, és megmászta a
Bence-hegy tetején, ahonnan csodálatos kilátás
nyílik a tóra és környékére, valamint városunkra.
Az esti színváltós kivilágítás is csodálatos.
Az április 27-i klubdélutánon megbeszéltük a
majálison és a főzőversenyen való részvételünket, a főzőverseny menüjét, és a feladatokat
szétosztottuk. Május 1-jén reggel 8 órától gyülekeztünk, és a terveknek megfelelően meg-

2018. május

kezdtük a székelykáposzta elkészítését, amit
fél 12-re sikerült is teljesítenünk, majd jó étvág�gyal elfogyasztottuk. Közben elcsipegettük a
tagok által készített és hozott palacsintákat, és
finomabbnál finomabb süteményeket. A zsűri
a negyedik helyre sorolta ünnepi lakománkat,
aminek nagyon örültünk.
A főzés alatt délelőtt, majd az ebéd után délután
is megtekintettük két keverés között a gyerekek
műsorát, illetve a sportversenyeket. Különösen
a gyerekek műsorai felejthetetlen élményt nyújtottak. Köszönjük a felkészítő tanároknak! Az
édesanyáknak, nagymamáknak, dédmamáknak
boldog anyák napját kívánunk! Kedves Olvasó!
Nyugdíjas társaim nevében is kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget és szép nyári napokat!
Kantár Ferencné
klubvezető és
Erl György
klubtag

Nosztalgia
III. számú
Nyugdíjas Klub
Nagyon örültünk a korai nyárias jó időnek, lelkesen grilleztünk a diófa árnyékában. Mint mindig,
most is remek hangulatban falatoztunk, élveztük a friss levegőt és a napfényt, mint általában,
most is nagyon jó hangulatban töltöttük el a délutánt. Áprilisban a Mátra második legmagasabb
csúcsán, Galyatetőn jártunk, ahol a napfényhiányos téli napok után élveztük a napsütést,
három napon keresztül nagyokat sétáltunk a
havas utakon, utána pedig fürdőztünk, úsztunk,
szaunáztunk és lubickoltunk a jó meleg vízben.
Remek kikapcsolódás volt.
Mint minden évben, idén a Majálison sokan
összegyűltünk, többen családostól. Jóízűen

fogyasztottuk el a bográcsban készült finom
pincepörköltet. Az időjárás is kedvezett, nagyszerű programok várták a felnőtteket, gyereke-

„Mentsünk meg egy kertet” program keretében
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnáziumban minden hónapban egy-két napot együtt
dolgozunk az iskola diákjaival.
Első alkalommal palántákat ültettünk az előre
elkészített ágyásokba, és a gyerekekkel együtt
nagyon élveztük a közös munkát. Már a kapuban
meglepetésben volt részünk: egy páran „Ingyen
ölelés” táblával fogadtak, és az Ölelés Napján
mindenkit megöleltek. Ettől a kedves gesztustól
egész nap jobb lett a kedvünk.
Májusban az édesanyákat ünnepeljük. Klubunkban szebbnél szebb versekkel köszöntöttük az
édesanyákat, amit többen könnyes szemmel
hallgattunk végig. Férfi társaink egy-egy cserép
nagyon szép virággal köszöntöttek, míg Horváthné Marika szebbnél szebb dalokkal örvendeztetett  meg. Nagyon köszönjük a nagyszerű

ket. A hosszú hétvége után kikapcsolódásként
megkapáltuk a Katonai Temető sírjait, megpermeteztük a rózsákat, a virágosítás keretében
friss virágokat ültettünk az árvácskák helyére. A

élményt. Minden kedves olvasónak, nyugdíjas
társainknak jó egészséget kívánunk.
Herczeg Ferencné
klubvezető

A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára
az alábbi munkák elvégzését:
ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
ü Zöldhulladék-elszállítás
4000 Ft/m3-től,
ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,
ü Építőanyag-szállítás Velence területén 5000 Ft-tól.
Kérje egyedi ajánlatunkat!
Végzettséggel rendelkező parkolóőröket keresünk a nyári szezonra
Tel: +36 30 217 08 34
E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális wsegítést
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: 1500 Ft/óra
Érdeklődni: Humán
Család és Gyermekjóléti Szolgálat,
Velence, Zárt u. 2.
Tel.: 06-22-589-157,
E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
Palánki Katalin (hsg. egységvezető)
06-30/915-1895

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
2018.
17-én
2018.március
április 28-án
Csepke
Béla – –Gyarmati
Anikó
Szabó László
Szabó Mirella
Bánhidi Viktor
Attila – dr. Tóth
Gratulálunk
! Viktória
Egri Andorné, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők
2018. március 24-én
Finta Imre – Horváth Anna

Ácsmunkát, tetőfedést,
bádogozást vállalok!
2018. március 29-én

Valamint
gipszkartonozást
Bokor Norbert
– Nagy Ildikóés
lambériázási munkákat.

Herák Tamás !
Gratulálunk
8000Andorné,
Székesfehérvár
Kertész
utca 3.
Egri
Máthay
Erzsébet
06-30/860-3320
anyakönyvvezetők
herak.tamas@gmail.com

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

KEDD

Tai chi
17.15–18.15

Női torna
17.00–18.30

Torna-gyógytorna
18.45–19.45

Gymstick
18.30–19.30

SZERDA
Nosztalgia
III. Sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Torna-gyógytorna
17.45–18.45

II. sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

Gymstick
19.00–20.00

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

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak
16.30–17.30

Aprócska Néptánc
10.00–11.00

Meteor dance
17.00–18.00
Karate
18.00–19.30

ÁGI fitness
18.45–20.00

Meteor dance
17.00–18.00
Regélő társastánc
18.30–20.00

Maminbaba hordozós latin
fitness
09.30–10.30
Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00
Meteor dance
17.00–18.30.
ÁGI fitness
18.30–20.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
9.00-10.00

Ringató foglalkozás
17.00–17.30

The Kids club
16.30–17.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
9.00–10.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
18.00–19.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
18.00–19.00

Ringató
9.15–9.45

4. Terem

5. Terem
Barbi balettiskola
16.00–18.00
Hatha Jóga
elérhetőség:0620/5348110
18.15–19.45
Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

PÉNTEK

Velencei Polgármesteri Hivatal
polgármester
Koszti András
HIVATALVEZETŐ:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit
osztályvezető589-419
Heinczné Horváth Edina 
589-412
humánerőforrás-szakreferens
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás,
birtokvita)		
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
589-425
testületi referens		
Varga Viktor 
589-402
személyi asszisztens
Kátai Éva 589-416
titkársági ügyintéző
Mátay Balázs 
30-333-6171
önkormányzati és kommunikációs referens
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea aljegyző589-418
Máthay Erzsébet 589-417
anyakönyvvezető (anyakönyvezés,
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta 589-408
igazgatási ügyintéző
(települési támogatás, gyógyszertámogatás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
2481 Velence, Zárt u. 2. T: 22/470-288  
F: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu Honlap:
www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
VELENCE VÁROS TERÜLETÉN:
CSALÁDSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA:
8.00–16.00
HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOK:
•	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
Egységvezető Dócziné Horváth Erika
• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás:
Egységvezető Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T: 06-22-589-157
• Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:
Lukács Ildikó
T: 06-22-589-157
• Nyugdíj és társadalombiztosítási
szaktanácsadás:
Bencsik Ferencné
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes jogi tanácsadás a szolgálat
székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288
telefonszámon

Zsovák Nóra 
589-400
igazgatási ügyintéző
(iktató, kereskedelmi igazgatás,
telepengedélyezés, szálláshely-engedélyezés,
talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő 
589-422, 30-588-6416
közterület-felügyelő
Pécsi Viktor 
589-422, 30-255-7392
közterület-felügyelő
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető589-414
Csikmérő Enricóné589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné589-411
főkönyvi könyvelő
Zsapka Judit 
589-424
pénzügyi ügyintéző
Csizik Gabriella 
589-423
pénzügyi ügyintéző		
Sári Viktória589-415
pénzügyi ügyintéző
Kállai-Kiss Barbara589-410
pénzügyi ügyintéző
Nagy Mónika589-410
pénzügyi asszisztens
Kovács Jánosné 
589-413
adóigazgatási ügyintéző		
(építményadó, adókönyvelés, adó- és
értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta 
589-409
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó,
adóigazolás, tartózkodás utáni idegenforgalmi
adó, gépjárműadó)

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
kedd: 13.00-16.00
(kastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt.20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.
Információs Pont
80/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés: 
22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 
8.00-13.00
Szakorvosi
Rendelőintézet:22/589-515
Központi
Háziorvosi Ügyelet:
22/311-104

Bíró Gábor 
589-428
adóigazgatási ügyintéző		
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára
behajtandó köztartozások)
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Vandlik Csaba
589-407
osztályvezető
Szilassy Gabriella589-405
városüzemeltetési ügyintéző
(út- és közmű építési ügyek,
tulajdonosi hozzájárulás,
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna 589-401
városüzemeltetési ügyintéző
Vida Tünde589-406
városüzemeltetési ügyintéző
Ügyfélfogadás
Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:
előjegyzéssel az 589-416 vagy
589-402 telefonszámon
Ügyintézők ügyfélfogadása:
hétfő		 8.00–12.00
szerda		 8.00–16.00
péntek		 8.00–12.00
Pénztár nyitvatartása:
hétfő
10.00–12.00
szerda
	  9.00–12.00
		
13.00–15.00
péntek
	  9.00–12.00
Sürgős esetben, munkaidőben, félfogadási
időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

PEDIKŰRÖS HÁZHOZ MEGY!
Gyógypedikűrt, esztétikai pedikűrt vállalok
otthonában.
Pedikűr ár: 3700 Ft
Egészséges körmök kilakkozása
az árban benne van.
Hívjon bizalommal: 06-30-372-1951
Venyercsány Andrea gyógypedikűrös

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Családok Klubja – Velence,
Európa park. Téli nyitvatartás: szerda-péntek-szombat 8.30–15.00-ig. Családjaink számára
minden felajánlást szívesen fogadunk.
Fekete Zsuzsa +3670 310 0042, nagycsaladosklub@gmail.com

www.velence.hu

Takarítást vállalok!

Villanyszerelő

Házak, nyaralók,
akár gondnokságát is!
Szíjártó Ottilia tel: 06-30-9-589-555

Jámbor Attila

Családi házak, panellakások
komplett szerelése, kisebb
javítási munkák

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

Kertgondozást,
gyümölcsfa,
szőlő metszést,
permetezést vállalok.
Molnár József
06-30-682-4431

Műanyag bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök forgalmazása és beépítése

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

Redőnyjavítás
Szakszerű beépítés, visszajavítás
igény szerint.
Ingyenes felmérés, szaktanácsadás.
Telefon: 06-30-781-8022

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető
szellőzők,redőnyök,párkányok
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása!
Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét
Redőnyök javítása rövid határidővel
Szakszerű beépítés és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!

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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,

(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK)


FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk
-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé

-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
-„AustriaSat” Minőségi műholdas HD szolgáltatások
-„T-HOME”
Internet, telefon, tévé, akár együtt

 VILLANYSZERELÉS és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,
-„AMPERNÖVELÉS”
-Érintésvédelmi, felülvizsgálat,
dokumentáció készítése
 RIASZTÓSZERELÉS és, videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek..stb
GERGELY SAT BT.

06 30/981-6363

www.gergelysat.hu

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

FOGADÓÓRÁT

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

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

2018.
április
2018.
március
május
2018.
március

Vízvezeték- és fűtésszerelő

Garanciával
Garanciával vállalom:
vállalom:
Csőtörések,
Csőtörések, beázások
beázások megszüntetését.
megszüntetését.
Lefolyók
Lefolyók és
és nyomóvezetékek
nyomóvezetékek cseréjét,
cseréjét,
WC-tartályok,
WC-tartályok, mosogatók,
mosogatók, csaptelep-szifonok,
csaptelep-szifonok,
radiátorok
radiátorok és
és radiátorszelepek
radiátorszelepek
CSERÉJÉT
CSERÉJÉT ÉS
ÉS JAVÍTÁSÁT.
JAVÍTÁSÁT.

Hívjon bizalommal
GRIGOR JÁNOS
06 20 476-7798
Szakmunkások
Szakmunkások biztos
biztos helye,
helye, hadd
hadd legyünk
legyünk aa házmestere!
házmestere!

A gabona és vetőmag nagykereskedelemre specializálódott
Axereal Hungary Kft. munkatársat keres az alábbi munkakörbe

Gabonatároló telephelyi munkatárs

Tó
Tó Környéki
Környéki Gondnokság
Gondnokság

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

Hívjon
Hívjonbizalommal,
bizalommal,segítünk
segítünkmegoldást
megoldásttalálni.
találni.

BEFEKTETÉS
BEFEKTETÉS AA JÖVŐBE
JÖVŐBE

Fő feladatok:
• a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése (ki-betárolás)
• a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése
• alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen történő
elvégzése
Gárdony,
Gárdony, Szabadság
Szabadság u.
u. 10.
10.
• a gabonatároló karbantartási
és tisztántartási
((
áruház
mellett)
áruház
mellett) feladatainak
ellátása
Tel.:
20
019
Tel.: 06
06
20 99 583
583
019
• a telephely környezetének
rendben
tartása
22
22 781
781 800
800
Elvárások:
davidzoltan@gardony.hu
davidzoltan@gardony.hu
• alapfokú számítógépes ismeretek (Word, Excel)
• jogosítvány
• magasban történő munkavégzésre, valamint zárt térben
történő munkavégzésre való alkalmasság
• rugalmas időbeosztásban történő munkavégzésre való készség
• tájékoztatásul: az állás betöltéséhez cégünk allergia vizsgálatot
végez (por, gabona)
Előnyt jelent:
• érettségi bizonyítvány
• targoncavezetői jogosítvány, manitu kezelői engedély,
szárítókezelői engedély
Amit kínálunk:
• stabil, megbízható vállalati háttér
• alapbér és cafetéria
Munkavégzés helye: Kápolnásnyék és Agárd telephely váltásban

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

Jelentkezés módja: Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette
érdeklődését önéletrajzát a telep.axereal@gmail.com e-mail
címre kérjük eljuttatni

J
2014. november–december

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

Ezúton is szeretném megköszönni az
iskola és a gyerekek nevében mindazoknak a
segítségét, akik az iskolaalapítványon keresztül bármilyen pénzadománnyal támogatták a
készülő játszóteret, valamint azoknak, akik
25
szabadidejükből szakítva, tehetségük szerint
részt vállaltak a munkafolyamatokban!
A közeljövőben újabb csapatmunka
várható. A tájékoztatás erről az iskola honlapján, valamint a szülőknek küldött
e-mailekben lesz elérhető. Az őszi kaláka
munkákról bővebb fényképes beszámoló
látható az iskola honlapján.
(www.zoldligetsuli.hu galéria).

A turizmus – lehetőség Generali-Providencia
vagy
Biztosító Rt.
tehetetlenség?

Köszönjük!
A tereprendezéstől kezdve az ütéscsillaKesselyák Kinga
pításra szánt gyöngykavics terítésén át a Képviseleti Iroda
homokozó kialakításáig vagy a játszószerek
festéséig- számos mozzanatban őrzi a készülő
elhangzott: a megvalósult kerékpárút eddig
urisztikai konferenciát szervezett
játszótér a segítő szülők keze nyomát. De
2484 Agárd,
november 27-én a Velencei-tavi TDM
nem feledkezhetek meg megépült
a délidőben 2jószakasz csupán a tervezett hálózat
Széchenyi
utcai pavilonsor
ebéddel és süteménnyel szolgáló,
vállalkozóa további fejlesztési források
töredéke,
Velence Resort&Spa-ban. A találkozó
06
22/579-124
06 22/579-125
kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett
biztosításának alapvető feltétele lesz a
apropóját a turisztikai szervezetekben folyó
hazamenni az éhes segítőknek!
jövőben
turisztikai
erők
hatékonyabb
reform adta, amely országos szinten célul
A munkában ezúttal részt
vehetteka helyi
a
Személyes-,
vagyon- és
technikai
tevékenysége,
a
települések
együttműködése
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb
gyerekek is, akik alig várták,
hogy
feladatot
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés
és a festésében,
vonzerő
növelése.
(nzk)
működést. A rendezvényt Velence polgár- Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, bízzunk rájuk! A homokozó
Önkéntes
Nyugdíjpénztár!
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni valamint a terepmunkák során szükséges
mestere, Koszti András nyitotta meg.azért, hogy a gyerekek iskolai élete, szabad- talicskázásban hatékony segítségnek bizo- Lakáskassza!
hozzátette:
kerékpárút,
sem szívügyüknek érzik
Beszédében kiemelte, hogy a Velencei-tó ésidős államtitkár
tak, ők biztosan
tevékenysége értékesebb,
színesem
sebb a nyul
majd, hogy
neki jogvédelem biztosítás
bekapcsolódtunk ebbe
az örömteli
Családi
a Velencei-tó
Kapuja
projekt
nemvigyázzanak
jelent rá, és örülnek
környéke még sok kiaknázatlan lehetőségetlegyen-,
amíg csak tehetik!
alkotó munkába.
Az alábbi címen is:

T

Bese Mihály

rejt, melyeket közös erővel a közösség
hasznára fordíthatunk. Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta
a vendégéjszakák számában nem sikerült
növekedést generálni annak ellenére, hogy a
régióban több uniós pályázati fejlesztés
valósult meg. Kifejezte aggodalmát a
,,csodavárás gyakorlata” miatt: a fejlesztéseket külső forrásból kívánják mindenhol
megvalósítani, miközben a helyi rendszerek
Festés-mázolás,
tapétázás
nem hatékonyak.
L. Simonáron,
Lászlógaranciával
államtitkár további,
Elérhető
igényes vendégeket kiszolgáló szálláshelyek
létesítését sürgette. Hangsúlyozta olyan
turisztikai ,,attrakciók” kidolgozásának
fontosságát, felkutatását, amelyek nem csak
,,egynapos” vendégforgalmat vonzanak.
Lényegesnek nevezte a vendégéjszakák
számának adóbevételt jelentő növelését. Az

Szabó Zoltán
06 30/825-9201

adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt
2484 Agárd, Óvoda u.10.
többnyire egynapos látogatók használják. A
Szeptember
utolsó
hetében
Székes
fehér
váron
rendezték meg az06
atlétikai
ügyességi és váltófutó
06
22/579-128,
22/579-129
területen működő TDM szervezetek
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat
ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás
besemisi@freemail.hu
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen
a Csapatunk az induló 6 csapatból a dobogó harmadik fokán végzett.
csapat versenyszámában.
A csapatVéleménye
tagjai: Veszelovszki Dóra, Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka
radikális reform, az összeolvadás.
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a
tó körüli lehetőségeket, programokat, és
Fakivágást, kerti munkákat, ház
valamennyi
hozzájárulna a
Minden
hűtőönkormányzat
és fagyasztószekrény
költségekhez,
előrelépést lehetne
körüli teendőket vállalok!
javítása 2lényeges
év garanciával,
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét
ajtógumi és műanyag részek
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást,
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenleg
pótlását
vállalom.
metszést, fűnyírást,
stb. elszállítással.
kerékpárjavító
380.-Ft/fő/éj,
Velencén
pedig 430.-Ft/fő/éj).
L. Simon László büszkén utalt a VVSI
Ingyenes felmérés:
Serák György
fejlesztésének megkezdésére, valamint a
hűtőgépszerelő
2475
Kápolnásnyék,
teljes
partvédmű- és kikötő felújításra,
06 20/373-5472
amelynek
tervezésével jövő év közepére
06
20/557-3008
Ady Endre
u.8.
Csuday
István
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy
06 22/369-002, 06 30/855-4200
15 milliárd forint. Megemlítette egy versenyekre is alkalmas sportuszoda létesítésének tervét.
Műanyag ajtók, ablakok
Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes államtitkára elmondta, a turizmus adja Magyar7 légkamrás proﬁlból
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az
Redőnyök, szúnyoghálók,
érték a turisztikai szerveződés reformjával és
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a
reluxák, szalagfüggönyök,
marketing fontosságát, ami a szervezetek
párkányok gyártása,
eddigi költségvetésében indokolatlanul
forgalmazása, javítása
alacsony tételként szerepelt. A konferencián

Atlétáink
sikere

Képíró József

rövid határidővel. Szakszerű,
Velencén a Zárt u.9. szám alatt
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb
tevékenységre kiadó
(fodrász, iroda)
GEOFÉNY Kft.
Havi díj: 80 000 Ft + rezsi
+ 3 hó kaució.
Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné:
06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.
Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra,
érettségire felkészítés
német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is.
Honlap: www.velencenyelv.hu
E-mail: velencenyelv@gmail.com
Telefon: 06 30/398-8515 vagy 06 22/474-570

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

Oravecz Csaba

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
Velence Resort & Spa

superior
superior

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