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Egész évben: „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása, 
11.00-16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. június 25., július 9., 23. 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 28., július 5., 12., 19., 26. 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. június 30. Cirkusz a Meseerdőben
A Meseerdő Bábszínház 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. június 30. Művészbejáró
A Jászai-díjas színésznő, primadonna,  
Tiboldi Mária könyvének bemutatója.
16.00 
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. június 30. Ajakrúzs
Az egy felvonásos zenés komédiában a házassági évfordulójuk 
megünneplésére készülő házaspár életébe csöppenünk bele…
20.30
Esztrád Vízi Színház (Velence Korzó)
Jegyinfó: www.viziszinhaz.com

2018. július 1. Velencei Vágta
A Nemzeti Vágta velencei előfutama betétfutamokkal, kishuszár 
vágtával,
kulturális, szórakoztató- és gyermekprogramokkal.
12.00-21.00-ig
Velencei Vízi Vár és az Evezőspálya közötti terület (Evezős út)

2018. július 7. Dolák-Saly Róbert: Családi gumiszoba
A gyerekeknek szóló előadás egy játékos,  
interaktív, sajátosan dolák-salys
humorba ágyazott koncert lesz,  
amelyen a felnőttek is jól szórakoznak. 
18.00

Esztrád Vízi Színház (Velence Korzó)
Jegyinfó: www.viziszinhaz.com

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)

 PROGRAMELŐZETESEK

2018. augusztus 16. Tour de Hongrie
Az ország legnagyobb profi kerékpáros körversenyének  
2. szakasza a világ élmezőnyébe tartozó profi csapatokkal  
a tópartról rajtol.
13.30
Velence Korzó (Tópart u 47.)

2018. augusztus 19-20.  
Velence város születésnapja és Szent István Ünnep
Két napon át tartó eseménysorozat, minden korosztály 
számára. Zenés programok, koncertek,  
kulturális kavalkád, tűzijáték.
10.00-23.00 óráig
Velence Korzó (Tópart u 47.)

2018. augusztus 20. IV. Bence-hegyi Rock’N Roll futás 
Futóverseny a Bence-hegyen, 95 m-es szintemelkedéssel,
négy távon: 500 méteres örömfutás, 5,2 km (1 kör), 
10,4 km (2 kör) és 15,6 km (3 kör)
8.30
Bence-hegyi kilátó parkolója
Nevezési díj: 3000 Ft (az örömfutás ingyenes)

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: Beindult a nyár. Már hétköznap is egyre többen 
látogatják strandjainkat.
Fotó: Igari Balázs

Velencei
események
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Képviselői fogadóórák 
2018. július

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2018. július 5. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2018. július 5. (csütörtök) 
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
 2018. július 6. (péntek) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2018. július 2. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2018. július 2. (hétfő) 
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
 2018. július 13. (péntek) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2018. július 19. (csütörtök) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2018. július 2. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Legutóbb az időjárás dicséretével kezdtem havi 
beszámolómat, a jelek szerint kicsit elhamar-
kodottan. Az elmúlt hetekben a kellemes, igazi 
nyári, 25-30 fokos hőmérsékletekkel és sok 
napsütéssel járó időszakot június első napjai-
ban felváltotta egy labilis, minden nap zivataro-
kat, felhőszakadásokat hozó, kiszámíthatatlan, 
jórészt kellemetlen, párás időjárás, ami még 
lapzártánk napjaiban, június közepén is jellemző 
volt térségünkre.
Ami pedig az egyéb, fontosabb történéseket, 
eseményeket illeti: a felnőtteket a hagyomá-
nyos meleg étel osztásával (finom lecsóval), az 
ifjabbakat – a gyermeknap jegyében – a meleg 
étel (sült hús, halrudak és palacsinta) mellett 
déligyümölcsökkel és ajándékokkal várta május 
utolsó szombatján a Velencei Nagycsaládoso-
kért és Rászoruló Családokért Alapítvány a szer-
vezet klubháza előtt. Újra örömmel közremű-
ködtem magam is az osztásban, hiszen a rászo-
rulóknak, kiváltképp gyermekeknek segíteni, 
adni valami, amivel gondjaik ellenére is mosolyt 
csalunk arcukra, szívmelengető érzés. Köszönet 
mindenkinek, aki munkájával és adományaival 
hozzájárul ezekhez az akciókhoz! Ugyancsak 
az igen aktív alapítvány nevéhez fűződik az első 
Velencei Családi Hétvége eseménysorozata, 
melynek keretein belül számtalan kiváló prog-
rammal várták a kicsiket és nagyobbacskákat 
június 10. napján. 
Az idén Velence adott otthont a Fejér Megyei 
Polgárőr Nap eseményeinek, amelyen vendé-
gül láthattuk a megye valamennyi rendfenn-
tartó szervezetnek, illetve az Országos Polgárőr 
Szövetség vezetőit.  A június első szombatján 
lebonyolított rendezvényen városunk több aktív 
polgárőrének önkéntes munkáját is kitünte-
téssel ismerték el. Meglepetés és jóleső érzés 
volt számomra, hogy Túrós András OPSZ-elnök 
úrtól a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát 

vehettem át. Köszönöm a rendkívül megtisztelő 
elismerést, s gratulálok minden kitüntetettnek! 
Számomra nagyon fontos a közbiztonság, így a 
magam lehetőségeivel a jövőben is mindenben 
igyekszem segíteni a rendvédelmi szervek, így a 
polgárőrség munkáját. 
Véget ért egy újabb esztendő, június elsején 
elbúcsúztak a Meseliget Óvodától az ősszel már 
iskolába járó apróságok. Az újtelepi és az óvá-
rosi óvodarészben is részt vettem a gyermekek 
búcsúztató ünnepségén, miként az eseménye-
ket követő családi napon is, ahol remekül érez-
tem magam a sok mosolygó, csillogó tekintetű 
kisgyermek és szüleik, nevelőik társaságában. 
Köszönöm a meghívást!
Június 7. napján városunk egyik legidősebb lakó-
ját, a 90 éves Mohácsi Istvánnét köszöntöttem 
otthonában születésnapja alkalmából. Nagy 
örömmel tapasztaltam, hogy Jutka néni rendkí-
vül jó fizikai és szellemi állapotnak örvend, min-
dent el tud látni, amire szüksége van háztartása 
vezetéséhez. Ezúton is szívből kívánom, hogy 
jó egészségben sokáig maradjon még értékes 
tagja településünk lakóközösségének!
Az időjárás szeszélyessége újra áthúzta tervein-
ket, ám a szakadó eső ellenére a Babák Rózsa-
kertje ünnepségünk és gyermeknapi programja-
ink jelentős részét le tudtuk bonyolítani június 9. 
napján. A gyors és a jelek szerint hatékony cél-
kommunikációnk eredményeképp szinte zsú-
folásig megtelt a Velence Korzó díszterme, így 
vastaps közepette vehette át a Velence Rózsája 
díjat az idei három díjazottunk, akik folyamato-
san sokat tesznek a város virágos arculatának 
megőrzéséért, s aktívak a közterületszépítő 
tevékenységekben. Képviselő-testületünk dön-
tése értelmében Czirbik Jánosné Katona Rozáli-
ának, Urfi Jenőné Hegyi Gyöngyi Ilonának, vala-
mint Tóthné Pongrácz Beátának adhattam át a 
rangos elismerést. Büszke vagyok arra, hogy a 

díj odaítélésekor évek óta rend-
kívül nehéz a dolgunk, ugyanis 
nagyon sokan vannak olyanok, 
akik rászolgálnának az elisme-
résre. Minden érintettnek köszö-
nöm azt, hogy ennyire a szívén 
viseli a virágosítást és telepü-
lésünk, valamint saját lakókör-
nyezete gondozását, szépítését, 
a díjazottaknak pedig ezúton is 
gratulálok! Jár az elismerés és a 
köszönet továbbá kisiskolásaink-
nak, óvodásainknak – és felkészí-
tőiknek –, akik a gyors helyszín-
változás és a program csúszása 

ellenére szívmelengető, ötletes produkcióikkal 
szórakoztattak minket. Az érintett szülőknek 
kiemelten köszönöm, hogy újabb kisgyermek-
kel - gyermekekkel - bővült általuk Velence 
lakóközössége az elmúlt egy esztendőben, s 
apróságaikkal együtt részt vettek eseményün-
kön! A kicsik neve már a Babák Rózsaparkjában 
díszíti pergolánkat, tiszteletükre pedig reggel, az 
eső ellenére, elültetésre került 72 szál gyönyörű 
rózsa, amelyek „testvéreit” átadtuk a megjelent 
családoknak ünnepségünkön. A 2019-es Babák 
Rózsakertjére az idei érintett családokat újra 
meghívjuk, így az ő gyermekeik sem maradnak 
ki az ültetés élményéből.
Mint arról már korábban több fórumon is beszá-
moltam, az idén július 1. napján kerül első alka-
lommal megrendezésre a Nemzeti Vágta helyi 
előfutama, a Velencei Vágta. Városunk és a tér-
ség kiemelt eseményének szervezése gőzerővel 
folyik. Elkészült a leendő pálya kijelölése, majd 
a földmunkák is megtörténtek, miközben szer-
vező csapatunkkal minden egyéb fontos teen-
dőt egyeztettünk a Nemzeti Vágta nevezési- és 
elővágta-igazgatója, Bendes Csaba közreműkö-
désével. 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 face-
bookon a vágta oldalán (www.facebook.com/
VelenceiVagta). Várjuk természetesen a közön-
séget is ingyenes rendezvényünkön. Találkoz-
zunk a Velencei Vágtán, július elsején!

Koszti András
polgármesterFo
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A 90 éves Mohácsi Istvánné köszöntése



V 
elencei Híradó: Köszöntöm egy-
részt személyében másrészt, mint 
ünnepeltet, hiszen a közeli múlt-
ban (május 6 – 12 között) volt az 
idei, társadalmi megbecsülést és 

tiszteletet jelentő „Ápolók hete” . A szakmai hie-
rarchia csúcsán nyilván az orvos áll, de mintha 
csökkenni kezdene az orvos és a szakápolók, 
szakasszisztensek közötti hiátus. Ha jól tudom, 
még az 50-es évek végén, 60-as évek elején 
vénás injekciót – kevés kivétellel – kizárólag 
orvos adhatott be, manapság ez a szakápolók, 
szakasszisztensek mindennapi tevékenységi 
körébe tartozik.
Dávidné Pál Karolina: Először is köszönöm a 
felkérést. Kérdésére válaszolva, igen jól látja. 
Ennek talán fő oka, hogy az ápolók képzése mind 
magasabb szinten történik. Természetesen egy-
egy gyógyító csoport élén mindenkor az orvos 
áll, de a csapatmunka eredménye megoszlik az 
orvos és az asszisztencia között. Az Ápolók hete 
egy szép kezdeményezés, megbecsülést jelent, 
de mi a Semmelweis-napot, a magyar egészség-
ügy napját szoktuk megünnepelni az alapellá-
tásban dolgozókkal.
VH.: Mi, laikusok kevésbé látjuk át, mik a kategó-
ria-határok az ápoló, szakápoló, szakasszisztens, 
diplomás ápoló, műtős, műtősnő, anesztezi-
ológus nővér, röntgen-asszisztens, diabetikus 
nővér, laborasszisztens – és hosszan sorolhat-
nám – között.
Dávidné Pál Karolina: Az itt felsoroltak egy - 
egy szakterületet ellátó asszisztensét jelentik. 
Megfelelő alapképzettséggel rendelkező ápoló, 
egy - egy ráképzés, majd vizsga után láthatja el 
az Ön által is felsorolt, és fel nem sorolt, szakte-
rület valamelyikét.
VH.: Kedves Karolina, kérem, szóljon magáról, 
eddigi életéről, jövőbeni vágyairól. 

Dávidné Pál Karolina: ’93-ban szereztem meg 
Székesfehérvárott az általános ápolói képe-
sítést, már ennek birtokában érettségiztem, 
utána körzeti ápolói, majd szakápolói végzett-
séget szereztem. Dolgoztam a zzékesfehérvári 
Szent György kórház csecsemő-és gyerekosz-
tályán, és Szabó doktornő (közismert nevén, 
Irénke doktornő) mellett is alapellátásban.  
Majd férjhez mentem, két gyermekem szüle-
tett, így otthon is gyakoroltam a csecsemő-és 
gyermekgondozást. Amikor tudomást szerez-
tem arról, hogy Velencén Szakorvosi Rendelő-
intézet épül, belegondoltam abba, hogy milyen 
jó lenne ilyen  szép természeti adottságokkal 
körülvett helyen dolgozni.
2010 óta, a kezdetektől a szakrendelő dolgozója 
vagyok.  Jelenleg a szemészeti és nőgyógyászati 
szakrendeléseken asszisztálok, valamint a nap-
pali kórházba utalt betegeket kolléganőmmel, 
Hörnyikné Andreával infúziós kezelésben része-
sítjük.
VH.: Családja? 
Dávidné Pál Karolina: Férjem Dávid 
György. 
VH.: Ne haragudjon, hogy közbevágok, ő aki 
a velencei labdarúgásban tevékenykedik? Őt 
Velencén mindenki ismeri, tiszteli, szereti.
Dávidné Pál Karolina: Igen, valóban ő az, 
nagyon sokat jelent neki a sport, a helyi labda-
rúgás. Persze a foci mellett felelős állása is van 
Székesfehérvárott. 1997 óta dolgozik a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalnál, pénzügyőr százados.  Két 
gyermekünk van, Dorka 14 éves, Zsombor pedig 
11. Mindketten a helyi Zöldliget kéttannyelvű 
iskolába járnak. A nagyobbik most végzi a nyol-
cadikat, jelenleg a középfokú angol nyelvvizsga 
eredményére várunk. Itt folytatja tanulmányait, 
mivel az idei évtől gimnáziumi osztályt is indít az 
intézmény. 
VH.: Hát igen, magamat ismétlem, nemrégen 
egy másik interjúban is elmondtam, hogy las-
san analfabétának számít, aki nem tud angolul. 

Hatalmas érték a gyerekeknek, hogy ilyen fia-
talon már középfokú nyelvtudást szerezhetnek. 
Biztos vagyok benne, szinte költői a kérdés, 
hogy mindkét gyermek sportol?
Dávidné Pál Karolina: Persze, fontosnak tartjuk 
a mozgást! Főleg a jelenlegi informatikai világ-
ban, amikor a gyerekek és a felnőttek is egyre 
kevesebbet mozognak! A mozgásszegény élet-
mód sok betegség előszobája.
VH.: Karolinának mi a hobbija? 
Dávidné Pál Karolina: Szeretek főzni, sütni, új 
recepteket kipróbálni, olvasni, családommal 
kirándulni. 
VH.: Kérdezhessem meg, higgye el, szokatlan, 
hogy egy egészségügyi intézetben ennyire nyu-
godt,  kedvesen megnyugtató a hangulat. Nem 
rohangál senki, mosolygó arcok. Már a recepción 
is! Türelmesen végighallgatják az érdeklődőt, 
kimerítő választ adnak minden kérdésre, és ez 
folytatódik a szakrendeléseken is. Persze nagy 
előnyt jelent az is, hogy előre adnak időpontot, 
így a más intézményekben megszokott idegölő 
türelmetlenséget szülő sorbaállások nincsenek.
Dávidné Pál Karolina: Örülök, hogy így látja, 
szerencsére sokan így látják, így látom magam 
is. Hiszem, hogy sokat számít, hogy nálunk – 
nem túlzok – egy családias légkör alakult ki. 
Valamennyien, akik itt dolgozunk, beleértve a 
technikai személyzetet is, szeretjük egymást, 
ismerjük egymás búját-baját, ha kell, segítünk 
egymásnak. 
VH.: Velencéhez kötődése?  
Dávidné Pál Karolina: Abszolút tókörnyéki 
vagyok. Bár Székesfehérvárott születtem, de 
Nadapon nevelkedtem, Kápolnásnyéken lakom, 
Velencén dolgozom. Nem is tudnám az élete-
met elképzelni az ország másik vidékén, nagyon 
élhető környéken élünk.
VH: Kedves Karolina, őszintén kívánom, hogy 
vágyai teljesüljenek, mindenkor ennyire kedves, 
mosolygós maradhasson. 
Köszönöm az interjút!

www.velence.hu
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Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink

Dávidné Pál Karolina
szakápoló
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Gyógyítóink

Fotó: Igari Balázs

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK

I.sz. Családorvosi Rendelő

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

II.sz. Családorvosi Rendelő

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

Angelika Családorvosi KKT.

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

Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat

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

I. számú fogorvosi körzet

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

Fogorvosi rendelő

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

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

Gyermekorvosi rendelő  

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

I. sz. Védőnői körzet

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

II. sz. Védőnői körzet

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
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Elfeledett mesterségek, szokások

Júniusi jeles napok, babonák, szokások

Június 8.: Medárd (püspök a VI. században) 
legendája szerint egy erkölcstelenül mulatozó 
társaságot negyven napos esővel mosott szét.  
Ehhez a naphoz az időjárással kapcsolatos 
megfigyelések, időjóslások kötődnek. Ha ezen 
a napon esik az eső, a következő negyven nap 
csapadékos lesz, ha nem akkor negyvennapos 
szárazság következik. Ekkor vetik a káposztát. 
Egyes csallóközi falvakban Medárdkor vetették 
a lent, hogy ne legyen gazos, és szépen fejlőd-
jön. A bukovinai magyarok szerint e napon kez-
dődött az özönvíz, és akkor is negyven napig 
esett. Néhol úgy tartják, hogy Medárd napján 
mindig vízbe fúl valaki, és ez áldozat a vizek kirá-
lyának, ezért e napon nem szabad fürdeni, de a 
lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek 
rühesek.

Június 10.: Szent Margit –
termésjósló „Retkes Margit” 
napja, a retek-, a káposzta-
vetés ideje. Zentán Margitot 
legyes Margitnak hívják. Ezen 
a napon nem szabad kinyitni 

az ablakot, mert abban az évben sok lesz a légy. 
„Margit asszony a legyek királynéja, és ezen a 
napon minden konyhába beereszt egy kötővel”. 
Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején a szán-
tóföldről hozott földet szórták szét a házban.

Június 13.: Páduai szent Antal napja, aki a 12. 
században ferences szerzetes volt. Ezen a napon 
szent Antal kenyeret sütöttek és osztottak a sze-
gényeknek. A liliomot Szegeden „szentaltalvi-
rágnak” hívják, ezért névünnepén az asszonyok 
liliommal kezükben mennek templomba. A 
hajadonok tőle kérnek férjet. A lovagok, katonák 
és cserkészek védőszentje, talán mert Buda ost-
roma is szent Antal napján indult. 

Június 15.: Szent Vid (ókeresztény vértanú). 
Úgy tartják, ha a szőlő erre a napra elvirágzik, jó 
bortermés várható. Erre a napra befejeződik a 
gabona növekedése és megindul az érés.

Június 21.: A csillagászati nyár kezdete. Ezen a 
napon a leghosszabb a Nap égen megtett útja 
(nálunk északkeleten kél, és északnyugaton 
nyugszik), a Ráktérítő magasságában tűz merő-
legesen a földre. Nálunk június 21-én a zeniten 
járó Nappal együtt tetőzik a nyár.

Június 24.: Keresztelő Szent János napja vagy 
Szent Iván-nap a hónap névadója.  Szent Iván 
napja az év leghosszabb napja közelében van, 
az év legrövidebb éjszakája az északi féltekén. 
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertar-
tásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, 
gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent 
Iván-napi tűzugrás szokásának is. Az ekkor gyúj-
tott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a 
jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. 
A szertartásos tűzugrásnak egészség- és szere-
lemvarázsló célzata is volt. Ettől elmúlik a szo-
morúságunk. A legények átviszik a lányt a tűzön, 
megtisztulnak, s ha egybekelnek, termékenyek 

lesznek. Velencén valaha szokás volt a Szent 
Iván-napi tűzugrás, ma múzeumok éjszakája 
rendezvényekkel ünnepeljük.

Június 26.: János és Pál (a IV. században vérta-
núhalált halt testvérpár). Ezekben a napokban 
nagy viharok, zivatarok vannak, ezért ők a viha-
rok megfékezői.

Június 29.: Péter-Pál. Ők Jézus apostolai, s ezen a 
napon egyszerre szenvedtek vértanúhalált. Erre a 
napra már beérik a búza, gyökere szakad, megkez-
dődik az aratása. Régen megáldották az aratószer-
számokat, hogy áldás legyen a búzán, az életen. 
A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, 
hogy a búza töve ezen a napon megszakad, kez-
dődhet az aratás. Ekkor volt a legény- és mes-
teravatás. Dunaszekcsőn Péter-Pál előestéjén a 
halászok rúdra kötött ponttyal járták végig a falut, 
és köszöntötték vásárlóikat, akik kaláccsal, borral 
vendégelték meg őket. Másnap a halászok rendez-
tek vendégséget halpaprikással, túrós csuszával. 

(Bakonyi  Eszter és Rodler Klára  
2008-as gyűjtése  nyomán )

 Velencei Helytörténeti Egyesület 
(Forrás: minalunk.hu)

Június a nyár kezdete, első hónapja. Kicsit kevesebb a jeles nap, mint a korábbi hónapokban, de annál híresebbek: 
időjósló napok, népi megfigyelések, babonák, és ekkor van az év leghosszabb napja is, valamint a hagyomány sze-
rint a hónap végén (Péter-Pál napján) kezdődik a búza aratása. Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, 
30 napos. Nevét Junóról (római istennőről) kapta, aki Jupiter felesége volt. A 18. századi nyelvújítók szerint a jú-
nius: termenes. Az Arvisurák szerint Napisten hava. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi. Nyárelő Hava, 
régi magyar neve: Rák hava. Utóbbi nevét a szokáshoz híven a Rák hó (jún. 22/23-júl. 22/23.) első dekádjának leg-
jelentősebb szentjéről, Keresztelő Szent Jánosról nyerte.
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Szent Orbánnal ünnepelt a Szent 
Benedictus Borlovagrend 

A Szent Benedictus Borlovagrend fennállá-
sának 25 éves évfordulóját ünnepelte 2018. 
május 26-án, a hagyományos Szent Orbán-
napi Hegyünnep kereteiben. Az ünnepséget 
dr. Hajdu Frigyes elnök-nagymester nyitotta 
meg, köszöntötte az ország minden részéből 
érkezett, 35 borlovagrendet képviselő több 
mint 100 vendéget.

Koszti András, Velence város polgármestere, L. 
Simon László parlamenti képviselő, valamint dr. 
Szabó Balázs, az Agrárminisztérium főosztály-
vezetője köszöntőjét követően dr. Janky Ferenc 
PhD nyug. egyetemi docens szakmai előadása 
következett, majd Kupi László borlovag, hely-
történeti kutató foglalta össze az elmúlt 25 
év legfontosabb eseményeit.  Ezután Koczor 
Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetségének elnöke is köszöntötte a 25 éves 
borlovagrendet, majd Pro Vino Érdemérem 
kitüntetést adott át a borlovagrend elnök-nagy-
mesterének. A programok közben Szíjártó 

József tárogatóművész kellemes dallamait 
hallgattuk.
A borkóstolóval fűszerezett velencei-tavi 
sétahajózás és ebéd után következett a 
hegyi program: mazsorettek és fúvószene-
kar fölvezetésével a borrendi díszruhába 

öltözött, borrendi zászlókat lengető 
színpompás borlovag-sereg ünne-
pélyesen a Szent Orbán téren felál-
lított színpadhoz vonult. A borrendi 
zászlók színes körétől ölelve követ-
kezett az újonnan fölvett borlovagok 
avatási ceremóniája, melyet Wagner 
Péter ceremóniamester vezetett le. 
Dr. Hajdu Frigyes, a Szent Benedictus 
Borlovagrend elnök-nagymestere 
a fölvételi próba teljesítése és az 
eskütétel  után négy új jelöltet ava-
tott borlovaggá: Bus István, Dózsa B. 
György, ifj. Kupi László és Nagy Zsolt 

mostantól borlovagrendünk teljes jogú, ún. 
rendes tagjai.
A III. Szent Benedictus Borverseny ered-
ményhirdetése következett ezután. A 47 bene-
vezett bor minősítése 15 arany-, 18 ezüst- és 
11 bronzérmet, valamint 3 oklevelet eredmé-
nyezett. A legjobbak közül a Csóbor Pincészet 6 
arany- és 1 ezüst-, az L. Simon Borászat 4 arany- 
és 4 ezüst-, a Lics Pincészet pedig 2 arany- és 1 
ezüstérmet kapott. 2018-tól a Szent Benedictus 
Borverseny keretein belül minden évben kivá-
lasztjuk a legjobb borok közül a Velence Város 
Bora díjat kiérdemlő nedűt. Idén a díjat a Csóbor 
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Pincészet 2017-es évjáratú Chardonnay bora 
nyerte el, a velencei önkormányzat ezt a bort 
fogja reprezentációs célokra fölhasználni.
A Szent Orbán szobor megtisztelése után, késő 
délutántól a társborrendi vendégek a házigazda 
borlovagrend tagjainak nyitott pincéiben győ-
ződhettek meg arról, hogy a Velencei-tó körül 
valóban finom, minőségi borok érlelődnek.

Dr. Hajdu Frigyes
elnök-nagymester

Szent Benedictus Borlovagrend

Az eseményen tókerülő kerékpárversenyre, különféle bemutatókra, vetélke-
dőkre és főzőversenyre is sor került, a színpadon pedig különböző zenés-táncos 
produkcióknak tapsolhatott a szépszámú közönség. A programzáró tombolasor-
solás és a vetélkedők eredményhirdetése előtt a Csillag Születik egykori győz-
tese, a kiváló dalénekes, Mészáros János Elek ragadtatta tapsra a megjelenteket

-mátay-

Polgárőrök randevúztak 
a Kastélyparkban
Az idén június 2-án, Velence adott otthont a Fejér Megyei Polgárőr Nap 
eseményeinek, amelyen részt vett a megye valamennyi rendfenntartó 
szervezetének vezetője, illetve a polgárőrség több helyi, megyei és 
országos elöljárója. Az eseményen Fejér két tucatnyi aktív polgárőre 
és az ő munkájukat segítő személy kapott kitüntetést. Az egyik legma-
gasabb adható elismerést, a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatát 
Velence polgármestere, Koszti András vehette át.



tem meg Fejér megyét, útjait, tavait, községeit, 
embereit. 
VH: Hogyan, mikor ismerkedtél meg a Velen-
cei-tóval?
Balsay István: A középiskolában csodálatos 
tanáraim voltak, akik közül kiemelkedetett id. 
Radetzky Jenő biológia tanár úr, akivel megis-
merhettük a madárvilágot, bejártunk a madár-
várta szentélyébe. Később, nagyapám, Dr. Vitéz 
Szabó István okl. erdőmérnök és apám a közis-
mert „Miklós bácsi”, Rössler Karcsi bácsi meg-
kezdték a kopárfásítást, a pákozdi és sukorói 
dombok véderdősítését. Hihetetlen élmény volt 
látni a gránit murva mélyforgatását, az Sz-100-as-
sal. Ha tehetem, nem az autópályán jövök haza, 
hanem a belső úton, ahol tudom, hogy hol van az 
orgonásnál hófúvás, hol van a Gádé dűlői bekötő, 
miért ilyen fa fajokkal telepítette bátyám a védő 
erdősávokat és hogy ki volt Sarvajcz tóbíró, aki-
nek emlékére keresztet állítottak. Azzal az édes 
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Nekem Velence

V 
ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy 
József ): Örülök, hogy Szerkesz-
tőségünk úgy döntött, hogy 
bár nem vagy velencei lakos, 
de mivel annyit tettél és teszel 

Velencéért, feltétlenül mutassunk be Velence 
lakosságának. Korabeli újságokat vagy az inter-
netet felhasználva, barátodtól, Gulyás József 
egykori polgármester úrtól informálódva, 
bőven szólhatnék Balsay Pistáról, a kosárlab-
dásról, Istvánról, az ifjú várospolitikus polgár-
mesterről, politikusról, aki a rendszerváltáskor 
az első nagyvárosi nem-párttag tanácselnö-
kével az új típusú városfejlesztő iparipark-léte-
sítő, országos példával elöljáró polgármester 
lett. Írhatnék Balsay Istvánról, az országgyűlési 
képviselőről, a Velencei-tavi Fejlesztési Tanács 
elnökéről, aki mindenkor választói érdekeiért 
lelkesen harcolt. Az egy dolog, hogy tisztelőid 
– magamat is ide sorolván – hogyan látunk, 
arra kérlek, hogy mint legilletékesebb, magad 
szóljál magadról! Talán először felmenőidről, 
gyermek-, majd ifjúkorodról, a soproni, később 
budapesti egyetemi éveidről, két diplomád 
megszerzéséről.
Balsay István: Nagyapámék, apámék Selmec-
bányán és Sopronban szereztek bánya- és erdő-
mérnöki végzettséget. Bátyáimnak és nekem 
csodálatos éveim voltak Sopronban, majd a Köz-
úti Igazgatósághoz kerültem, közlekedésépítő-
mérnöki végzettséget is szerezve. Itt ismerhet-

teherrel járom a tájat, hogy minden föld darab-
járól tudom, ki és mikor telepítette, milyen érté-
keket hordoz. Ezért aztán, amikor nagyon durva 
beavatkozást akartak - ekkor már országgyűlési 
képviselő voltam - közvetlenül a tó partján vég-
rehajtani a tervezett beruházással,  ezek az emlé-
kek segítettek abban, hogy megakadályozzuk a 
környezetrombolást.
KPM közúti igazgatósági főmérnök korom-
ból megismertem a Velencei-tó üdülőkörzet 
minden útcsatlakozását, átereszét és főleg 
a falvak és városok embereit, lakóit. Egyszer 
elsőként ajánlottunk fel a Köfém távvezeté-
kén keresztül, mint egy millió forint értékben  
ivóvízpótlást. Büszke vagyok arra, hogy két 
cikluson keresztül vezethettem a Velencei-tó 
Vértes Fejlesztési Tanács munkáját. Ma, 50 év 
távlatából elmondhatom, hogy a Pannon táj 
gyöngyszeme, a Velencei-tó újra életre kelt. 
Nem vagyok egyedül, aki a nyéki születésű és 

Gyógyítóink

Balsay István
a Velencei-tó barátja

Balsay István és az Alba 2011-es, ezüstérmes csapata az éremátadáskor
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a Fehérvári Cisztergimnáziumban tanuló köl-
tőfejedelem Vörösmarty Mihály emlékházát 
látva, bekukkantva Gárdonyi Géza szülőházá-
hoz, elmondhatom (Radnótival), hogy nekem 
„nem térkép e táj”. A Pákozd-Sukoró dombokon 
megelevenedik Móra altábornagy első győztes 
honvédserege, megőriztük a református temp-
lomot, ahol fontos döntések születtek. Részese 
lehettem Gyuricza Béla vezérezredes úr gon-
dolatai megvalósításának, az 1848-as pákozdi 
csata emlékhelye kibővült a Doni Emlékkápolna 
és a katonai emlékpark épületeivel. Az üdülésre, 
kikapcsolódásra, sportolásra alkalmas felületek 
állapota, az itt élő és ide látogató emberek han-
gulata, hite az elmúlt időszak erőfeszítéseinek 
eredménye. 
VH.: Nyilván a szakmai karrier nehezen választ-
ható el a politikaitól, de úgy tudom, hogy ezek 
nálad párhuzamosan, de elkülönülve indultak 
be, illetve teljesedtek be/ki.
Balsay István: A tó környékén is ismert Gulyás 
József barátommal, akinek maradandó mondá-
sát ma is őrzöm: „az örök barátságot nem fogja 
a rozsda”, és a közutasokkal sok-sok régi szép 
emléket őrzök, példát látva építkezhettek. Az 
országgyűlésben az - önkormányzati-, sport-, 
környezetvédelmi- és főleg a területfejlesztési 
bizottságban dolgozhattam. Ezek a területek 
inkább szakpolitikai, integratív megfontolást 
igénylő felfogást igényeltek. Az külön öröm-
mel tölt el, hogy volt olyan befolyásom, hogy 
a Közép-dunántúli Régiót kialakíthattuk, Fejér 
megye, Székesfehérvár és a Velencei-tó érde-
keit érvényesíteni tudtuk. Ma már látom, hogy a 
demokratikus pártok működése nélkülözhetet-
len az ország stabilitását, kormányozhatóságát 
illetően. Vannak időszakok, amikor ki kell állni 
egy-egy programért, a társadalmi haladásért, 
színt kell vallani. 
VH.: Hogy élted meg a kormánypártok és a 
FIDESZ folyamatos átalakulását, mennyire voltál 
annak részese?
Balsay István: Már 1988-89-ben, amikor még 
nem voltam párttag, éreztem, hogy a FIDESZ 
nem az SZDSZ ifjúsági segédcsapata. Polgár-
mesterként úgy értékelem, hogy részese lehet-
tem egy kiteljesedő, fiatal, értékes emberekből 
álló csapatnak a FIDESZ-nek, úgy, hogy egyé-
niségemet megtartottam. Ez olyan hatalmas 
tömegvonzást jelentett, hogy több párt szét-
szakadt, és először egyesületi formában, mint a 
kereszténydemokraták, Nemzeti Fórum, kisgaz-
dák csatlakoztak. Örülök, hogy részese lehet-
tem a kereszténydemokrata gondolatkör és a 
nemzetben való gondolkodás FIDESZ-en belüli 
megfogantatásának.  Természetesen Orbán Vik-

tor, Kövér László, Németh Zsolt, Sasvári Szilárd, 
Salamon László, az egyházak és a civil szerveze-
tek voltak döntő befolyással. 
VH.: Köztudott, hogy városunkban – Gulyás 
József 4 éves polgármesterségét leszámítva – 
csak 2014-ben történt meg a teljes rendszer-
változás. Gyengécskének bizonyult próbálkozá-
saink voltak a szemléletváltozást érvényesíteni. 
Tőled mindenkor segítséget kaptunk rendezvé-
nyek, tiltakozások megszervezéséhez, egyebek-
hez. Nem hallgathatom el, miért is hallgatnám 
el, hogy polgármesterünk minden alkalmat 
megragad, hogy szóljon a Tőled – nagy tapasz-
talataid alapján – kapott értékes tanácsokról, 
segítségről.
Balsay István: Velence városa, de a velencei 
üdülőkörzet mindegyik települése kezdettől 
fogva nagyon érdekelt. Mivel, az emberek min-

dennapjaira, a tó vízminőségére, élővilágára, 
nem utolsó sorban a fejlesztésekre és a közös 
intézmények elhelyezésére döntő hatással 
lehetne; az egységes tó körüli szerkezet, infra-
struktúra, a gazdaság, a közlekedés, turizmus 
megalapozására. Amikor 2006-ban az Orosz 
Föderáció területén betiltották az óriás kaszinó-
kat, rögtön jelentkeztek „üzletemberek”, hogy a 
7 magyar régióban létrehoznak gigaberuházá-
sokat. Erről nekem erdészektől, vízügyesektől, 
horgászoktól, tájfutóktól az előkészületekről 
azonnal információm keletkeztek. Az akkori 
kormánnyal az ütközést felvállaltuk. Fa Nándi, 
Lányi András professzor úr, Balogh Ibolya elnök 
asszony, olimpiai bajnokok, zöld mozgalmak, 
Kéri Edit segítségével országos figyelmet keltet-

folytatás a 26. oldalon
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tünk, majd jöttek a mentelmi joggal rendelkező 
országos hírnevű politikusok, polgármesterek 
és a teljes FIDESZ súlyával a Velencei- tó ügye 
mellé állt. 
VH.: Nem kérdeztelek még a legfontosabbról: 
Családodról.
Balsay István: A családomról, a gyökerekről az 
előzőekben néhány szót említettem. Nagyon jó 
érzés az, ha letekintek a kilátóról vagy utazom, 
vagy rápillantok az evezőspályára vagy az agárdi 
strandra, a Madárvárta csodálatos területeire. 
Látom nagyapám, apám, bátyáim a Velencei-tó-
ért nálam ezerszer többet tevő terület- és tele-
pülésfejlesztő elődeim munkáját. 
VH.: Mint széles látókörű politikust kérlek, 
ítéld meg, hogy idealista, túlságosan optimista 
vagyok-e, amikor a jelen világpolitikai hely-
zetben, annak alakulásában, egyre inkább azt 

látom, hogy hazánk csillaga a zenithez közelit. 
Európa bástyája, megőrzői vagyunk. Miniszter-
elnökünk a világpolitika elismert, legnagyobb 
formátumú politikusa. Hazánkkal kapcsolatos 
jóslatok, próféciák beteljesedését látom. Nostra-
damus, a krisztusi stigmákat viselő Pio atya, a 
maja sámán, a Dalai Láma, a bolgár világtalan 
látóasszony és sok egyéb látnok; egybehang-
zóan jósolták, hogy hazánkra kulcsfontosságú 
küldetés vár, hazánk a szellemi és spirituális 
megújulás zászlóvivője lesz. Ezzel kapcsolatban 
mi a véleményed?
Balsay István: Ha megengedi a Kedves Olvasó, 

9
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Mátay Balázs
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Meglepetésvendégeink is voltak. Dr. Csemez Attila, a Virágos Magyarországért 
mozgalom zsűri elnöke, Spanyárné Halász Szilvia, a régió vezetője és Fülöp 
Anita, az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegység-veze-
tője csodálattal nézték, hogy mennyien jöttek dolgozni, szépíteni városunkat. 
Nagyon örülünk, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz. 
Szeretnénk köszönetet mondani MINDENKINEK. Az utcavirágosítás is zök-
kenőmentesen megtörtént. Köszönjük az utcabizalmiak önzetlen munkáját. 

Most az a dolgunk, hogy ezt a sok munkát megbecsüljük, és egész nyáron 
jó gazda módjára vigyázzunk rá, hogy tiszta és ápolt legyen a környeze-
tünk. Annál is inkább, mert július 12-én nagy létszámú zsűri jön megnézni 
városunkat. Reméljük, hogy idén is elismerik a sok-sok munkát, amit a virá-
gos és tiszta városunkért tettünk. 

Benkő Istvánné
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Értesítés közterületen 
történő növényvédelmi 
munkákról
Velence Város megbízásából a ZÖFE Kft 
növényvédelmi munkákat végez a településen.

Munkavégzés helye: Gesztenye sor, Temető
Munkavégzés tárgya: gesztenyefák permetezése
Munkavégzés időtartama:  2018. június 13 – július 2. 
 19-06 óra között
Felhasználásra kerülő szer: Dimilin 25 WP 0,5 kg/ha
 Topas 100 EC 0,5 l/ha
 Vektafid A 2,0 l/ha
Élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő:  21 nap
Munkaegészségügyi 
várakozási idő:  0 nap

Méhekre nem veszélyes, vizekre kifejezetten veszélyes.  
Megjegyzés:
Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan 
megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent 

jelzett időintervallum betartására.

Ismét elmúlt egy év, „itt a tavasz”, süt a nap, és mi boldogan és nagy lendülettel készültünk a virágosításra. Egy csodálatos 
hagyomány szerint nálunk a május a virágosítás hónapja. Hívtunk és vártunk minden velencei lakost, óvodást, iskolást, nyug-
díjast, civil szervezetet 2018. május 12-én reggel 8 órára a parkokban előkészített virágágyásokhoz virágpalántákat ültetni. 
A hívó szóra megérkeztek a gyerekek, szülők, nyugdíjasok, intézményvezetők és mindenki, aki ehhez a mozgalomhoz akart 
tartozni. Jó volt látni ezt a sok dolgos kezet, amely mind azért dolgozott, hogy szép és virágos legyen Velence. 

„Virágos Velence”
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ben részt vett iskolánk diákja, Oláh Márk „Jack-
son” is. Produkciója ismét nagy sikert aratott. A 
zsűri különdíját kapta, ami meghívó a gárdonyi 
Ütős Fesztiválra. Gratulálunk neki is. A fesztivál 
szünetében a Várparkot is megnézhettük, majd 
egyéb szabadidős programokon is részt vettünk 
a verebi jurtatáborban. 

Márhoffer István
gyógypedagógus

Pedagógusnap

Idén kétszer is volt alkalmunk pedagógusnap 
kapcsán kicsit kikapcsolódni. Május 28-án az 
iskola dolgozói a Duna-kanyarban jártak kirán-
dulni. A Varga Ágnes tanárnő által szervezett 
és vezetett kirándulás első állomása Dobogókő 
volt, ahol egy rövid kis túra alatt körbetekinthet-
tünk és gyönyörködhettünk a fenséges tájban. 
Ezt követően Szentendrén megtekintettük a 
Kovács Margit emlékmúzeumot és a Marcipán 
múzeumot, majd szabad program keretében 

élvezhettük a mediterrán hangulatú városka 
utcácskáin a bolyongást. Alig egy héttel később 
megtartottuk hagyományos pedagógusnapi 
ünnepünket is, amely a diákok rövid műsorával 
kezdődött, majd egy közös ebéddel folytató-
dott. A menü összeállításában és elkészítésében 
mindkét nem képviselői kivették a részüket: a 
férfi kollégák a bográcsok körül ügyeskedtek, a 
szebbik nem képviselői pedig a desszertről gon-
doskodtak. A közös programban aktívan részt 
vettek seregélyesi tagintézményünk kollégái is. 

Entz-iklopédia

Régen volt, de igaz volt!

Ők voltak az elsők! Velencén, a Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Szakgimnázium jogelődjében 
1965-ben kezdték meg tanulmányaikat a képen 
látható „fiatalok”! 1968-ban szerezték meg 

szakmunkás-bizonyítványukat az akkoriban is 
nagyon „keresett” növénytermesztő gépész 
szakon.
Szerencsés Mihály, Békési Gyula és Kaszás 
György fáradhatatlan szervezőmunkájának 
eredményeként 2018. május 12-én Stossek 
Balázs igazgató úr köszöntötte az 50 éves talál-
kozó résztvevőit, a legendás első végzős évfo-
lyamokat. Az „igazoltan” távollevőkről történt 
illő megemlékezés után a jelenlévők beszámol-
tak életútjukról, nemes vetélkedést folytatva az 
unokák számát illetően (a nyertes szám: 11). A 
jóízű ebéd után kellemes hangulatú beszélgetés 
keretében csak a szépre emlékeztek az „öreg” 
diákok. 

Cserny Vilmos 
nyugalmazott címzetes igazgató

Nagyvenyimi kirándulás

Május közepén Nagyvenyimen az Agro-Concord 
Kft. szíves meghívására iskolánk 10. évfolyamos 
gazda tanulói üzemlátogatáson vettek részt. 
Ez a program több szempontból is figyelemre 
méltó, ezért reményeink szerint hasonló kezde-
ményezések a jövőben egyre nagyobb számban 
lesznek majd. Napról napra többet hallunk a 
fiatal, szakképzett és motivált munkaerő hiá-
nyáról, ami a mezőgazdasági ágazatban különö- 11

sen nagy nehézséget és megoldandó feladatot 
jelent. Baumühlner Franz, az Agro-Concord Kft. 
tulajdonos-igazgatója is ennek a problémának 
a kapcsán kezdeményezte az együttműködést 
iskolánkkal, hogy megoldást találjon a termelés 
egyik legmeghatározóbb területén jelentkező űr 

betöltésére. 
Eljutottunk tehát oda, hogy a cégek, vállal-
kozások már nemcsak a munkaerőpiacon, 
hanem már közvetlenül a képző intézmé-
nyekben keresnek megfelelő munkaerőt, 
és az ő szakmai felkészítésükben is sze-
repet kívánnak vállalni annak érdekében, 
hogy a szakképzésben részt vevő tanulók 
élesben, korszerű feltételek mellett, piaci 
szemléletben sajátíthassák el a szüksé-
ges ismereteket. Az iskolák lehetőségei 
és adottságai nem teszik lehetővé, hogy 
a mai kor és a jövő elvárásainak megfelelő 

gyakorlati szakemberek kerüljenek ki a munkaerő-
piacra, ez csak a munkaadók, cégek bevonásával 
valósulhat meg. A hatékony termeléshez elenged-
hetetlen technológia a szakképző intézmé-
nyekben nem, vagy csak ritkán áll rendelke-
zésre, így egy ehhez hasonló, modern üzem 
meglátogatása és ezekkel együttműködés 
kialakítása a diákok számára is mutathat egy 
jövőképet, miért is érdemes a mezőgazda-
ságban elhelyezkedni, és tovább segíti azon 
sztereotípia megdöntését, hogy a mező-
gazdaságról csak a gumicsizma és a trágya 
jusson az ember eszébe. 

 Vadász Tamás 
gyakorlati oktatásvezető

Szivárvány fesztivál

A Szivárványtörzs Közhasznú Egyesület szerve-
zésében megrendezett II. Szivárvány Fesztiválon 
szerepeltünk a színjátszóinkkal május 25-26-án 
a Dinnyési Turisztikai Hagyományőrző Központ-
ban. Hans Sachs - Nyűgös férjek nyugtatója című 
farsangi komédiáját adták elő a lányok nagy 
sikerrel. A zsűri ezüst minősítéssel értékelte a 
munkánkat. A szereplők: Rácz Evelin, Szabados 
Dominika, Keszler Alexandra. Felkészítő taná-
rok: Szücsné Boros Terézia és Márhoffer István. 
A fesztiválon a Velencei Gyermekotthon színei-

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs
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Biztonságunk érdekében  

Itt a nyár, az az időszak, amely – ha akarjuk, 
ha nem – hozza magával a megnövekedett 
turizmus és átutazó forgalom árnyoldalát, a 
szokásosnál több szabálysértést, bűnesetet. 
Ehhez képest a „bevezető szakasz”, a május 
közepétől lapzártánkig tartó időszak nem 
nevezhető kirívónak, sőt, a korábbi hónapok-
hoz képest viszonylag csendes volt, mind-
azonáltal történtek olyan esetek Velencén 
és környékén, ahol be kellett avatkozniuk a 
rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavé-
delem (tűzoltóság) illetékeseinek.
Önkéntes tűzoltóinkat május végéig négy kár-
esethez riasztották, ebből kettő volt indokolt. 
Az egyik esetben Kápolnásnyéken egy gépkocsi 
áramtalanítására volt szükség, Nadapon gázszi-
várgás történt. Több rendezvényen is részt vet-
tünk: Velence Majálison, Velence Gyermekotthon 
Gyereknapján, Nadap és Kápolnásnyék gyerek-
napján, Polgárőrnapon, Velencei Családi Hétvége 
programján és a Meseliget Óvoda családi napján. 
Május 27-én a Nyitott szertárkapuk rendezvény 
keretein belül Egyesületünk is fogadta az érdek-
lődőket. Szeretnénk az évek óta elhanyagolt 
gyerekcsapatot újjászervezni, felkészíteni őket 
a tűzoltóversenyekre, kinevelni az utánpótlást. 
Ennek érdekében áprilistól elkezdődtek az edzé-
sek – tájékoztatott Tóthné Pongrácz Beáta, a 
VÖTE elnöke.
És most nézzük a további történéseket: Szalag-
korlátnak ütközött egy gépkocsi május 30-án 
az M7-es autópálya 45-ös kilométerszelvényé-
nél, Velence térségében, a főváros felé vezető 

oldalon. A járműben csak a vezetője utazott, aki 
nem sérült meg. A székesfehérvári hivatásos tűz-
oltók áramtalanították a belső sávban forgalmi 
akadályt okozó autót.
A pákozdi körzeti megbízottak 2018. június 6-án 

délelőtt Velencén, a 
Tópart utca és a Gárdo-
nyi utca kereszteződé-
sénél ellenőriztek egy 
36 éves pákozdi gép-
járművezetőt, akivel 
szemben a légalkohol-
mérő pozitív értéket 
mutatott. Az egyenru-
hások a sofőrt további 
mintavételre előállítot-
ták, ellene „járművezetés 
ittas állapotban” vétség 
elkövetésének gyanúja 
miatt indult büntetőeljá-
rás a Gárdonyi Rendőrka-
pitányságon.

Két személygépkocsi ütközött össze Velen-
cén, a Sukorói úton június 12-én késő dél-
után. A balesethez a székesfehérvári hivatásos 

tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat irányítása mellett elvégez-
ték a műszaki mentési munkálatokat. Az egyik 
járműbe egy ember beszorult, őt az egység 
feszítővágó segítségével szabadította ki. A 
balesetben négy ember megsérült, őket a 
mentők kórházba szállították. A munkálatok 
idejére az érintett útszakaszt néhány órára teljes 
szélességében lezárták.
Ugyancsak június 12-én, lapzártánk idején pol-
gármesterünk, Koszti András is közreműkö-
dött egy káreset gyors elhárításában. Az éjjel 
érkező vihar idején a városvezető autóval végig-
járta a település frekventáltabb részeit, eközben 
észlelte, hogy a Tópart utcában a Nyár utcai 
kereszteződésnél egy fa az úttestre dőlt, 
elzárva a forgalom elől az útszakaszt. Gyorsan 
riasztotta a tűzoltóságot, így a VÖTE 4 fős egy-
sége hamarosan a helyszínre ért, és eltávolította 
a kidőlt fát az úttestről.
A velencei polgárőrök 2018. május hónapban 
összesen 418 órában járőröztek, eseményeket 
biztosítottak. Iskolák ellenőrzését 16 alkalom-
mal végezték összesen 64 órában, alkalman-
ként 2 fővel. Közbiztonsági járőrözésben 8 alka-
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lommal vettek részt, 108 órában, alkalmanként 
2 fővel. Labdarúgó mérkőzés biztosítását 2 
alkalommal végeztek, 60 órában, alkalmanként 
6 fővel
Rendőrséggel közösen biztosítottak  kerékpár-
versenyt a Velencét érintő területen 2 alka-
lommal, 96 órában és 8 fővel. Rendezvénybiz-
tosítás a majális biztosításával indult, melyen 
9 fővel vettek részt, a  többi polgárőr főzésben 
jeleskedett, ízletes babgulyással és tócsnival 
megvendégelték a társszervezetek tagjait, 
valamint  vendégül látták Dr Túrós András 
OPSZ-elnök urat és kedves feleségét. A május 
26-i Orbán-napi rendezvényen a borrendek 
felvonulásának biztosítását 6 fővel végezték. 
A június 2-án megrendezett Fejér Megyei Pol-
gárőr nap és a Velencei-tó-kerülő kerékpártúra 
szervezése igen sok feladatot  adott polgárőre-
inknek – tájékoztatott Fehér István, a Velencei 
Polgárőrség elnöke.

Május 25-én a velencei EGYMI-ben megren-
dezésre került a Gyermeknap. Különböző 
ügyességi és szórakoztató játékokat találtak 
ki a szervező pedagógusok. A nagy melegben  
ötletes pancsolót varázsoltak az udvarra, ahol 
kincseket lehetett keresni a vállalkozó szel-
lemű gyermekeknek. Volt arcfestés, íjászkodás, 
zsákbamacska, tréfás evőverseny, különböző 
tréfás játékok. A gyermekeket a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság kutyás bemutatója és 
rendőrautója és a Pázmándi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület bemutatója és tűzoltóautója 
varázsolta el leginkább. Nagy sikere volt a 

bográcsban készült  gulyáslevesnek és a tár-
csán sült lángosnak. Köszönjük mindenkinek, 
aki támogatta rendezvényünket és dolgozott a 
nap sikeréért. 

Czirákyné Fekete Ilona 
igazgató

A vizek veszélyei - 2.
Közlekedés csónakkal, vízi sporteszközzel

A HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT (1. melléklet az 
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelethez) rendelke-
zései alapján: 
Csónakot és nyilvántartásba vételre nem kötele-
zett vízi sporteszközt alapesetben az vezethet, 
aki:
a)    a 14. életévét – gépi hajtású vízijármű eseté-
ben 17. életévét – betöltötte,
b)    úszni tud,
c)    a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és
d) ismeri a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit, 
valamint az igénybe vett vízterület sajátosságait.

Ha több személy tartózkodik a csónakban, indu-
lás előtt 16. életévét – gépi hajtású vízijármű 
esetében 17. életévét – betöltött, valamint a 
fenti b)-d) pontokban foglaltaknak megfelelő 
vezetőt kell kijelölni. Indulás előtt – és ha szük-
séges, menet közben is – a csónak belsejéből 
a vizet el kell távolítani. A csónak vezetője a 
beszállás előtt köteles tisztázni, hogy a csónak-
ban helyet foglaló személyek tudnak-e úszni és 
azok nyilatkozata, továbbá a Hajózási Szabályzat 

rendelkezései alapján a mentőfelszerelés elhe-
lyezéséről, továbbá alkalmazásra való készen-
létéről köteles gondoskodni. A menetben levő 
csónakban tartózkodóknak tilos állni.

Vízen levő (közlekedő vagy veszteglő) csó-
nakban tartózkodó úszni nem tudó, vala-
mint 14 évnél fiatalabb személy, továbbá vízi 
sporteszközön közlekedő minden személy 
köteles mentőmellényt viselni.

A HSZ értelmében a csónak 
az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:

1) mentőmellény - a csónakban tartózkodó 16. 
életévet be nem töltött személyek és úszni nem 
tudó felnőttek együttes számának megfelelően, 
de legalább 1 db,
2) evező - a csónakban tartózkodó személyek 
számának és a csónak hajtásának megfelelően, 
de legalább 1 db,
3) horgony - 1 db, a csónak horgony nélküli 
tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű 
horgony (a horgony a mederhez történő ideig-
lenes rögzítésre alkalmas, más számára veszély-
telen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesít-
hető),
4) kikötésre és horgonyzásra alkalmas és meg-
felelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 fm,
5) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz - 1 
db,
6) fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval 
és tartalék elemmel - 1 db,
7) a csónak üzembentartójának nevét és lakcí-
mét (telephelyét) tartalmazó – a csónaktesten 
tartósan rögzített - tábla,
8) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes 
anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 
34B oltásteljesítményű tűzoltókészülék - 1 db.

A Velencei-tavon:

- Csónak alapesetben a parttól számított legfel-
jebb 1500 m széles vízterületen
(a Velencei-tó teljes területén) közlekedhet.
- Csónak – a szükséghelyzet kivételével – I. 
fokú viharjelzésnél csak a parttól számított 
500 m távolságon belül közlekedhet.
- Csónak – a szükséghelyzet kivételével – II. 
fokú viharjelzésnél nem közlekedhet.

Mátay Balázs

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Általános segélyhívó 112
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Rovatunkban Koszti András pol-
gármestert és Dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzőt kérdezzük a képviselő-tes-
tület munkájáról, az üléseken meg-
hozott rendeletek fontosságáról és 
szükségességéről. A képviselő-tes-
tület jegyzőkönyvei nyilvánosak, 
ezért nem a rendeletek felsorolása 
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű 
ügyekről kívánunk részletesebb tá-
jékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2018. május 24. napján tar-
totta soros ülését Velence Város Önkormányzat
képviselő-testülete. Ezt egy lakossági fórum 
követte a Velence Korzó emeletének beépítési 
terve okán. A testületi ülés napirendi pontjainak 
taglalása előtt kezdjünk ez utóbbival. Mi indo-
kolta ennek a fórumnak az összehívását?
Koszti András: Elsősorban a polgármesteri 
tevékenységem kezdetén meghirdetett nyílt, 
közvetlen kommunikáció, az, hogy a város 
lakóit foglalkoztató helyi kérdésekben minél 
gyorsabban, hitelesebben megismerhessem az 
érintettek véleményét, és közvetlen párbeszéd 
során fejthessem ki én is a magamét, illetve 
– felhatalmazásával – képviselő-testületünk 
álláspontját. Ez a beépítési ügy pontosan egy 
ilyen téma. Ennek megfelelően a mostani már a 
többedik olyan fórum volt, amely ezzel a témá-
val foglalkozott. Képviselő társaimmal együtt 
szerettem volna megismerni az érintettek és 
a városlakók véleményét, mielőtt mi bármiben 
is állást foglalunk. Ahogy a fórumon is hangsú-
lyoztam, most is kiemelném: semmiféle dön-
tést, állásfoglalást a beépítéssel kapcsolatban 
testületünk nem hozott, nem szavazott meg! 
Ezt azért fontos nyomatékosítani, ugyanis töb-
ben is úgy hitték, hiszik, hogy mi ezt a projektet 
biztosan támogatjuk. Erről szó sincs, semmiféle 
döntést ezzel kapcsolatban nem hoztunk! Az 
ügy jelen szakaszában nincs még itt az ideje. 
Amikor ez aktuális lesz, természetesen foglal-
kozunk majd vele, és állást is foglal képvise-
lő-testületünk.

Velencei Híradó: A lakossági fórumot megelő-
zően 30 napirendi pontot tárgyalt Velence Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete. Az ülés 
elején beszámolókat hallgatott meg, illetve 
fogadott el egyhangúlag a testület.
Koszti András: Valóban. Egymás után a Velen-
cei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Köz-
hasznú Nonprofit Kft., a Velence Gyógyszertár 
Kft. és a Velence Városgazdálkodási Kft. 2017. 
évi működéséről, a Velencei Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás, a Humán Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2017. évi 
tevékenységéről, valamint a Velence Plus Kft és 
a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. tavalyi gazdálkodásáról szóló beszámolókat 
hallgatta meg és fogadta is el egyhangú szava-
zásokkal képviselő-testületünk. Úgy ítélte meg, 
hogy mindegyik társaság jó munkát végzett és 
felelős gazdálkodást folytatott a 2017-es évben, 
így nem  volt kétséges az egyhangú döntés.
Velencei Híradó: Döntés született arról is, 
hogy augusztustól iskolavédőnőt alkalmaznak, 
a munkakör betöltésére pályázatot írnak ki. Mit 
kell erről tudni?
Dr. Szvercsák Szilvia: Az önkormányzat a költ-
ségvetés elfogadásakor döntött arról, hogy a 
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Bap-
tista Általános Iskolában a gimnáziumi osztály 
elindítása, a megnövekedett gyermeklétszám, 
a várandósok számának folyamatos emelke-
dése miatt 2018. augusztus 1. napjától egy III. 
védőnői körzetet alakít ki. Ez a III. körzet lesz 
az iskolavédőnői körzet. Az iskolavédőnő az 
oktatási intézmény(ek)ben összesen 1000 főt 

láthat el, ha a 800 főt meghaladó tanulói lét-
szám iskola - védőnői ellátása más módon nem 
biztosítható. Városunkban a 2018. augusztus 1. 
napjával bevezetendő iskolavédőnői munkakör 
miatt vált szükségessé a pályázat kiírása és meg-
jelentetése. 
Velencei Híradó: A képviselő-testület ezen az 
ülésén megalkotta Velence Város Önkormány-
zata 2017. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló rendeletét (zárszámadását). Miként 
lehetne ezt összegezni? 
Koszti András: A teljes rendelet minden rész-
letének közlése száraz felsorolás lenne, így a 
legfontosabb adatokat, összegeket emelném 
ki: Velence Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete – a 2017. december 31. napi 
állapotnak megfelelően – az Önkormányzat és 
költségvetési szerveinek összesített 2017. évi 
költségvetési 

a) módosított bevételi főösszegét 
 2.289.475 e Ft-ban
b) teljesített bevételi főösszegét 
 2.286.862 e Ft-ban
c) módosított kiadási főösszegét  
 2.289.475 e Ft-ban
d) teljesített kiadási főösszegét 
 1.887.468 e Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat összevont 2017. évi összes 
teljesített működési célú bevételeinek főösz-
szege 1.238.551 e Ft, teljesített felhalmozási 
célú bevételeinek főööszege 228.027 e Ft. Az 
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Dr. Szvercsák Szilvia: Kiegészítésként annyit 
tennék hozzá, hogy a tavalyi évben kötött az 
önkormányzat egy szerződést a projekttervekre 
az érintett három épület tekintetében, amelyből 
az egyik az orvosi rendelő épülete. Az abban fog-
lalt határidő lejár nemsokára, ezért arra kértem 
a testület tagjait, hogy az orvosi rendelő terve-
zésére vonatkozó határidőt hosszabbítsák meg, 
illetve adjanak a tervezőnek egy olyan feladatot, 
hogy ütemezze a rendbetételnek a műszaki 
tartalmát. Az arra való előkészítésre történő 
felhatalmazást kértem a testülettől, ami meg is 
történt.

(MB)

Önkormányzat összevont 2017. évi összes tel-
jesített működési célú kiadásainak főösszege 
1.167.168 e Ft, teljesített felhalmozási célú 
kiadásainak főösszege 139.303 e Ft. Az Önkor-
mányzat összevont 2017. évi teljesített finan-
szírozási bevételeinek főösszege 820.284 e Ft. 
Ami az adósságállományt illeti, az Önkormány-
zat a 2017. évben nem tett olyan kötelezett-
ségvállalást, amelyhez a Magyarország gazda-
sági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkez-
tető ügylet megkötése vált szükségessé.
Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során 
keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált 
összevont költségvetési pénzmaradványa 
399.394 e Ft-ban kerül meghatározásra. Az 
Önkormányzatnak a központi költségvetésből 
származó normatív támogatások elszámolása 
kapcsán 3.178 e Ft visszafizetési kötelezett-
sége keletkezett, amely kötelezettséggel ter-
helt pénzmaradványként kerül elkülönítésre. 
Velence Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete az intézmények pénzmaradványát 
elvonja.
Velencei Híradó: A Hajdú-tanya ivóvízhálózat-
hoz történő csatlakozása kapcsán is született 
egy döntés, az UTÉPSZERV Kft.-vel kötött vállal-
kozási szerződés teljesítési határidejének meg-
hosszabbítása tárgyában.
Koszti András: Igen. Az egyeztetések ered-
ményeként az a megállapodás született, hogy 
az önkormányzat fejezi be a megkezdett beru-
házást, és az aktiválást követően a tulajdonjog 
átszáll a Magyar Államot képviselő MNV Zrt.-re, 
az üzemeltetést pedig a DRV Zrt. fogja végezni. 
A vízjogi engedélyezési eljárás elhúzódott, a 
támogatási szerződés aláírására és a támoga-
tási összeg kiutalására várhatóan 2018. május 
végéig kerül sor. Ezért javasoltam, hogy a kép-
viselő-testület az eredeti vállalkozási szerződés-
ben rögzített 240 nap helyett 327 napban hatá-
rozza meg a szerződés teljesítési határidejét. 
Erre tavaly nyertünk pályázat útján 100 millió 
forintot, amelyet az önkormányzat fog kiegészí-
teni, közel 30 millió forinttal.
Velencei Híradó: Az I. számú családorvosi kör-
zetet ellátó dr. Szabó Irén orvosi rendelőjének 
felújításával összefüggésben is hoztak egy fon-
tos döntést a képviselő-testület tagjai. Mi ennek 
a lényege?
Koszti András: A tavalyi évben megigényeltük, 
és felmérésekkel alátámasztottuk, hogy nagy-
ságrendileg 70 millió forint szükséges arra, 
hogy az I. számú orvosi rendelőt helyre lehes-
sen hozni. Ehhez képest a tavalyi év végén csak 
28,5 millió forintot kaptunk a projektre. Azért 

jártam nemrégiben dr. Dukai Miklós államtit-
kár úrnál, hogy ennek a hiányzó részére meg-
szerezzem a támogatást. Államtitkár úr azt 
tanácsolta, hogy a folyamatot indítsuk el ismét, 
csökkentett összeggel, és addig pedig kezd-
jük azt felhasználni. Ezt úgy tudjuk megtenni, 
hogy kettébontjuk a tervezett projektet, az első 
körben a 28,5 millió forint összeg keretéig az 
orvosi rendelőt belülről hozzuk rendbe, hogy 
mihamarabb lehessen ott fogadni a betegeket. 
A doktornő kérése az, hogy addig dr. Tassy Péter 
rendelőjében fogadhassa a betegeit, dr. Tassy 
Péter rendelési idejével ellentétes időben. Erről 
szólt ez az előterjesztés, amelyet képviselő-tes-
tületünk 9 igen szavazattal, ellenszavazat nél-
kül egyhangúlag el is fogadott. 15

Az időjárás sem fogott ki a babákon

Évek óta hagyományos és egyre népszerűbb rendezvénye Velencének az országosan is 
kuriózumnak számító Babák Rózsakertje ünnepség - idén a gyermeknap programjaival 
összevonva -, amelynek keretében a településen az elmúlt egy esztendőben született 
kisgyermekek tiszteletére elültetnek egy-egy szál rózsát, illetve az érintett babák neve 
egy kis táblán felkerül az erre rendszeresített pergolára a Babák rózsakertjében. 2018-
ban 72 név került fel a pergolára, illetve ugyanennyi gyönyörű rózsa került elültetésre 
a parkban. 

Az időjárás azonban kissé áthúzta a rendezők forgatókönyvét, ám volt “b-terv”, így a szakadó 
eső ellenére a szabadtéri program ünnepi és gyermeknapi részére a Velence Korzón került sor. 
Ugyanitt adta át a Velence Rózsája díjat Koszti András polgármester az idei három kitüntetett-
nek. Velence Város Önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében Czirbik Jánosné 

Katona Rozália, Urfi Jenőné Hegyi Gyöngyi Ilona, valamint Tóthné Pongrácz Beáta vehette át a 
rangos elismerést a település első emberétől, aki hangsúlyozta, nagyon nehéz volt dönteniük, 
ugyanis akár több tucatnyi díjat is ki tudtak volna osztani.
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

„Evezz a mélyre…!”
Lukács 
evangéliuma 5:1-11
Amikor egyszer a Genezáret tavánál volt, nagy 
tömeg sereglett oda hozzá, hogy hallgassa az 
Isten szavát. Látta, hogy a tó partján két bárka 
vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálót mos-
ták. Beszállt hát az egyik bárkába, Simonéba, s 
megkérte, hogy lökje egy kicsit beljebb a part-
tól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. 
Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: 
„Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat hal-
fogásra! Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s 

nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem 
a hálót” - válaszolta Simon -, és így is tett, s annyi 
halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. 
Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy 
menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták 
mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. 

Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, 
és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert 
bűnös ember vagyok!” Mert a szerencsés hal-
fogás láttán társaival együtt félelem töltötte el. 
Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus 
fiait, Simon társait. De Jézus így szólt Simonhoz: 
„Ne félj! Ezen túl embereket fogsz halászni!” 
Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket 
elhagyva követték. 
Ez az igeszakasz látszólag két teljesen külön-

böző dologról beszél: a 
csodálatos halfogásról 
és a tanítványi elhívás-
ról. Mégis egy egységes 
krisztusi világképről szól 
az Ige. 
Isten szándékával sokszor 
kerül ellentétbe földi-evi-
lági énünk. Igen, együtt 
van meg bennünk a jó és 
a rossz! A kegyelem és az 
átok. A bűn és a szentség. 
Az isteni és a sátáni.
Lehet-e kétféle énje 
az istenhívőnek?  Egy 
kegyes, templomos 

énünk és egy világi, civil énünk? Lehetünk-e 
mások a templomban, az imádságban, mint 
otthon vagy éppen a munkahelyen? Bűneink 
tudatában csak leroskadni tudunk az Úr meg-
bocsátó kegyelme előtt. Megalázkodik lelkünk 
az Ő fenséges hatalma előtt.  Ám e földi tere-
ken járva, a másik oldalról ott van bennünk 
elég erősen a laikus, világi énünk, az önző 
emberi, természetesnek hitt magatartásunk, 

amikor a hétköznapok gyilkos zűrzavarába 
hasonló indulatokkal és szándékokkal vetjük 
bele magunkat. 
Ez nemcsak a “civil” szféra problémája, de még 
inkább azoké, akik Isten fiainak neveztetnek. 
Akik a világosság fiai a Biblia szavával. S ebben 
a civilizációban mindkettő ott van létező való-
ságként. A lelki és az anyagi ember örök, szinte 
feloldhatatlan kettőssége és ellentmondása. A 
világosság és a sötétség fiainak szembefeszü-
lése a szellemi élet és az örökélet már ezen a föl-
dön történő megélésében, avagy éppen materi-
ális elutasításában. 
De minden ellentmondás feloldódik, ha elhang-
zik Krisztus ajkán a nevünk, ahogy Péteré is a 
kiválasztáskor, a küldetésre való elhíváskor.  Így 
lett a névtelen halászból „emberhalász”, apos-
tol, s Krisztus hitvallója. Mily sokan hallották már 
meg a történelemben, hogy nevükön szólította 
őket Valaki, s elhívta őket a „háló mellől”, ebből 
a múló világból, azért, hogy a szenvedéseken 
és keresztvállalásokon általmenve legyenek 
emberhalászok, apostolok, akik embereket 
vezetnek Istenhez. 
Talán mi is ilyen hétköznapi halászok, egyszerű, a 
mának élő evilági emberek voltunk és vagyunk. 
Merünk-e engedni az elhívásnak, s arra az oldalra 
állni, ahol Krisztus van?
Merünk-e odaállni a Jó, a Szép, az Igaz mellé? A 
szellemi világ oldalára az anyagi világ helyett? 
A világosság fiainak oldalára a sötétségnek fiai 
helyett? Igen, az egész világot át akarja ölelni 
Ő. Azért, mert önmagát adta érette. Nemcsak 
egy részéért, hanem az egészért (János 3:16). S 
éppen ezért nem választható el Jézus tanításá-
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szóló. Mint ott és akkor Péter és társai életében. 
Talán soha meg nem ismétlődő. Csak őt, csak 
ott és csak akkor. Ezért nem mindegy, hogyan 
fogadjuk az isteni szólítást. 
Némelyeknek ez a megvilágosodást, a mindent 
jelenti, másoknak talán a semmit. Ez utóbbiak 
vannak „jelenvaló” világunkban többen. Az elhí-
vást meghallók pedig sokkal kevesebben. Ők a 
„szent százalék”, az elhívott sereg, a mustármag, 
a földbe hulló búzamag. Isten ott van áldásával 
és kegyelmével e kicsinynek tűnő százalékok-
ban, a minőségi és kisebbségi lét keresztválla-
lásaiban.  
Ne félj a találkozástól, az elhívástól, bűneid 
megvallásától! Bátran vessed ki a hálót, „evezz 
a mélyre”, s meglátod életedben a csodát. „Ne 
félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni!”

Igen, ilyenek vagyunk. Ami az egyik embernek 
egy teljesen eredménytelen halászattal eltöl-
tött éjszaka után valódi isteni csoda, újjászüle-
tés, az a másik embernek egy megmagyarázha-
tatlan, semmit nem jelentő pillanat. A kegyelem 
és a csoda lehetősége mellett el lehet menni… A 
globalizált, szekularizált ember nem tud mit kez-
deni a csodával, Isten elhívásával, a transzcen-
denssel.  Mert az isteni elhívás mindig személyre 

ban a világ – minden negatív jelenség ellenére 
- jóra és rosszra. Mert az egységes. Egységes 
abban, hogy megváltásra szorul. Isten kegyel-
mére utalt. Isten azoknak is az Istene, akik eluta-
sítják vagy tagadják Őt. Őket is megváltotta a Fiú 
áldozatával. Mindnyájunkért meghalt Krisztus, 
csak valaki rádöbben erre saját életének megta-
pasztalásával, valaki pedig hálátlanul és vakon 
elmegy mellette. 

Sok egyéb település mellett - hogy csak a leg-
utóbbi négyet említsük - Fót, Albertirsa, Marton-
vásár és Bakonyszombathely után 2018. május 
24-én Velencére érkezett a “Menő reformáció” 
mobil kiállítása. A Reformáció Emlékbizottság 
2017 után idén újra csatasorba állított mozgó tár-
lata - amely egy kifejezetten erre a célra átalakí-
tott, alacsony padlós, mintegy 17 méter hosszú, 
városi csuklós busz - a Dr. Entz Ferenc Mezőgaz-
dasági Szakgimnázium udvarán várta az érdek-
lődőket. A villámkiállítás - melyet Koszti András 
polgármester nyitott meg - új megközelítésből 
kívánja átadni és „szállítani” az 500 (+1) éves 
reformációhoz kapcsolódó ismereteket, gondola-
tokat és tanításokat.

A teljesen átalakított busz fő küldetése, hogy az 
egész országot bejárva, a kisebb települések lakói-
hoz is eljuttassa a reformáció történetét és értékeit. A mozgó tárlat 
lehetővé teszi, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebb korosztályig bárki 
megismerkedhessen a reformáció félévezredes örökségével. A tárlat 
kortársainkkal készült interjúkkal, interaktív játékokkal, digitális alkalma-

zásokkal, önmagukon túlmutató kiállítási tárgyakkal és installációkkal 
hozza közelebb hozzánk a több, mint félezer éve útjára indult, és azóta a 
mindennapjainkba beépült megújulási mozgalom, a reformáció értékeit. 

–mb-

Menő reformáció buszba zárva

Istentiszteletek: 

Újtelepen
(Szabolcsi út és Kossuth utca sarka):
minden vasárnap 9 óra

Óvárosban 
(Templom köz 1.): 
fél 11 óra (Templom)

Fo
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

A Sünik utolsó 
közös mesés 
kirándulása
A címben szereplő minden szóra nagy hang-
súly kerül. A Sünik idén töltik együtt ovis életük 
utolsó évét, melyet a szó szoros értelmében 
meséssé szerettünk volna tenni számukra. A 
szülőkkel történt megbeszélés szerint egy szín-
házlátogatással leptük meg a gyerekeket.
Mivel hosszú útra indultunk, és persze teljes 
létszámmal, így velünk tartott Marcsi néni és 
Timi néni is. Azon a szép reggelen mindenki 
pontosan érkezett, a megbeszéltek szerint az 
üres hátizsákjával, amibe az oviban került be a 
gondos szülők által már előkészített útravaló. 
A konyhán elkészítették az ebédünket: óriás 
szendvics formájában, hiszen egész napos csa-
vargásra készültünk.
Reggelinket még a megszokott módon az oviban 
ettük meg, de már mindenki arra figyelt, hogy 
mikor halljuk meg a nyitott ablakon át a busz 
berregését. Elérkezett ez a pillanat is. Felkaptuk 
a hátizsákokat, és irány a busz és a nagyvilág.
A hosszú úton énekléssel múlattuk az időt. Fel-
idéztünk minden kedves dalt, amit az ovis évek 

alatt megismertünk. Szerencsénkre a sofőr 
bácsinak nagyon tetszettek, és még ő biztatott 
minket, hogy ne hagyjuk abba.
Végre megérkeztünk a színházba, ahol remé-
nyeink szerint a mesék birodalmába is eljut-
hatunk szó szerint, hiszen ez egy interaktív 
előadás volt. A mese az állatok nyelvén tudó 
juhászról szólt. A nézőtéren rajtunk kívül még 
egy csoport gyerek volt, akik mindannyian kere-
kes székekkel érkeztek. Segítettünk nekik elhe-
lyezkedni, hiszen ami nekünk egyszerű, az nekik 
csak segítséggel megy. A függöny felgördült…, 
és elkezdődött a csoda. Volt zene, csodás dísz-
letek, bábok, és persze mi. Páran szereplőként 
részt vehettünk a mesében. Hatalmas tapssal 
jutalmaztuk az igazi és a segítő szereplőket.
Mire a mese véget ért, a szemünk már kopogott 
az éhségtől. Kerestünk egy kellemes helyet, 
ahol megehettük madárlátta óriás szendvi-
csünket. Immár jóllakottan ismét buszra száll-
tunk, és meg sem álltunk a Hősök teréig. Ott 
megnéztük az óriás szobrokat, és átsétáltunk 
a tó feletti hídon, hogy megmozgassuk elgém-
beredett tagjainkat. Aztán igazi piknik követke-

zett. A Városligetben a fűben ülve előkerestük 
hátizsákjaink aljáról a gondos anyukák által 
csomagolt ropogtatnivalót. Még egy jó libásat is 
játszottunk, hiszen itt aztán volt hely bőven. A 
fák között szlalomfutásra is volt erőnk.
Kicsit lihegve, fújtatva kapaszkodtunk vissza a 
buszra, hogy hazaröpítsen minket a mesevilág-
ból. Itt a vége, fuss el véle, aki tudja, az mesélje…

Bánfalviné Schultz Judit
óvodapedagógus, 

Süni csoport

Családi nap a 
Meseligetben
Ebben az évben is június első szombatján 
került megrendezésre a családi nappal egybe-
kötött gyermeknap az óvodánkban. A hagyo-
mányokhoz híven az óvoda születésnapját is 
ezen a napon ünnepeljük, így jókedv, rengeteg 
mosoly és élmény jellemezte ezt a napot. Sok 
szülő, óvodai dolgozó, önkormányzati segítő 
vett részt a szervezésben, valamint anyagi és 
eszmei támogatást adott a Meseliget Óvodá-
saiért Alapítvány. Az Alapítvány jóvoltából népi 
játszóház és a Buborék együttes szórakoztatta 
a gyermekeket, családokat. Megszámlálni sem 
tudom, mennyi minden volt még, és bizton 
mondhatom, hogy a gyermekek is elfárad-
tak, ha mindent kipróbáltak, mindenben részt 
vettek ezen a napon. Szombaton reggel szép 
napos időben gyülekeztünk a Fő utcai óvoda 
udvarán. Az intézmény vezetőjének köszön-
tője után színpadi műsor kezdődött, melyet az 
ovisok már izgatottan vártak. A legkedveltebb 
zenéket kiválogatva sorakoztak a színpadra 
kicsik és nagyok: tengerészek, matrózok, sárká-
nyok, törpék, kis rókák. Táncaikat megérdemelt 
taps követte. A színpadon ünnepélyesen adta 
át az idei év korisainak az okleveleket Orgo-
vány István edző. Gyermekeink büszkén vihet-
ték haza. Majd a várva várt tombola követke-
zett. Szülő és gyermek egyaránt dobogó szív-
vel szaladt a nyereményekért. Gazdára talált 
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mester úr köszöntötte a gyerekeket, akiknek 
sok sikert és boldog, vidám napokat kívánt az 
iskolai életükhöz, valamint megajándékozta 
őket egy-egy szép tolltartóval. A műsor végén a 
45 ballagó kisgyerek napocska formát alkotva 
egy-egy lufi felengedésével búcsúzott az 
óvodától. A csoportokban tovább folytatódott 
a búcsúzkodás, minden kisgyerek a tarisznyá-
jában sok ajándékkal és reméljük, hogy szép 
óvodai emlékekkel ballagott el. 

Ballagó nagycsoportok: 
Piros Alma, Tulipán

Bóra Csilla
óvodapedagógus

a labda, kisbicikli, társasjáték, csokiszökőkút, 
fagyijegy és a többi ajándék. Meghívott vendé-
geink lelkesen tapsoltak, s mosolyogva figyel-
ték a kipirult arcokat. Örültünk, hogy részesei 
voltak ők is e nem mindennapi eseménynek, 
mely egy igazi, kötetlen szórakozás volt. Rész 
vettek a vidám programunkon a leendő ovisok 
is szüleikkel. 
Megismerkedhettek a többi szülővel, kisgyer-
mekkel. Kipróbálhatták magukat célbadobás-
ban, ügyességi játékokban. Akinek kedve volt 
ugrálóvárban is ugrálhatott. Mások arcfestésre 
jelentkezhettek, melyet a Kölyökidő Alapít-
vány munkatársai, kiegészülve két diáklány 
segítővel, készítettek el. Nagy sikere volt a tűz-
oltó és rendőrautónak, sok kisgyermek érdek-
lődött irántuk, érezhette „akcióban” magát, 
amikor beülhetett a rendőr- és tűzoltó bácsi 
mellé. A délelőtt közepén még az is elmoso-
lyodott, aki véletlen eddig nem, amikor ezré-
vel látta szállni a buborékokat. Még az anyu-
kák és apukák is újra gyermeknek érezhették 
magukat, mikor gyermekükkel együtt a bubo-
rékok nyomába eredtek. A zenét hallva pedig 
nemcsak a kezük, hanem a lábuk is ritmusra 
járt. Nekünk, óvodapedagógusoknak is jó volt 
ezt látni.
Napunkat megkoronázta a finom ebéd és a szi-
várványszínű, vidám, nem kevésbé finom torta, 
mely pont olyan volt, mint-e délelőtt forga-

taga. Aki részt vett ezen a napon, biztos vagyok 
benne, hogy jól érezte magát, és lesz mire emlé-
keznie a következő Családi napig.

Müllerné Csite Éva, 
óvodapedagógus 

Elballagtak…
2018. június 1-je emlékezetes nap volt a Meseli-
get Óvodában a Piros Alma és Tulipán csoportos 
gyermekek és szüleik számára. Az elmúlt négy 
év lezárásaként délután ballagási ünnepre gyűl-
tünk össze. Vegyes érzelmekkel készültünk erre 
az ünnepségre. A ballagást megelőző napokban 

összegyűjtöttük emlékeinket, és igyekeztük beje-
gyezni az óvodától kapott Ballagó könyvecskébe. 
Képeket ragasztottunk bele az óvodáról, leraj-
zolták magukat a gyerekek, megmértük, hogy ki 
milyen magas, és mennyit nőtt kiscsoportos korá-
tól. Rajzok készültek a kedvenc farsangi jelmezek-
ről, valamint a Mikulástól kapott ajándékokról. 
A szülők és a kollégák által gyönyörűen feldí-
szített teremben gyűltünk össze, mielőtt az 
ünnepség kezdődött. Az ünnepi műsor verse-
iben és dalaiban megelevenedtek a gyerekek-
ben lévő érzések és emlékek. Mindenki várja 
már az iskolát, de nagyon jó volt óvodásnak is 
lenni. A műsort Serhókné Varjas Edit óvodave-

zető asszony kedves szavai 
nyitották meg, amelyben visz-
szaemlékezett, hogy milye-
nek is voltak az első napok az 
óvodában. Számunkra, Piros 
Alma csoportosoknak sok szép 
emléket idézett fel, hiszen 
Edit nénivel kezdtük óvodai 
életünket, aki sokat dajkálta, 
vigasztalta a sírdogálós gyere-
keket, valamint vidám verseket, 
meséket tanulhattak tőle.  
Ezután Koszti András polgár-
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Az a három nap más volt, 
mint a többi…
25 év. Teljesen felnőtt életkor. Egy 25 éves ember-
nek már vannak tapasztalatai, emlékei. Mint ahogy 
egy intézmény életében is. Sőt, ott több, hiszen 
minden dolgozójának más-más a meglátása. Egy 
iskolának pedig a sok-sok diák és szülő nézőpont-
jait is figyelembe véve szinte leírhatatlan és meg-
számolhatatlan. Éppen ezért nem is annyira a múlt 

éveinek visszaemlékezései, hanem a jelen megé-
lésének pillanatai töltötték ki azt a háromnapos 
rendezvény-folyamot, mellyel e jeles évfordulóról 
megemlékezett a velencei Zöldliget iskola.
Volt részünk mindenben. Fordított órák, ahol a 
gyerekek megmutatták, ők milyennek szeret-

sammal, Kővári Kristóffal. Mivel ez egy baráti talál-
kozó volt, mindenki kedvesen viselkedett a másik-
kal. Már első nap este családias hangulat alakult ki a 
csapatok között. Több mint 1,5 mázsa hal került kifo-
gásra. Nekünk a 4. helyezést sikerült elérnünk, pár 
grammon múlt, hogy dobogóra kerüljünk. Mi azon-

ban ennek is örülünk, hiszen nagyon élveztük a ver-
senyzést, és ráadásul a tó környezete is nagyon szép 
volt. A versenyt hagyományteremtő céllal hirdették 
meg, ezért izgatottan várjuk a jövő évi eseményt. 

Bogdán Szabolcs 
7.c osztály

DÖK-nap, kicsit másképp,  
mint általában

Régi hagyomány már iskolánkban, hogy a tanév 
végén a végzős diákok egy-egy jelöltet állítva 
diákigazgatót választanak. Az idei tanévben is 
így történt, sőt a gyerekek által készített kam-
pányfilmeket bárki meg is tekintheti az iskola 
honlapján. Ez alapján ugyan kialakult egy 
nagyon szoros verseny, melynek ugyan meglett 

nék a tanórákat; tanár-diák meccsek, amik min-
den alkalommal nagy érdeklődést váltanak ki, 
hiszen olyan jó egy tanárt másképp is látni; ren-
geteg játék, vidámság; rádiós vetélkedő huncut, 
szórakoztató feladatokkal; ünnepi gálaműsor, 
melyet színessé tett egy amerikai énekegyüttes 
koncertje. Bízva abban, hogy nagyon sok sikeres 
év vár még iskolánkra, beszéljenek a képek!

Iskolai történelmi vetélkedő

Egy év kihagyás után idén ismét megrendez-
tük iskolai történelmi versenyünket, melyre 
ötödiktől nyolcadik évfolyamig 25 csapat 60 
fővel jelentkezett. A tanév végi hajrában a lelkes 
ötödik osztályosok az őskor és az ókori Kelet, a 

hatodikosok a virágzó középkori Magyarország, 
a hetedikesek a nemzetállamok, a nyolcadiko-
sok pedig a hidegháború korával kapcsolatban 
oldottak meg játékos feladatokat. A képen büsz-
kén mosolygó nyerteseink láthatóak. 

Felkészítő és a versenyt 
lebonyolító kollégák: 

Szigetközi Tímea és Karsai Dénes

Pontyfogó Kupa Abaligeten

2018. május 23. és 25. között került megrendezésre 
a Baptista Iskolák I. Pontyfogó Kupája Abaligeten. A 
versenyen 4 település 8 csapata vett részt. Minden 
csapat két főből állt, egy csapatot mi alkottunk tár-
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a győztese, a három végzős osztály tagjai azon-
ban együtt dolgozták ki a június 1-jén, pénte-
ken megtartott gyermeknapot.  A felszabadult, 
csupa vidámsággal fűszerezett nap élményeiről 
a képek beszélnek.

Találkozás

2018. május 12-én osztálytalálkozót szervezett 
az 1972-ben végzett 8.b osztály. Velünk tar-
tott ezen a várva várt napon osztályfőnökünk, 
Röthler Györgyné Irma néni és férje, Gyuri bácsi 
is. „Nagy létszámú osztály voltak. A ballagásra 
mind a negyvenhárman eredményesen végzett 
bizonyítványt vehettek át. Becsületesen dol-
gozó, családjukról gondoskodó emberek lettek. 
Az osztálytalálkozó egy családi összejövetellé 
vált, ahol nagyszülőként érezhettem magam a 

férjemmel együtt. Nagyon büszke vagyok rájuk. 
Brecht-idézettel köszönöm, hogy velük emlé-
kezhettem:
Az ember joga az, hogy e világba
Boldog legyen addig, amíg él
Hogy minden földi gyönyört megtalálja
Hogy ebédje ne kő legyen, hanem kenyér.

Szeretettel
Irma néni

Jövőre is találkozunk!

A márciusi jégvesztét követően nagyon korán 
beköszöntött a nyár a velencei-tavi vízi élővi-
lág számára is, hiszen áprilisban már 20 fok 
fölé emelkedett a víz hőmérséklete. A halakat 
és a horgászokat is egyaránt próbára tevő ext-
rém időjárási körülmények és a gyakorlatilag 
elmaradt tavasz ellenére sok szép fogásról, 
köztük jó pár – a Velencei-tavon – rekord 
méretű halról tudunk beszámolni.
Jó hír volt, és örömmel fogadták a pontyhorgá-

szok kedvenc haluk májusi fogási tilalma alóli 
felmentését, így az idei szezon egy hónappal 
maghosszabbodott számukra. A MOHOSZ, a 
Velencei-tó vízhasznosítója a hatóságok által 
jóváhagyott haltelepítési tervnek megfele-
lően végzi idén is a haltelepítéseket. Idén már 
8 alkalommal helyezett ki különböző fajú és 
korú halakat; 3 alkalommal horogérett III. nya-
ras pontyot (összesen 11 800 kg-ot), II. nyaras 
pontyot, előnevelt csukát, süllőt és széles 

kárászt.
Az idei évre fennmaradó 
kötelezettséget pedig a nyári 
horgászigényeknek megfele-
lően, kb. 3 hetente esedékes 
telepítésekkel fogja teljesí-
teni. A halasításokról minden 
alkalommal értesítést kap-
nak a horgászegyesületek, 
valamint az aktuális hírek 
felkerülnek a mohosz/velen-
ceito facebook-oldalra is.

Sarf György
MOHOSZ Velencei-tavi 

Kirendeltségvezető

Tavaszi nagy fogások a Velencei-tavon

Harta István 75 kg-os harcsát fogott április 11-én
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Mozgásban

Mátay Balázs

Mátay Balázs

Éppen május 22-én volt 33 éve annak, hogy 
a Videoton labdarúgócsapata idegenben 
legyőzte az UEFA-kupa döntőjében a Real 
Madridot, s bár ennek ellenére is elbukta 
az oda-visszavágós finálét, kétségkívül 
hősökké váltak. A fehérvári gárda abban a 
sorozatban legyőzte és búcsúztatta a Dukla 
Prahat, a PSG-t, a Manchester Unitedet, a 
Partizan Beogradot és a Zeljeznicar Saraje-
vot is, a Real idegenbeli legyőzése a hab volt 
a tortán. A ‘85-ös csoda véghezvivői közül 
négyen, a gólkirály Szabó József, a csapat-
kapitány Csongrádi Ferenc, a Real ellen 
11-est is fogó kapuslegenda, Disztl Péter és 
a remek védő, Horváth Gábor most a lovak-
kal barátkozik. Nem kell megijedni, eszükbe 
sem jut pályát módosítani, mindössze a 
Nemzeti Vágta első megyei futamára, a 
Velencei Vágtára készülnek. 

A ráhangolódás és a derék négylábúakkal való 
barátkozás jegyében június elején a helyszínen, 
a tóparton, majd Pátkán, a szintén egykori Vidi 
(utánpótlás) focista, Pásztor József lovardájánál 
ismerkedtek a körülményekkel a kiváló spor-
temberek. A legbátrabb közülük a sokszoros 
válogatott kapus, Disztl Péter volt, aki nyeregbe 
is pattant, bár a vágtán ő és társai leginkább a 
fogathajtás “járgányaira” hasonlító lovaskocsik-
kal versenyeznek majd, hozzáértő szakembe-
rek közreműködésével. – Bajai születésűként 
már gyermekkoromban ismerkedtem a lovak-
kal, nem véletlen, hogy – tudomásom szerint 
– a Nemzeti Vágta egyik legeredményesebb 
települése az én szülővárosom. Arrafelé sokan 
tartanak lovat, így én is úgy nőttem fel, hogy az 

állatok szeretete természetes volt számomra. 
Örömmel barátkoztam most is a pacikkal, de 
úgy éreztem, ők is szimpatizáltak velem, érez-
ték, hogy szeretettel közeledek hozzájuk – 
mondta a remek hálóőr.
Horváth Gábor is bátran közelített a lovakhoz, de 
ez esetében sem csoda. – Kislángon születtem 
és töltöttem a gyerekkorom, így falusi srácként 
természetes volt a lovak közelsége. Bármilyen 
furcsa, én senkitől és semmitől nem igazán 
félek, egyedül a kutyákkal tartom a három lépés 
távolságot, miután nagyon régen egyszer egy 
négylábú minden ok nélkül szó szerint a hát-
sómba harapott. Azóta – bár tisztelem, szeretem 
őket is – a kutyusoktól kicsit tartok – vallotta be 
a korábbi kemény védő.
 A Partizan Beogradnak négyet, a Paris Saint 
Germain csapatának kettőt (összességében 
hármat, de ebből egyet a ködös visszavágón, 
amit félbe kellett szakítani és újrajátszani) vágó 
támadó, Szabó József és a kapitány, Csongrádi 
Ferenc ugyancsak bátran “cimbiztek” és pózol-
tak a lovakkal. Ők már a versenyre is gondoltak, 
s természetesen – igazi sportemberekként –
győzelemre törekednek. – Úgy hallottuk, fogat-
hajtásban vagy ahhoz hasonlító versenyben 
indulunk majd, de mindegy is, győzni szeretnék! 
– jelentette ki határozottan Csongrádi Ferenc, 
akihez az egykori gólvágó is csatlakozott. – Amit 
elvállalunk, azt komolyan vesszük. Ennek meg-
felelően a magunk vágtafutamán is szeretnénk 
eredményesek lenni. Amennyire csak lehet, fel 
fogunk készülni a megmérettetésre – mondta 
Szabó József.
 Hogy mi volt a régi Vidi sikereinek titka? Erre 
szinte egyszerre vágták rá a fiúk: a kiváló csa-

patszellem, az összetartás és az 
egész klubra akkoriban jellemző 
családias légkör! Ezeket a sráco-
kat nem a pénz érdekelte első-
sorban, hanem a foci, a játék, az 
eredményesség. Erre tökélete-
sen jellemző, amit Disztl Péter 
felelt arra a kérdésre, hogy mi 
volt a jutalmuk az UEFA-kupa 
döntőbe jutásért. – Jól emlék-

Vágtáznak a Vidi 
UEFA-kupa döntős hősei is

szem, 80 ezer Ft-ot kaptunk a madridi siker 
után, amiből én, némi felárral, Szepesi György, 
akkori MLSZ-elnök, a legendás sportriporter 
közbenjárására soron kívül vásárolhattam egy 
Lada (Zsiguli) gépkocsit. Összehasonlításkép-
pen kiszámoltuk, hogy a milánói Inter – amely 
az elődöntőben éppen a Real ellen búcsúzott 
– játékosai ennek az összegnek több, mint 
kétszázszorosáért játszottak, természetesen 
valutában!!! – osztotta meg velünk az elgondol-
kodtató információkat a korábbi kapuskirály.
A fehérvári focilegendák a Velencei Vágta egyik 
betétfutamában szerepelnek majd július 1-jén, 
a délutáni órákban az evezőspálya és a VVV 
strand között kialakítandó pályán. Addig elszán-
tan folytatják a felkészülést. 

Remek hír a vágtára váróknak az is, hogy Koszti 
András polgármester felkérését elfogadva a 
gyönyörű modell, Weisz Fanni esélyegyenlő-

ségi aktivista is a rendezvény mellé állt. Ő lesz 
az események egyik házigazdája és arca, aki a 
szeptemberi budapesti országos döntőben is 
Velencét képviseli majd. Fanni rendhagyó sze-
repet vállalt, ugyanis a betétfutamok között 
lesz olyan fogathajtásra hasonlító lovaskocsis 
verseny, amelyen fogyatékkal élők is indulnak. 
Ezt a futamot ő közvetíti majd egy képzett jeltol-
mács társaságában. A mindig mosolygó szépség 
vőlegényével együtt éppen akkor látogatott a 
helyszínre polgármesterünk, valamint Bendes 
Csaba, a Nemzeti Vágta nevezési- és elővágta-
igazgató társaságában, amikor a versenypálya 
kialakításának földmunkái zajlottak.
 
A Velencei Vágtával kapcsolatban egyéb rész-
letek a facebookon a www.facebook.com/
VelenceiVagta oldalon olvashatók. Nevezni 
is lehet a közösségi oldal felületén privát üze-
netben, továbbá a vagta@velence.hu e-mail 
címen.Fo

tó
k:

 Ig
ar

i B
al

áz
s



2018. június

23

 Velence sportja

Lakatos  érmei  
az Eb-n és a Vk-n
Az előzetesen reálisnak tartott 15 helyett 
24 éremmel (4 arany, 8 ezüst és 12 bronz) 
zárta a magyar kajak-kenu válogatott az 
év első nemzetközi gyorsasági viadalát, a 
szegedi Világkupát május 20-án, ezzel az 
éremtábla élén végzett. Ami az olimpiai szá-
mokat illeti, három ezüstéremmel és három 
bronzéremmel gazdagodtak a mieink. A 
hazai sikerekből kivette a részét a velencei 
illetőségű, klubszinten újpesti színekben 
lapátoló Lakatos Zsanett is, aki 1-1 arany- és 
ezüstéremmel kezdte az év érdemi részét. 
A mindig mosolygós, jó kedélyű világ- és 
Európa-bajnok kenus az 500 és az 5000 
méteres egyéni számban ült hajóba, és nem 
is okozott csalódást.

C1 500-on az Ázsia-bajnokságra hangoló, így 
nyilvánvalóan „élesebb” kínai Shixiao Xu győ-
zött, mögötte Lakatos hatalmas csatát vívott 

az ezüstért a fiatal, mindössze 17 esztendős - 
szegedi lévén duplán is hazai pályán versenyző 
– Nagy Biankával, aki alaposan megszorongatta, 
ám végül megelőzni nem tudta rutinosabb rivá-
lisát. Az 500 után néhány órával következett a 
C1 5000 méteres finálé Velence díszpolgára 
számára. Ezen a távon már nem akadt rivális, 

nemhogy kettő, egy sem. 26:30.047-es idejével 
45 másodpercet vert a mögötte célba érkező 
lengyel kenusra, Magda Stannyra, és 55-öt a 
szintén magyar színekben versenyző Bragato 
Giadára.
Két héttel később jöhetett a belgrádi Euró-
pa-bajnokság, ahol 500 méteren éppen csak 
lecsúszva a dobogóról, 4. lett Lakatos, az 5000-
es távon viszont ezüstérmet akasztottak a nya-
kába, de nem sok választotta el az aranytól sem. 

A másik „velencei újpesti”, a kajakos olimpiai 
ezüstérmes Tóth Dávid számára eddig nem 
alakul túl jól az esztendő. A szegedi rangsoro-
lón sem egyéniben, sem – ez a nagyobb meg-
lepetés –, párosban, 500 méteren nem tudott 
beleszólni a dobogós csatákba, így a Világkupán 
nem is indulhatott. Remélhetőleg lesz még 
esélye a bizonyításra a szezon folyamán, s visz-
szanyeri korábbi remek formáját.

Újra siker 
volt a 
Tour de 
Velencei-tó
Ahogy az elmúlt eszten-
dőkben, idén is rengeteg 
bringás, félprofik, amatőrök 
és „hobbitekerők” vették 
célba Velencét május 20-21-
én, hogy részt vegyenek a Tour de Velencei-tó 
eseményein. Az immár országos szinten is a 
kiemeltek közé tartozó kerékpáros eseményen 
a legnagyobb próbatételt a Bianchi Országúti 
Maraton 130 km-es távja jelentette az indu-
lók számára, de az 55 kilométeres országúti 

mezőnyverseny és a VelenceBike MTB Maraton 
leghosszabb, 66 km-es versenyszáma is alapos 
felkészültséget igényelt a próbázóktól.
A rendezvények fővédnöke L. Simon László 
országgyűlési képviselő volt, aki nagy barátja és 
támogatója a kerékpározásnak. Ami az eredmé-
nyeket illeti: a „királyetapot”, a Bianchi Ország-
úti Maraton 130 km-es távját leggyorsabban az 
U23-as korosztályhoz tartozó Vass Balázs tette 
meg. 3:01:40-es időeredménye kiemelkedett 
a mezőnyből. A hölgyeknél a master korosz-
tályú Varga Tímea teljesítette a leggyorsabban 
(3:24:31) a távot, megelőzve Benczés Krisztinát 
és Balogh Annamáriát. 

Szalontayval 
startolt a VeloClass
Új kerékpáros klub alakult Velencén, s ha már 
megalakult, rögtön leigazolta a magyar pálya-
kerékpározás sprinterklasszisát, Szalontay 

Sándort, aki félig már visszavonult, mivel nem 
kapott elég támogatást a honi szakszövetségtől. 
A Szőke József tulajdonolta VeloClass Velence 
Kerékpáros Egyesület Bogdán Csaba elnökle-
tével, vezetésével olyan mentőövet dobott a 
csalódott bringásnak, amit részben már meg 

is szolgált, ugyanis május végén szédületes 
új magyar csúcsot (09:672) repesztett 200 
méteren egy rangos moszkvai nemzetközi 
viadalon. Szalontay és az élversenyzés mel-
lett az utánpótlás is fontos a klub számára, 
így hamarosan a környékbeli iskolák bevoná-
sával elkezdik utánpótlásbázisuk kialakítását.

-mátay-
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éves születésnapodra szóló jókívánságát!  
Balsay István: Köszönöm a lehetőséget, mindig 
is azt vallottam – amit Dr. Springer Ferenc elnök úr 
fordítva –, hogy a Velencei-tó Fehérvár tava, üdü-
lőkörzete, strandja, másik nézőpontból Fehérvár 
a Velencei-tó elővárosa. Bizakodom, hogy ez az 
együvé tartozás senkire nézve sem sértő.

leegyszerűsítem a kozmikus magaslatokból érke-
zett kérdést. Magyarország és a kelet-közép- euró-
pai országok, de ide sorolhatnám a Baltikumot is 
és a Balkán egyes országait is, az Európai Unióhoz 
való csatlakozás új távlatokat nyitott. Eddig min-
dig sikerült a nagyhatalmaknak, a pénzvilágnak 
érdekellentéteket szítani a kis európai országok 
és nemzetek között. Megítélésem szerint a len-
gyel-magyar barátság, a keresztény kulturális 
gyökerek, a sokszor egymásba fonódó történelem 
rákényszerített bennünket arra, hogy ellenálljunk 
a nyitott társadalom, a neomarxizmus, Istent, 

nemzetet, családot szétverő ideológiájának. 
Közép-Európa végigélte az oszmán biroda-
lom, a Habsburg, a német, a török elnyomást, 
az örökös kárpótlást, a hatalmas területvesz-
téseket. 1956 – ’68 – ’80 a Balti államok törek-
vései, Jugoszlávia szétesése számunkra mind 
nemzeti egységet, összefogást, megértést 
jelent. Mi, Fehérváriak büszkék lehetünk arra, 
hogy Orbán Viktor négyszeres miniszterelnök 
kitartásával és erejével Kelet-Közép Európa 
meghatározó tényező lett. Egyben az is lát-
ható, hogy mind a Pannónia–szíve program, 
mind a Velencei-tó és Fehérvár történelmi 
értékeiben, fejlesztésében kiemelt figyel-
met élvezhet. A jóslatok, a próféciák azokon 
segítenek, akik maguk is sokat tesznek, hogy 
sorsuk jóra forduljon. Azt is mondhatnám, „segíts 
magadon, Isten is megsegít.” 
VH.: Köszönöm értékes mondataidat, kérem, 
hogy a jövőben is barátságodban tartsd Velen-
cét, a velencei emberek sorsát. Kérlek, ha meg-
késve is küldöm, fogadd el velencei híveid 70 

Balsay István 70. születésnapján Székesfehérvár 
jelenlegi polgármesterével, dr. Cser-Palkovics 
Andrással és a Fejér Megyei Közgyűlés elnöké-
vel, dr. Molnár Krisztiánnal

Velencén történt

folytatás a 9. oldalról

Auftragsnummer: 0000583943
AuftragsPosition: 1 

Rendelés: hétfőtől péntekig: 8 00–21 00, sz.-v.: 8 00–20 00 óráig.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 33.
22/501-008, +36-30/332-2739

Szájsebészet
Implantológia 3D CT tervezéssel
Esztétikai fogászat
Smile Design – mosolytervezés
Fémmentes kerámia fogpótlások
CT diagnosztika

www.eldent.hu

Teljes körű fogászati ellátás, Fogorvosi Magánügyelet

Dr. Király Gyula
fogorvos

Dr. Salamon-Branis Orsolya
szájsebész szakorvos,
implantológus

Dr. Gál Szilárd
fogorvos

Dr. Szeibel Günther
fogorvos

Dr. Branis Edit
vezető fogszakorvos

Dr. Tóth Gellért
fogorvos

Dr. Szabó Zoltán
fogszakorvos

Dr. Salamon László
vezető főorvos,
implantológus

Dr. Popa Júlia
fogorvos

Dr. Czika Szilárd
fogorvos

Dr. Varga Levente
fogszakorvos

eldent.hu

EL-DENT, a tökéletes megoldás!
Garancia Megbízhatóság!

Stabil Modern Fogpótlások!
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szaladunk a betegségügyi ellátásba: szakren-
delésekre járunk és kilószám szedjük a színes 
pirulákat. Körülbelül így összegezném azt a filo-
zófiát, amely áthatotta Gáspár Orsolya okleveles 
gyógytornász előadását a Hauszmann Alajos 
Egységes Közművelődési Intézményközpont és 
Könyvtárban.
Ami pedig az előadás módját illeti, az egyedi 
megközelítéseken túl végigpróbálhattuk azokat 

a könnyen elsajátítható gya-
korlatokat, amelyek napi szin-
ten történő ismétlésével már 
lehet, többen elkéstünk, de 
még így is reményt adhatnak 
egy viszonylagos egyensúlyi 
állapot visszaállítására. Orso-
lya egyébként velencei lakos, 
Székesfehérváron rendel, de 
szívesen áll rendelkezésére 
bárkinek, aki úgy gondolja, 
tanácsra vagy egyéb segít-
ségre van szüksége.

Kalmár Zsolt

Mindennapi 
gyógytornánk
Mikor nem fáj semmink, akkor úgy gondol-
juk, hogy ez így természetes. Akkor kezdünk 
el törődni egészségünkkel, mikor már nincs 
egészségünk, mikor a baj már az előszobánk-
ban kopog. Ekkor aztán nekilódulunk, és bele-

Olvasni-Való.

Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
A könyvtár nyitvatartása:

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

HAUSZMANN ALAJOS 
EGYSÉGES KÖZMűVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Sinkáné Mihály Zita  intézményvezető

Nyitvatartás:
Hétfő zárva
Kedd 10.00 – 17.00
Szerda 13.00 – 17.00
Csütörtök 10.00 – 17.00
Péntek 13.00 – 17.00
Szombat  9.00 – 13.00
Vasárnap zárva

Nyári szünet  
a könyvtárban
Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy a 
könyvtár 2018. július 10-től 2018. július 23-ig 
szabadság miatt zárva lesz. 

Utolsó kölcsönzési nap : 
2018. július 7. (szombat)
Nyitás napja : 
2018. július 24. (kedd)

Címe MŰVÉSZBEJÁRÓ. Valóban, a 

résnyire nyitott bejárón keresztül 

bepillantást enged a művészetre, 

Tiboldi Mária (Velencén Marica) 

művészetére. A művészet anyagi 

világunktól különböző, szinte 

másik dimenzióba tartozó világ. 

Keveseknek adódott meg ehhez 

a világhoz tartozni. Maricának 

megadatott. Oda rendeltetett, 

isteni adományként egy nagyon 

értékes ajándékot kapott: a 

tehetséget, a kimagasló tehetsé-

get. Könyvében nagyszerű szó-és 

mondatfűzéssel ismertet meg 

bennünket a nagyvilágot bejárt 

primadonnával, a szüleit segítő, 

minden áldozatot vállaló leány-

nyal, a családanyával, a hazájához 

hű lokálpatriótával, egyszóval 

Tiboldi Máriával

sy-

KÖZEG
(Egy még nem létező 
fotókiállítás elé)
Mi az a kellemes borzongás, ami felötlik ben-
nünk egy régi utazás kapcsán? A nevezetessé-
gek emlékképe? Netán az idegenvezető által 
nyakunkba zúdított adatok valamelyike? Nem 
hinném. Inkább valami egészen más. Amiről 
talán nem is tudunk beszélni, merthogy érzés. 
Az érzés, amelyet az a közeg hozott létre ben-
nünk, amely igazából nem is említésre méltó, de 
mégis végig körülölelt minket.
Úgy szeretnék kísérletet tenni megidézésére, 
amelyet persze a maga egészében vissza-
adni lehetetlen, de hívóképeket keresve talán 
kiben-kiben újra előjön egy régi illat, egy más-
hoz nem hasonlítható íz. Végigfutva hátunkon, 
mintegy jelezvén számunkra, hogy igen, velünk 
történt, nem álmodtuk.

Kalmár Zsolt

Megjelent a tartalomhoz méltó míves kiadásban a világhírű 
operettprimadonna, Velence díszpolgára könyve
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Amennyire vártuk áprilisban a melengető nap-
sugarakat, annyira vágyunk most egy kis fel-
frissülésre. De hát az időjárás már csak ilyen, 
nem igazán tudjuk befolyásolni. Emiatt a tavasz 
idén kimaradt a naptárunkból, és a téli dzseki-
ket a könnyű nyári ruhák váltották fel. Sajnos 
így a tavaszi virágok pompáját sem élvezhet-
tük sokáig, viszont ennek kompenzálására 
remek alkalom volt a városi virágosítás, mely-
ből klubunk is kivette a részét 32 fővel. Idén is 
a Millenniumi parkban ültethettünk, és csak azt 
sajnáltuk, hogy sokszor bizony azt sem tudtuk, 
mit tartunk a kezünkben! Szerettünk volna már 
most nyíló virágokat elültetni, de az ágyások 
beosztását, az elültetendő növényeket nem mi 
tervezzük meg. Jó, hogy korán nekikezdtünk a 
munkának, mert a hőmérő higanyszála a napon 
már 10 órakor kiakadt volna. Jólesett a jéghideg 
ásványvíz és a krumplis pogi is hamar elfogyott. 
Ezúton is megköszönöm a tagok ilyen nagy-
számú részvételét.

Tavaszra tervezett kirándulásunkon Pécs volt az 
úti cél. 49 fővel, köztük egy idegenvezetővel,  
jó hangulatban és szerencsénkre mérsékelten 

meleg időben indultunk el korán reggel. Pécsre 
érkezvén a Barbakántól lefelé indulva először a 
Székesegyházba tértünk be. A 11. századi ala-
pokkal rendelkező katedrális mai formáját neo-
román stílusban Pollack Mihály tervei alapján 
nyerte el a XIX.sz. végén, orgonája pedig Angster 
József 100. alkotása. A Széchenyi teret elérvén 
csapatunk kettévált és a nehezebben járók a 
városnéző kis vonatra felülve tekintették meg  
Pécs nevezetességeit, a többiek pedig a múzeu-
mok utcáját végigjárva Pécs legrégebben (a XIV.
sz.-ban épült) lakóépületében berendezett Zsol-
nay múzeumban csodálhatták meg a szebbnél 
szebb porcelánokat, valamint a Zsolnay emlék-
szobát.

Ebédünket az ugyancsak Zsolnay-tárgyakkal 
és tükrökkel díszített Aranykacsa étteremben 
fogyasztottuk el. Ezután csoportunk 3 felé 
vált és akik még bírták „lábbal”, további két 
múzeumot látogattak meg – „Varázspadlás és 
Mackómúzeum” és a Csontváry múzeum – a 
többiek lazább tempóban fagyizással, kávézás-
sal töltötték el a délután hátralévő részét. Ide-
genvezetőnk Katika ötletének köszönhetően 

méltóképpen  búcsúz-
tunk el Pécstől a Tettyén 
lévő kilátóhelyről, ahol a 
gyönyörű panoráma min-
denkit lenyűgözött. Élmé-
nyekkel tele érkeztünk 
haza a késő esti órákban 
egy hatalmas zivatar kel-
lős közepébe, és még ez is 
jólesett!
Sajnos két klubnapunk 
technikai okok miatt elma-
radt, de azon vagyunk, 
hogy bepótoljuk.  Kívánok 
nyugdíjas társainknak és a 
lap olvasóinak programok-
ban gazdag, szép nyarat és 
jó egészséget!

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

Óvárosi Nyugdíjas 
Klub
A május volt a virágosítás hónapja. Az önkor-
mányzat minden velencei családot tíz pohár 
virággal ajándékozott meg, amit ezúton is köszö-
nünk szépen. A klub tagjai is részt vettek a városi 
virágosításban, az orvosi rendelő parcelláját 

borítottuk virágba. A munka után a résztvevő-
ket saját otthonomban vendégeltem meg egy 
finom ebéddel. Május 25-én részt vettünk az 
Igali Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozón. 
Nagyon jól éreztük magunkat, fáradtan érkez-
tünk haza. Koszti András polgármester úr segít-
sége nélkül nem jött volna össze ez a találkozó, 
így ezúton is szeretnénk megköszönni neki a 
gyors segítséget. A polgármester úrtól idén is 
finom cseresznyét kaptunk, amit klubtársaink 
között osztottunk szét.
Idén is sor került a Babák Rózsakertjére, ahol az 
elmúlt évben született babák köszöntésére egy-
egy tő rózsát ültettek el a szülők, gyermekek, 
barátok, rokonok, közösen a Babák Rózsakert-
jében. Az idei évben 72 érintett gyermek volt. 
Ugyanezen a napon kerültek átadásra a Velence 
Rózsa-díjak, amelyet 2018-ban a város képvi-
selő-testületének döntése értelmében Czirbik 
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ebédet készítettek, kemencében túrós lepényt 
sütöttek. Megható szeretettel fogadtak, eléne-
keltük a Nyugdíjas indulót, utána közösen nótáz-
tunk. Ígéretet tettek, hogy majd ellátogatnak 
Velencére, ahol reményeink szerint viszonozhat-
juk kedvességüket. 
Nagyon gyorsan elszaladt ez a pár nap, haza-
jövet kipihenten, örömmel mentünk az Entz 
Ferenc Szakgimnázium kertészetébe, ahol 
kigazoltuk és megkapáltuk a veteményes ker-
tet. Ígéretünkhöz híven egy hónap múlva ismét 
megyünk. Betegeskedő nyugdíjas társainknak 
mielőbbi gyógyulást és minden kedves olvasó-
nak jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné 
klubvezető

Jánosné, Urfi Jenőné és Tóthné Pongrácz Beáta 
vehetett át a település első emberétől, Koszti 
Andrástól. Gratulálunk a díjazottaknak! Köszön-
jük a Meseliget Óvoda óvodásainak a színvona-
las műsort, és a felkészítő óvodapedagógusok 
munkáját.
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

A májusi „Anyák Napja” után az édesapákat ünne-
peltük. Verseket olvastunk fel és fokhagymás 
májat sütöttünk. Nagy létszámban vettünk részt 
városunk virágosításában, már hagyomány, hogy 
aki egészségügyi okokból nem tud részt venni az 
ültetésben, finom ebéddel várja a „dolgozókat”. 
Idén Házi Józsi vendégelte meg a társaságot. 

Május végén Erdélyben vendégesked-
tünk (Vajdahunyad, Parajd, Szováta, 
Küküllővár). Parajdon a Medveház 
panzióban eltöltött pár napban talán 
még jobban összekovácsolódtunk, a 
panzió alkalmazottai minden kíván-
ságunkat teljesítették, bőséges és 
ízletes ételeket szolgáltak fel. Szová-
tán körbe sétáltuk a Medve-tavat, ahol 
fürödni nem tudtunk, de szerencsére 
medvét sem láttunk. Küküllőváron 
Barabás Endre tiszteletes úr fogadta 
társaságunkat, élvezetes és kimerítő előadás-
ban ismertette a műemlék református templom 
történetét, amit a magyar állam segítségével 
újítottak fel. Az Árpád-kori falakat is őrző temp-
lomot először az 1332. évi pápai tizedjegyzék-
ben említik. A templom nevezetességének egy 
olyan – mindeddig tatárfejnek hitt – falfestmény 
számított, amely a templomhajó padlásterében 
maradt meg. A mostani felújítást megelőző kuta-
tások azonban azt erősítették meg, hogy a fest-
mény egy Szent Kristóf-ábrázolás lehet, mely 
eredetileg az Árpád-korban épült keleti torony 
keleti homlokzatát díszítette, és a templom 15. 
századi átépítése során került a padlástérbe. 
A református gyülekezet idősebb tagjai finom 

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



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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Női torna  
17.00–18.30

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna-gyógytorna
17.45–18.45

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Torna-gyógytorna  
18.45–19.45

Gymstick  
18.30–19.30

Gymstick 
19.00–20.00

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

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak  
16.30–17.30

Aprócska Néptánc  
10.00–11.00

Maminbaba hordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.45–20.00

Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Karate 
18.00–19.30

Regélő társastánc 
18.30–20.00

Meteor dance 
17.00–18.30.
ÁGI fitness 

18.30–20.00
5. Terem

Barbi balettiskola 
16.00–18.00

„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

Hatha Jóga
 elérhetőség:0620/5348110 

18.15–19.45
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
Ringató 

9.15–9.45

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

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

Házasságot kötöttek:
2018. május 12-én

Dessewffy Zoltán – Galambos Helga
Fazekas Attila – Staudt Alexandra

2018. május 19-én
Kovács Zsolt – Petes Kata

Kacsó Ferenc Zsolt – Kovács Ágnes

2018. május 28-án
Kasnya Mátyás – Kerékgyártó Ilona Teréz

2018. június 2-án
Romanek Gergely – dr. Németh Mária
Szabó Ádám István – Faragó Viktória

Gyémántlakodalom:

2018. június 2-án
Kincses Tivadar – Bédi Mária

Gratulálunk!

Egri Andorné, Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István



Velencei Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Koszti András

HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit 
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina 
humánerőforrás 
szakreferens 589-412
(személyzeti ügyek, 
közfoglalkoztatás, birtokvita)
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
testületi referens 589-425
Varga Viktor 
személyi asszisztens 589-402
Kállai-Kiss Barbara 
titkársági ügyintéző 589-416
Mátay Balázs 
önkormányzati és 
kommunikációs referens 30-333-6171

IGAZGATÁSI OSZTÁLY:
Szelei Andrea aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezető 589-417
(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, 
hagyatéki ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta 
igazgatási ügyintéző 589-408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, 
gyermekétkeztetési támogatás)
Szabóné Szittnyai Krisztina
igazgatási ügyintéző 589-400
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés, szálláshely engedélyezés, 

talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő 
közterület-felügyelő 589-422, 
 30-588-6416
Pécsi Viktor
közterület-felügyelő 589-422, 
 30-255-7392

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

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

ÜGYFÉLFOGADÁS
Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:
előjegyzéssel az 589-416 és 589-402 
telefonszámokon

ÜGYINTÉZŐK ÜGYFÉLFOGADÁSA:
hétfő   8.00 – 12.00
szerda  8.00 – 16.00
péntek  8.00 – 12.00

Pénztár nyitva tartása:
hétfő 10.00 – 12.00
szerda  9.00 – 12.00
 13.00 – 15.00
péntek  9.00 – 12.00

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

A Velencei Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

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

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

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

Közérdekű  
telefonszámok

Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021  
 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/700-012
Sarf György vezető 30 /537-7147
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(kastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(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

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

Ácsmunkát, tetőfedést, 
bádogozást vállalok!

Valamint gipszkartonozást és
lambériázási munkákat.

Herák Tamás

8000 Székesfehérvár Kertész utca 3.
06-30/860-3320

herak.tamas@gmail.com



ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
 
  ANTENNA  szerelése, javítás (hivatalos ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u. 28. 

    -„UPC DIRECT”    Bárhol az országban elérhető tányéros tévé, 
    -„MinDig TV”   ingyenes és extra digitális földi televíziós szolgáltatás, 

 

 VILLANYSZERELÉS  és   mérőhelyi munkák  VILLANYÓRA HELYEK  
            -Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások, 

   -Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése, 
 

 RIASZTÓSZERELÉS  és, VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ  rendszerek..stb 
  
      Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63                 Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15 
 

    www.gergelysat.hu 

 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 
                                            

 

www.velence.hu

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

Kertgondozást, 
gyümölcsfa, 

szőlő metszést, 
permetezést vállalok.

Molnár József
06-30-682-4431

takarítást vállalok!
Házak, nyaralók, 

akár gondnokságát is!
Szíjártó ottilia tel: 06-30-9-589-555

Villanyszerelő
Jámbor Attila
Családi házak, panellakások 
komplett szerelése, kisebb 
javítási munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Női torna  
17.00–18.30

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna-gyógytorna
17.45–18.45

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Torna-gyógytorna  
18.45–19.45

Gymstick  
18.30–19.30

Gymstick 
19.00–20.00

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

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak  
16.30–17.30

Aprócska Néptánc  
10.00–11.00

Maminbaba hordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.45–20.00

Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Karate 
18.00–19.30

Regélő társastánc 
18.30–20.00

Meteor dance 
17.00–18.30.
ÁGI fitness 

18.30–20.00
5. Terem

Barbi balettiskola 
16.00–18.00

„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

Hatha Jóga
 elérhetőség:0620/5348110 

18.15–19.45
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
Ringató 

9.15–9.45

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

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

Házasságot kötöttek:
2018. március 17-én

Csepke Béla – Gyarmati Anikó

Bánhidi Viktor Attila – dr. Tóth Viktória

2018. március 24-én

Finta Imre – Horváth Anna

2018. március 29-én

Bokor Norbert – Nagy Ildikó

Gratulálunk!

Egri Andorné, Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szoci-
ális segítést vagy – a szociális wsegítést 
is magába foglaló – személyi gondo-
zást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segí-
tés, mely az igénybe vevő rendszeres 
hosszabb idejű támogatása, fejlesztése, 
amely elősegíti a körülményekhez 
képest legjobb életminőség elérését.
Szociális segítés: az ellátott minden-
napi életvitelében, személyes környe-
zete 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



2018. június

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

2018. március

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom: 

Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét, 

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

CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

Hívjon bizalommal
GRIGOR JÁNOS
06 20 476-7798

Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét, 
WC-tartályok, mosogatók, csaptelep-szifonok,

radiátorok és radiátorszelepek
CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

Gárdony, Szabadság u. 10.
  (       áruház mellett)

Tel.:  06 20 9 583 019
          22 781 800 

davidzoltan@gardony.hu 

 

 
 

Az Axereal Hungary kápolnásnyéki és agárdi gabonatárolójába keres  
 

telephelyi munkatársat 
 

Az állás betöltéséhez előképzettség nem szükséges. 
 
 
 

Amit kínálunk : piaci bér és kafetéria, valamint  stabil, megbízható  
nemzetközi vállalati háttér. Részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges. 

 
 

Fő feladatok: 
 a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése (ki-betárolás) 

 a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése 
 alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen történő elvégzése 
 a gabonatároló karbantartási és tisztántartási feladatainak ellátása 

 a telephely környezetének rendben tartása 
 

 
Jelentkezés módja: Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését jelentkezését a következő lehetőségeken várjuk: 

telephelyek : 2484 Agárd, Pálmajor, vagy 2475 Kápolnásnyék a 7-es főút mellett a 42-es km-nél,  
email : telep.axereal@gmail.com, telefonon érdeklődni lehet: 06 30/313 8673 

Az állás betöltéséhez előképzettség nem szükséges.

Amit kínálunk : piaci bér és kafetéria, valamint  stabil, megbízható 
nemzetközi vállalati háttér. Részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges.

Az Axereal Hungary 
kápolnásnyéki és agárdi 
gabonatárolójába keres

telephelyi munkatársat

Jelentkezés módja: 
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését 

jelentkezését a következő lehetőségeken várjuk:

telephelyek : 

2484 Agárd, Pálmajor, vagy 2475 Kápolnásnyék 

a 7-es főút mellett a 42-es km-nél, 

email: telep.axereal@gmail.com, 

telefonon érdeklődni lehet: 06 30/313 8673

Fő feladatok:
s	a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése 
 (ki-betárolás)
s	a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése
s	alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen 
 történő elvégzése
s	a gabonatároló karbantartási és tisztántartási 
 feladatainak ellátása
s		a telephely környezetének rendben tartása
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Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

apropóját a turisztikai szervezetekben folyó 
reform adta, amely országos szinten célul 
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb 
működést. A rendezvényt Velence polgár-
mestere, Koszti András nyitotta meg. 
Beszédében kiemelte, hogy a Velencei-tó és 
környéke még sok kiaknázatlan lehetőséget 
rejt, melyeket közös erővel a közösség 
hasznára fordíthatunk. Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta 
a vendégéjszakák számában nem sikerült 
növekedést generálni annak ellenére, hogy a 
régióban több uniós pályázati  fejlesztés 
valósult meg. Kifejezte aggodalmát a 
,,csodavárás gyakorlata” miatt: a fej lesz-
téseket külső forrásból kívánják mindenhol 
megvalósítani, miközben a helyi rendszerek 
nem hatékonyak.

L. Simon László államtitkár további, 
igényes vendégeket kiszolgáló szálláshelyek 
létesítését sürgette. Hangsúlyozta olyan 
turisztikai ,,attrakciók” kidolgozásának 
fontosságát, felkutatását, amelyek nem csak 
,,egynapos” vendégforgalmat vonzanak. 
Lényegesnek nevezte  a vendégéjszakák 
számának adóbevételt jelentő növelését. Az 

államtitkár hozzátette: sem a kerékpárút, sem 
a Velencei-tó Kapuja projekt  nem jelent 
adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt 
többnyire egynapos látogatók használják. A 
területen működő TDM szervezetek 
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a 
radikális reform, az összeolvadás. Véleménye 
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a 
tó körüli lehetőségeket, programokat, és 
valamennyi önkormányzat hozzájárulna a 
költségekhez, lényeges előrelépést lehetne 
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét 
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenleg 
380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj). 
L. Simon László büszkén utalt a VVSI 
fejlesztésének megkezdésére, valamint a 
teljes partvédmű- és kikötő felújításra, 
amelynek tervezésével jövő év közepére 
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy 
15 milliárd forint. Megemlítette egy ver-
senyekre is alkalmas sportuszoda léte sí-
tésének tervét.

Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes állam-
titkára elmondta, a turizmus adja Magyar-
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az 
érték a turisztikai szerveződés reformjával és 
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a 
marketing fontosságát, ami a szervezetek 
eddigi költségvetésében indokolatlanul 
alacsony tételként szerepelt. A konferencián 

elhangzott: a megvalósult kerékpárút  eddig 
megépült 2 szakasz csupán a tervezett hálózat 
töredéke, a további fejlesztési források 
biztosításának alapvető feltétele lesz a 
jövőben a helyi turisztikai erők hatékonyabb 
tevékenysége, a települések együttműködése 
és a vonzerő növelése. (nzk)

Velencén a Zárt u.9. szám alatt 
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb 

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

Havi díj: 80 000 Ft + rezsi 
+ 3 hó kaució.

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.  

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is.
Honlap:  www.velencenyelv.hu

E-mail: velencenyelv@gmail.com
Telefon:  06 30/398-8515 vagy 06 22/474-570

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/275-0582  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

06 22/369-002, 06 30/855-4200

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125

Személyes-, vagyon- és technikai 
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129

besemisi@freemail.hu





w w w. v e l e n c e s p a . c o m

Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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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


