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Folyamatosan, 2019.  szeptember 28-ig:   
„Művészetközelben”
A festészet győri mesterei, Cziráki Lajos és Tóvári-Tóth István 
válogatott alkotásai, valamint a Halász-kastély történetét bemutató 
állandó kiállítás a kívülről kupolával díszített toronyszobában.
10.00-18.00
Halász-kastély (Kápolnásnyék, Deák Ferenc u.10)

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

2018. július 23., augusztus 6. 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. július 26., augusztus 2., 9., 16., 23. 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
Civilház kisterme (Fő u. 64)

2018. július 27. A furfangos Milos legény                  
Mesejáték délszláv zenei és folklórkincs felhasználásával
a Magyarországi Szerb Színház előadásában.
18.00
Esztrád Vízi Színház (Velence Korzó)
Jegyinfó: www.viziszinhaz.com

2018. július 28. Tour de Velence
Velencei-tavi „többtusa” megmérettetés vízen és szárazföldön.
A bátor próbázók SUP-on, úszva, futva, tekerve, 
ugrálva és súlyokat cipelve, emelgetve 
versengenek a tó környékén.
9.00-19.00
Bázis: Agárd (Tópart u. 17.)

2018. július 30. Alma buli
A gyerekek körében páratlan népszerűségnek örvendő 
Alma zenekar koncertje.
18.00
Esztrád Vízi Színház (Velence Korzó)
Jegyinfó: www.viziszinhaz.com

2018. augusztus 3. Az Anyatejes Táplálás Világnapja
Előadások, bemutatók, tanácsadások az Anyatejes Táplálsás 
Világnapja alkalmából a Velence I. és II. védőnői körzetei, valamint 
Kápolnásnyék védőnői körzetében érintettek számára. 

A rendezvény ideje alatt játszóházat biztosítanak 
a gyerekeknek.
9.00-12.00
Művelődési Ház (Kápolnásnyék, Fő u. 26.)

2018. augusztus 4.   IX. K&H Mozdulj!
Velencei-tó úszás és velencei-tavi túratriatlona 
felkészültségednek megfelelő távon.
Idén is S, M, L és XL távok közül választhatsz, 
vagyis 500-1500-3000 és 6000 méteren 
teheted próbára magad.
Ha az úszással nem éred be, triatlonozhatsz is!
a még sosem triatlonoztál, de érdekel, most kipróbálhatod
9:00–16:00
Sport Beach (Gárdony, Harcsa u. 2.

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.)

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: Nagy sikerrel zárult az I. Velencei Vágta 
(cikkünk a 22. oldalon)
Fotó: Igari Balázs

Velencei
események



2018. július

3

Képviselői fogadóórák 
2018. augusztus

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2018. augusztus 2. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2018. augusztus 2. (csütörtök) 
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
 2018. augusztus 3. (péntek) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2018. augusztus 6. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2018. augusztus 6. (hétfő) 
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
 2018. augusztus 10. (péntek) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2018. augusztus 23. (csütörtök) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2018. augusztus 6. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Az idei nyár meglehetősen szeszélyes időjárással 
ajándékozott meg bennünket július közepéig. 
Esős, hűvös és szárazabb, kánikulai időszakok 
váltogatták egymást. Ez azonban nem befolyá-
solta érdemben a hozzánk érkező strandolókat, 
nyaralni, pihenni vágyókat, akik szép számban 
érkeznek folyamatosan Velencére. Események 
azonban nem csak a strandokon, vendéglátó- és 
szálláshelyeken történtek az elmúlt hetekben, 
minden tekintetben mozgalmas időszak van 
mögöttünk.
69 diák búcsúzott június 16. napján alapfokú 
tanulmányaitól a Zöldliget Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és 
Gimnázium ballagási ünnepségén. Az országos 
szinten is a legjobb angol tanítási nyelvű álta-
lános iskolák között számontartott intézmény 
most véget ért tanéve több szempontból is 
a suli aranykönyvébe kerül majd. A ballagók 
között korábban nem tapasztalt számú diák 
visz magával innen tovább közép- és felsőfokú 
angol nyelvvizsgáról tanúskodó bizonyítványt. 
Huszonkilencen tettek sikeres középfokú, hatan 
pedig felsőfokú nyelvvizsgát. Ezen kívül ebben 
az időszakban sikerült minden feltételt teljesí-
teni, így ősztől indul a két tanítási nyelvű gimná-
ziumi képzés. 
Büszke vagyok a Zöldligetben folyó oktatási 
munka színvonalára, kiválóan képzett, jól felké-
szült tanárok kezei között pallérozódik Velence 
jövője. Az induló gimnáziumi osztállyal és a Test-
nevelési Egyetem ugyancsak hamarosan star-
toló felsőfokú oktatásával teljessé válik az okta-
tási paletta városunkban. Gyorsan és hatalmasat 
léptünk ezzel előre, ami – túl a helyi pozitív hatá-
sain – még népszerűbbé teszi településünket 
a fiatal, végleges otthonukat kereső családok 
körében.

Önkéntes munkát végzett június 28. napján a 
Velencei Speciális Szakiskola, Óvoda, Diákotthon 
és Gyermekotthon területén a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és 
az EFOTT. A két szervezet önkéntesei elsősorban 
kerítésfestésben jeleskedtek, hozzájárulva az 
intézmény lakó- és tanulókörnyezetének meg-
újulásához. A gyakorlati megvalósítás közben a 
sajtó képviselőinek is beszámoltunk az  akcióról. 
Köszönöm a remek kezdeményezést a HÖOK 
elnökének, Gulyás Tibornak és az EFOTT feszti-
váligazgatójának, Maszlavér Gábornak!
Művészbejáró címmel jelent meg városunk dísz-
polgára, több rangos szakmai kitüntetés birto-
kosa, Tiboldi Mária színművésznő, primadonna 
könyve. Június 30. napján a kiadvány közönség-
találkozóval egybekötött bemutatóján vettem 
részt, ahol örömmel köszöntöttem a művész-
nőt. Ezúton is gratulálok az igényes, tartalmas 
könyvhöz!
Nagy sikert hozott július 1. napján az I. Velencei 
Vágta, a Nemzeti Vágta előfutama. A selejtező 
és döntő futamok egyaránt izgalmas csatákat 
hoztak az utánpótlást jelentő kishuszárok és a 
felnőtt lovasok között. Rendkívüli büszkeséggel 
tölt el, hogy a Nemzeti Vágta rutinos, évtizedes 
tapasztalattal rendelkező illetékesei szerint 
elsőre kiváló pályát sikerült építenünk, és töb-
bezres, igen komoly nézőszám mellett zajlottak 
eseményeink. Köszönöm mindenkinek az áldo-
zatos tevékenységét, aki szakértelmével, lel-
kesedésével, szervezőkészségével vagy éppen 
fizikai munkájával hozzájárult a közös sikerhez! 
Jövőre folytatjuk!
Július 2. és 5. között esténként minőségi klasz-
szikus gitárzene játszotta a főszerepet a Velence 
Korzó két színpadán, amelyeken hazai és kül-
földi előadók léptek fel a III. Velencei Gitáros 

Napok nemzetközi klasszikusgitár-fesztivál 
keretében, a zárónapon pedig tehetséges, fiatal 
művészek gálakoncertjén tapsolhattunk. Öröm-
mel fogadtam a szervezők fővédnöki felkérését, 
miként örömmel köszöntöttem a Korzó díszter-
mében a záró gálán fellépő ifjú zenészeket, akik 
részt vettek a fesztivál keretében zajló kurzuson 
is. Számukra különböző elismeréseket, díjakat is 
átadtam a szervezőkkel karöltve. Gratulálok az 
esemény ötletgazdájának és művészeti veze-
tőjének, Bernáth Ferenc Artisjus és Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae díjas gitárművész – 
gitártanár – zeneszerzőnek a minőségi esemény 
zökkenőmentes lebonyolításához. 2019-ben 
ismét várjuk a gitárművészeket!

Az előttünk álló időszak is tartogat fontos ese-
ményeket. Éppen lapzártánkkal egy időben kez-
dődött az Egyetemisták és Főiskolások Országos 
Turisztikai Találkozója, az EFOTT, amelynek egy-
más után negyedszer vagyunk a házigazdái. Az 
Északi Strandon kialakított „fesztiválvárosban” 
ezúttal is minőségi zenei, sport- és egyéb kultu-
rális programokkal várnak a szervezők minden 
érdeklődőt. A részletekről augusztusi lapszá-
munkban olvashatnak.
A nyár nem tart örökké, érdemes kihasználni, 
hogy mi, velenceiek olyan helyen élünk, ahová 
mások nyaralni járnak. Ez a gyönyörű tó és kör-
nyezete rengeteg élményt tartogat ilyenkor szá-
munkra is. Jó pihenést, strandolást, kirándulást 
kívánok kedves olvasóinknak!

Koszti András
polgármesterFo
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 A Zöldliget Általános Iskola ballagásán



V
ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel 
és természetesen szívélyesen 
köszöntöm a főorvos urat. Néhány 
szívderítő kis verssort találtam 
egyik legjelentősebb nemzeti 

költőnktől. Világszép magyar nyelvünkben 
tőszóként a szív többször szerepel, mint a többi 
összes szervünk. A vers is pontosan kifejezi azt, 
amit mi, laikusok gondolunk erről a titokzatos, 
„legcsodálatosabb” szervünkről. A tenyérnyi 
motorról, amelyik az egyenlítőnyi érhálózaton 
keresztül 3,5 billiomnyi sejtünket ellátja oxigén-
nel, tápanyaggal, hogy azok szervekké, a szer-
vek szervezetté épülhessenek, életünk végéig 
működhessenek.  A főorvos úr nyilván az, aki 
legközelebb áll a „csoda” megfejtéséhez, de 
teljesen meg tudta, teljesen meg lehet fejteni a 
„csodát”? Itt természetesen nemcsak az organi-
kus, de a pszichés oldalra is gondolok.
Dr. Kovács Attila: Az emberi szervezet csodá-
latos szerkezet, aminek mind több részletét, 
összetevőjét egyre jobban, részletesebben 
ismerjük, de hangolását, rezdüléseit, egyes hatá-
sokra adott válaszait teljes pontossággal talán 
nem is ismerhetjük meg. A szív maga egy izom-
csomó, aminek finom kis szerkezeti elemei, érel-
látása, elektromos hálózata, kötőszöveti váza 
mind pontosabban ismert. Egyre egzaktabban 
látjuk és ábrázoljuk, hatékonyan tudunk mecha-
nikusan, elektromosan, gyógyszerek segítségé-
vel is beavatkozni, korrigálni kóros, kedvezőtlen 
folyamatokat. Ugyanakkor azt, hogy ki milyen 

www.velence.hu
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Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink

Dr. Kovács Attila
kardiológus főorvos

folytatás a 9. oldalon

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodálatosabb dolog?
(Reményik Sándor)

hatásra hogyan reagál, nem tudjuk előre jelezni. 
Miért van az, hogy egyes emberek szinte teljes 
koszorúér-elzáródással csaknem panaszmente-
sek, mások állandóan rosszul vannak. Van, aki a 
munkaizomzat funkciójának töredékével jól érzi 
magát, dolgozik, míg van, aki megtartott funk-
ció mellett is panaszos. Egyesek súlyos ritmu-
szavart észre sem vesznek, mások a legkisebb 
kihagyást is megérzik. Ismerjük ezt a jelenséget, 
ma már elég jól tudjuk, hogy mi az, amivel való-
ban tudunk valamit kezdeni, illetve ismerjük a 
korlátainkat is, tudjuk, hogy van, amivel meg 
kell békülni, mert a ma rendelkezésünkre álló 
eszközökkel érdemben nem tudunk közrehatni. 
Ismerjük, melyek azok a jelenségek, amik veszé-
lyesek, és tudjuk, hogy vannak olyan tünetek, 
amik kellemetlenek, de nem befolyásolják az 
életkilátásokat. 
A személyiség, a lelki attitűd, az egyén és a kör-
nyezet kedvező és kedvezőtlen hatása nehe-
zen becsülhető túl. Ezekre a kérdésekre csak 
az örökérvényű megfigyelések nyújthatnak 
támpontot – tudjuk, hogy aki kapcsolatban él, 
tovább él, jobb a közérzete, aki irreális célokat 
hajszol, hamarabb betegszik meg, aki tud rekre-
álódni, kevesebb panaszt él meg. Látjuk, hogy a 
testi terhelés mellett a pszichés terhelés is káros 
hatásokat vált ki – a mi nehézségünk az, hogy 
ez utóbbi nem objektív és nem standardizál-
ható, így nem is mérhető. Az orvostudomány – a 
kardiológia pedig különösen – a standard, elle-
nőrzött, összehasonlítható mérésekre, eredmé-
nyekre épít, az eredményeink is ezen alapulnak. 
VH.: Főorvos úr! Nagyon nehezet, de remélem, 
hogy nem lehetetlent kérdezek. Hogyan, miként 
óvhatjuk, védhetjük ezt a kis legértékesebb szer-
vünket? Itt nem speciális terápiára gondolok, 
csak a legfontosabb szabályokra, melyeket a 
hétköznapokban be kell tartanunk.
Dr. Kovács Attila: Az egészséges életmód kul-

csa röviden a mértékletesség, rendszeresség. 
Mértéktartás az élvezetekben, étkezésben, 
elvárásainkban és vállalásainkban. Hajlamosak 
vagyunk azt hinni, hogy mindent kibírunk, ami, 
amíg fiatalok vagyunk igaz is, de lehet, hogy 
később megadjuk az árát. Ugyanakkor a fizikai 
aktivitás életvédő hatása szintén régóta ismert 
– azt már kevesebben tudják, hogy ennek a 
stressz levezetésében, a stresszhormonok hatá-
sainak kedvező feldolgozásában is kiemelkedő a 
szerepe. A mai ember munkája, napi tevékeny-
sége az esetek túlnyomó részében nem követel 
annyi fizikai erőkifejtést, ami egyébként szüksé-
ges lenne, ugyanakkor többet, értékesebb táp-
lálékot fogyasztunk, mint korábban, a mások és 
saját magunk által támasztott követelmények 
pedig több stresszt jelentenek, mint korábban. 
Mindezek következtében gyakoribb az elhízás, 
a szenvedélybetegség, és így a szívbetegségek 
két melegágya, a magas vérnyomás és a cukor-
betegség. 
Itt a nyár – külön szeretném felhívni a figyelmet 
a megfelelő folyadékpótlás fontosságára. Külö-
nösen időskorban nagyon könnyen alakulhat ki 
kiszáradás, folyadékhiány. A tűző napot kerüljük, 
napi aktivitásunkat (pl. kerti munka) a kora reg-
geli, késő esti órákra érdemes időzíteni.   
VH.: Mik azok a jelek, jelzések, melyek észlelése-
kor orvoshoz kell fordulnunk?
Dr. Kovács Attila: Fulladás, a megváltozott 
teherbírás, a fizikai terhelés közben fellépő, 
helyzetváltoztatással nem összefüggő mellkasi 
fájdalom, rendetlen szívdobogásérzés, ájulás, 
egyéb okkal (pl. láz, sport) nem magyarázható 
szapora szívverés, lábdagadás talán a  leggyako-
ribb szíveredetű panaszok. 
VH.: Mik azok a vészjelzések, mikor azonnal 
mentőt kell hívnunk?
Dr. Kovács Attila: Nyugalmi vagy minimális ter-
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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

Júliusi népszokások

A július az aratás hónapja. Az aratás betakarítá-
sának sikerességét számos népszokás jellemzi.
Az aratást kalapemeléssel, imádsággal, fohász-
kodással kezdték. A munkálatokhoz szükséges 
eszközöket a templomkertben összegyűjtötték, 
ahol a pap megszentelte, majd az aratók a búza-
tábla szélén letérdeltek, keresztet vetettek, s 
elkezdődött az aratás.

Velencei vonatkozások: Aratási munka Velen-
cén. Telekszomszédok, barátok vagy rokonok 
közösen arattak, ha nagyobb volt a terület. 
Kaszás, aki vágta rendre a gabonát, marokszedő, 
kötélterítő, kötöző, kepéző. Ez volt az aratóbanda.  
Vezetőjük a bandagazda, ill. aratógazda. (Ha nem 
családi aratás volt.) 1 nap alatt 1 holdat arattak 
le. Esténként nagygereblyével összekotorták az 
elhagyott kalászokat. A kepéket behordták az 
udvarokba, a szérűre, és asztagba rakták. Cséplő-
bandák alakultak, és udvarról-udvarra csépelték 
el a gabonát. A cséplés befejeztével összegyűj-
tötték az aratórészt, és szétosztották a cséplő-
banda tagjai között. Részes arató is volt, ő a ter-
més egy részéért végezte el a munkát.

Mike Lajos visszaemlékezéséből: G. Kiss Ist-
vánnak cséplőgépe volt. Rendelésre házhoz 
ment a géppel. Füzetben vezették akkoriban 
(1947), kinek mennyi gabonája termett. A csép-
lési díj is fel volt jegyezve, és a cséplőmunkás 
gárda bére is.  A képen hátul látható a zsákos. Ő 
szedte a lecsépelt gabonát, és eresztette zsákba. 
Két kazalos a vasvellával a kévékben beterített 
gabonát az asztagból adta a gépre, ott volt egy 
kévevágó és az etető. A kévevágó az, aki elvágta 
a szalmából sodort kötelet. A két zsákos dolga 
volt a padlásra felhordani a csépelt gabonát, 
amit aztán a gazda kiterített. Két szalmás, ők 
szedték el a gép alól a lejövő szalmát. Két szal-
mahordó, továbbvitték a szalmakazalhoz. 

Minden udvarban Galambos István rakta a kaz-
lat, ő volt az egész faluban a kazalrakó.  Két 
polyvás. A cséplőgépnek olyan szerkezete volt, 
hogy kiverte a fejet a szalmából, és külön helyen 
marharépát daráltak, és a finom polyvával össze-
keverték. Egy-két nap alatt megsavanyodott. Így 
csinálták a silót az állatoknak. Velencén állt az 
Ó-faluban a Kapossy- malom. Kapossy Lajos volt 
a tulajdonos, tőle bérelték a malmot. A gabonát 
odavittük, felöntötte a garatra, az őrlés árát ter-
mészetben fogta ki, később már csak daráló volt. 
A 70-es évek elején bontották el az épületet.

Júliusi jeles napok:

Július 2. - Sarlós Boldogasszony napja: A 
14. századtól a római katolikus egyház e napon 
emlékezik meg Szűz Máriáról, aki Keresztelő 
Szent János édesanyjánál tett látogatást. Boldo-
gasszony a várandós anyák, a szegények, a szük-
ségben szenvedők és a halottak oltalmazója. 
Magyarországon e nap az aratás kezdőnapja. 

Július 20. - Illés napja: Ezen a napon, illetve 
e nap táján gyakoriak a viharok, ezért régen e 
napon munkatilalom volt, mert úgy hitték, hogy 
aki kint dolgozik a mezőn, abba belecsaphat a 
villám, a termést pedig jég éri.
 

Július 22. - Mária Magdolna napja: A bűnös 
életből megtért Mária Magdolna ünnepe, aki 
hajával Krisztus lábát törölgette, ezért régen 
szokás volt a kislányok hajából egy keveset 
levágni, hogy az még hosszabbra nőjön meg.

Július 25. - Jakab napja: Az első vértanúhalált 
szenvedett apostol. Ő a búcsújárók, utasemberek, 
hajósok védőszentje. Jakab napra kellett learatni 
a zabot, mert amit kint hagynak, az elvész. Az e 
napi időből jósoltak a várható téli időjárásra, volt 
olyan település ahol az északi szélből hideg telet 
jósoltak. Július 25. - Szent Kristóf napja is egyben. 
Ő az úton járók, utazók patrónusa.

Július 26. - Anna napja: Szűz Mária édesanyjá-
nak ünnepe, aki a gazdasszonyok, a bányászok, a 
szabók, valamint a járványos betegségben szen-
vedők, haldoklók egyik pártfogója.
Különösen a katolikus asszonyok, a meddő, 
a terhes és szülő nők védőszentje, akik hozzá 
fohászkodtak pártfogásért. Eredete a közép-
korhoz kötődik, a keddi naphoz, több helyütt a 
meddő asszonyok e napon böjtöltek. Ha Anna 
napon jó idő van, megkezdték az annabab sze-
dését, a kender nyűvését. 

Ludmann Ágota
Velencei Helytörténeti Egyesület 

(Forrás: Minálunk.hu)

Július a nyár közepe. Nem véletlen, hogy a népi kalendárium nyárhónak is nevezi, de a Szent Jakab hava 
talán a legismertebb. Mint minden hónapban, most is vannak időjósló napok, fűződnek hozzá babonák, 
de egészen rendhagyó, újdonságnak számító jeles napokat is feljegyeztek júliusra. Eredetileg a neve 
quintilis volt, merthogy a márciussal kezdődő régi római kalendáriumban ez az ötödik hónap volt, majd 
i.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesarról, aki e hónap 12. 
napján született.
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Jótékonyság 
az EFOTT jegyében
Július 10. és 16. között került megrende-
zésre idén Velencén az Egyetemisták és 
Főiskolások Országos Turisztikai Találko-
zója, ahogy mindenki ismeri: az EFOTT. Az 
immár nemcsak Magyarországon, az egész 
közép- kelet európai régióban igencsak nép-
szerű fesztivál szervezői és a velük szorosan 
együttműködő Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája (HÖOK) nemes kez-
deményezéssel, önkéntes munkával mon-
dott köszönetet Velencének a vendégsze-
retetért, amiben immár zsinórban negyedik 
éve részük van az EFOTT nagy “családjához” 
tartozóknak.

Gulyás Tibor HÖOK elnök 
és Maszlavér Gábor EFOTT 
fesztiváligazgató vezeté-
sével június 28-án több 
mint harminc önkéntes 
serénykedett ecsettel 
a kezében a velencei 
“Bárczi” intézmény, hiva-
talos nevén a Fejér Megyei 
Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Kollégium és 
EGYMI (Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani 
Intézmény) udvarán, hogy 

kétkezi munká-
jával, elsősorban 
kerítésfestéssel hozzájáruljon az intéz-
mény lakó- és tanulókörnyezetének 
megújulásához.
Az akció kapcsán tartott sajtótájékoz-
tatón Velence polgármestere, Koszti 
András üdvözölte és megköszönte az 
EFOTT és a HÖOK kezdeményezését, 
amivel hozzájárulnak nemcsak az 
intézmény, hanem az egész telepü-
lés környezetének szépítéséhez. Az 

 Velencén történt

7

Képzett riporter, 
Sasvári Csilla kér-
déseit válaszolta 
meg, beszámolt 
életútjáról, művészi 
pályájáról. A terem 
székei kevésnek 
bizonyultak, az 
egyes operett-je-

lenetek megismétlését a közönség vastapssal 
követelte ki. Az előadás után a rendezvénynek 
nem lett vége, a művésznő valamennyi tiszte-
lőjét vendégül látta, az alkalomhoz illő harapni-, 
illetve kortyolnivalóval. Itt a házigazda a Hausz-
mann Alajos EKIK kulturális szervezője, Kalmár 
Zsolt, a háziasszony pedig Sinkáné Mihály Zita 
intézményvezető volt. A hálás közönség – sokak 
hóna alatt a dedikált míves könyv – szívében-lel-

EFOTT fesztiváligazgatója, Maszlavér Gábor 
kiemelte: Velencén immár negyedik éve 
kiváló otthonra leltek, s ezt a vendégszere-
tetet igyekeznek meghálálni ezzel az önkén-
tes tevékenységgel. Úgy fogalmazott, hogy 
fontos nekik az a város, amely “az EFOTT 
ideje alatt nemcsak Magyarország, hanem 
az egész Kárpát-medence ifjúsági fővárosa 
lesz”.

-mátay-

kében túlcsorduló művészi élménnyel távozott 
otthonába.
Néhány mondat a könyvről: Címe MŰVÉSZBE-
JÁRÓ. Valóban, a résnyire nyitott bejárón keresz-
tül bepillantást enged a művészetre, Tiboldi 
Mária (Velencén Marica) művészetére. A művé-
szet anyagi világunktól különböző, szinte másik 

dimenzióba tartozó világ. Keveseknek adatott 
meg ehhez a világhoz tartozni. Maricának meg-
adatott. Oda rendeltetett, isteni adományként 
egy nagyon értékes ajándékot kapott; a tehet-
séget, a kimagasló tehetséget. 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 lokálpatri-
ótával, egyszóval Tiboldi Máriával.

-sy-

Június 30-án a Wenckheim-kastély házasságkötő termének hangszórói fennkölt hangokat, 
Tiboldi Mária énekhangját közvetítették. Igen, a Jászai-díjas Tiboldi Mária könyvbemutatója 
zajlott. Polgármesterünk, Koszti András díszes virágcsokorral, a közönség hatalmas ováció-
val fogadta a művésznőt. A művésznőt, aki személyesen kommentálta a vetítővásznon lát-
ható, a hangszórókon hallható csodálatos Tiboldi-alakításokat, illetve dalokat. 
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Bemutatták a „Művészbejárót”



– reményeink szerint – nagy örömmel 
fognak járni.
VH: Úgy kezdtem, hogy egy prosperáló 
cég felső vezetője. Mivel is foglalkoz-
nak konkrétan?
SJ: Tizenöt éve vagyok vezérigazga-
tó-helyettes a Future FM Létesítmény-
gazdálkodási ZRT.-nél. Ingatlanok üze-
meltetésével foglalkozunk, országosan 
több milliárd forgalmat bonyolítunk 
évente, és közel kétezer munkaválla-
lónak adunk mindennapi megélhetési 
lehetőséget immár 27 éve. 
VH: Beszéljünk egy kicsit személye-
sebb dolgokról. Honnan érkezett hoz-
zánk, milyen szakmai előélet áll Ön 
mögött?
SJ: Nyíregyházán születtem, utána 
kerültem Budapestre, tehát nem 
vagyok „dunántúli gyerek”. Dolgoztam 
a Kraft Jacobs Suchardnál, valamint 
a Danone (Győri Keksz) multi cégek-
nél. Iskoláimat tekintve a Pécsi Tudo-
mányegyetem Építőmérnök Karán 
végeztem, majd a Budapesti Műszaki Egyetem 
létesítménygazda képzésén szereztem oklevelet. 
Szakmai elismerésnek tekintem, hogy megvá-
lasztottak a Létesítménygazdálkodási és Épüle-
tüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége 
elnökének.
VH: Gratulálok! Evezzünk kissé szabadabb 
vizekre. Hobby?
SJ: Természetjárás, kerékpározás és a lovak. Már a 
pici fiam is jár lovagolni, és titkos vágyam – pon-
tosabban inkább a feleségemé –, hogy egyszer 
legyen egy saját lovunk. 
A közelmúltban sikerült eredményes vitorlásve-
zetői vizsgát tennem, amit azért tartottam fon-
tosnak megszerezni, mivel különleges és egyben 
csodálatos érzés az, amikor a partról viszonylag 
aprócskának tűnő tó, megmutatva igazi nagysá-
gát és élővilágát, feltárulkozik előttem. 
Amit azonban a legkomolyabban és legszíveseb-
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Nekem Velence

V
elencei Híradó (Kalmár Zsolt): 
Üdvözlöm! Köszönöm, hogy elfo-
gadta felkérésünket, és interjút 
készíthetek Önnel.
Schmidt József: Köszönöm a lehe-

tőséget!
VH: Kezdjük a dolgok közepébe vágva. Ön egy 
prosperáló cég vezérigazgató-helyettese a fővá-
rosban. Hogy jön ide a velencei lét?
SJ: 2000-ben az egyik ismerősöm hívta fel a 
figyelmemet arra, hogy Fejér megyében van egy 
kis ékszerdoboz, amit úgy hívnak, Velence. Fel-
gyorsultak a folyamatok, telekvásárlás, építkezés, 
és 2001-től már a Bence-hegy lett az otthonunk. 
A táj szépsége, a levegő tisztasága és az emberek 
közvetlensége megerősítette bennem azt, hogy 
jó döntést hoztunk.
VH: Utalt rá, hogy „hoztunk”. Ezek szerint csalá-
dos ember.
SJ: Igen. Feleségem három gyönyörű gyermek-
kel ajándékozott meg, egy négyéves kisfiúval 
és egy három hónapos leány ikerpárral. Máris 
hozzá teszem, hogy mindannyian jól érezzük itt 
magunkat. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Pöttöm 
Pöttyök Családi Napközi és a Meseliget Óvoda 
dolgozóinak, mivel sikerült egy boldog és ottho-
nos közeget kialakítani a gyermekek számára, 
ahová kisfiunk, Benedek is nagy szeretettel járt és 
jár, és ahová jövőre kislányaink, Lujza és Dalma is 

ben művelek, az a vadászati-vadgazdálkodási 
tevékenység. 2009 óta vagyok a Velencei Vadász-
társaság elnöke.
VH: Akkor itt van már egy komoly kapcsolódás 
városunkhoz, a megyéhez.  Ha már itt tartunk, 
hogy érzi, miben tudja segíteni a térség fejlődését?
SJ: Mint vadásztársaság igyekszünk minél több 
jótékonysági jellegű rendezvényt szervezni. A 
vadászati és gasztronómiai programok bevé-
teléből megyeszerte komoly segítséget adunk 
rászoruló egyéneknek, intézményeknek. Több 
millió forint értékű műszert adományoztunk 
például a Fejér Megyei Kórház Gyermekosztá-
lyának. 
Rendszeresen részt veszünk a „TE SZEDD”-moz-
galomban, több ezer hektáron szedtük a szeme-
tet, illetve hivatásos vadászaink a rendőrséggel 
együttműködve segítenek az ezzel kapcsolatos 
és egyéb szabálysértések, bűncselekmények fel-
tárásában.

Gyógyítóink

Schmidt József
a Velencei Vadásztársaság elnöke
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helésre jelentkező fulladás, mellkasi fájdalom, 
nem múló rendetlen szívdobogás, gyengeség-
gel, szédüléssel járó lassú szívverés 
(45/perc alatti pulzus) talán a legfontosabb 
szív-érrendszeri súlyos megbetegedésre utaló 
tünetek. Hasonlóképpen a féloldali gyengeség, 
beszédzavar, megváltozott tudatállapot, hagyo-
mányos kezelésre nem szűnő fejfájás, tartós szé-
dülés – az agyi keringészavar jellemző tünetei. 
VH: A főorvos urat mi ambicionálta, hogy ezt a 
felelősségteljes hivatást válassza? Az elhivatott-
ságtudat folyamatosan alakult ki, vagy valami-
lyen esemény váltotta ki?
Dr. Kovács Attila: A középiskolában minden 
tárgy jól ment, szinte természetes volt, hogy 
felmerült az orvosi egyetem is, amit családom, 
tanáraim is pártoltak, legjobb barátom is oda 
készült, így én is megpróbáltam, és sikerült. Az 
orvosi szakmáról nem sokat tudtam, de nem 
bánom, hogy így alakult.
VH.: Kérem szépen a főorvos urat, szóljon magá-
ról. Felmenőiről, gyermek- és diákkoráról, egye-
temi éveiről, szakmai karrierjéről.
Dr. Kovács Attila: Szüleim már nem élnek, 
agrármérnökök és pedagógusok voltak. Pécs-
váradon gyerekeskedtem, Pécsett végeztem a 
középiskolát és az egyetemet. 1989-ben kerül-
tem Székesfehérvárra, azóta is a Fejér Megyei 
Szent György Kórházban dolgozom, 1994-ben 

belgyógyász, 1997-ben kardiológus szakvizsgát 
tettem.
VH.: Családjáról?
Dr. Kovács Attila: Feleségem dr. Kiss Erika a 
Szent György Kórház radiológiai osztályát vezeti. 
Attila fiam szintén a Szent György Kórházban 
dolgozik, kardiológia szakvizsgára készül. Asztrik 
fiam az ELTE Pszichológiai Kar doktori iskolájá-
nak hallgatója.
VH.: Esetleges Velencéhez kötődéséről, vélemé-
nye a Velencei-tó környéki emberekről, a Velen-
cei Szakrendelőről.
Dr. Kovács Attila: Gyermekként bátyámat láto-

folytatás a 4. oldalról

gatva jártam itt először, mikor a Madárvártán töl-
tött egy nyarat. Egyetemi éveim alatt Agárdon, 
a Csutora étteremben dolgoztam pincérként 
egy nyáron. A Velencei-tó környéki háziorvosok 
többségével évek óta jó szakmai kapcsolatot 
ápolok, többségükkel még kórházi éveik alatt 
ismerkedtem meg. Ez nagyban megkönnyíti a 
munkát. A szakrendelőben megnyitása óta dol-
gozom, remélem a többség megelégedésére. 
VH.: Főorvos úr, köszönöm az értékes szavait, 
hiszem, azonkívül, hogy olvasóink megismer-
hették Önt, egészségünk megóvása érdekében 
itt is sokat, igen sokat tett.

Személy szerint igyekszem, hatékonyan segíteni 
a helyi önkormányzat működését, jó kapcso-
latokat ápolok a hivatallal. Jelen pillanatban is 
feltérképezés alatt állnak azon területek, melyek-
ben cégünk, a Future FM Zrt. szakmai-gyakorlati 
segítséget tudna nyújtani a város fejlesztésében. 
Vállalati társadalmi felelősségvállalásban szóvi-
vőnk Szilágyi Áron, többszörös olimpiai bajnok 
kardvívó. Fehérváron egy mozgássérült családnak 

fürdőszoba- átalakí-
tást végeztünk, min-
den évben véradással 
segítjük az Országos 
Vérellátó munkáját. 
Tavaly a Bátor Tábort 
elláttuk egy évre ele-
gendő tisztítószerrel 
és higiéniás anyag-
gal, karácsony előtt 
a „Jónak lenni jó” 
műsorban felajánlot-
tuk Áron kardját árve-
résre.
VH: Örülünk a ter-
veknek. Ez minden-

képp egyfajta ragaszkodás kifejeződése. Tereljük 
most egy kicsit érzelmi síkra a dolgot. A riport 
címében szereplő szlogen: „Nekem Velence”.                                               
Elnézést a tegezésért, de – a szóhasználathoz 
igazodva – neked mit jelent Velence?
SJ: Nap mint nap Budapestre járva még jobban elő-
jön az a kontraszt, ami az itteni és a nagyvárosi körül-
mények között adódik. Nehéz szavakba önteni azt az 
érzést, amit a napi stressz után élek át a Bence-hegy 

körvonalainak láttán. Nagyon hosszan lehetne ezt 
ecsetelni, de belőlem a családi szeretet és az önfe-
ledt szabadság átélésének pillanatait váltja ki ez a 
kicsi, de annál élhetőbb, szerethetőbb város.
VH: És végezetül – ezt minden alanytól meg 
szoktam kérdezni – mi az a dolog, amiről szívesen 
beszélne, de én elfelejtettem megkérdezni? Vagy 
röviden: Hallhatnánk Öntől egy slusszpoént?
SJ: Nem könnyű. Nem azért, mert nincs, hanem 
azért, mert annyi van. Talán a kedvenc sztorim 
– amit már többször átéltem – az, amikor meg-
kérdezik, honnan járok be dolgozni, és én azt 
felelem, hogy Velencéről. Ekkor zavarba jönnek. 
Kisebb részük azt hiszi, hogy minden egyes nap 
Olaszországból kelek útra, de komolyra fordítva 
a szót, a többség számára hihetetlennek tűnik, 
hogy hamarabb célba érek innen, mint ha a fővá-
ros valamelyik kerületében laknék. Valójában 
ez is ahhoz a csodához tartozik, amiért „Nekem 
Velence” a világ közepe.
VH: Köszönöm az interjút, és ígérje meg, hogy 
egy másik alkalommal a vadászattal is foglalkozni 
fogunk.
SJ: Én is köszönöm, és természetesen állok ren-
delkezésükre!

Lapzártánkkal egy időben kezdődött
az Egyetemisták és Főisko-
lások Országos Turisztikai 
Találkozója. Az EFOTT meg-
nyitóján a házigazda város 
vezetőjeként Koszti András 
polgármester köszöntötte a 
résztvevőket. 
A népszerű eseménysoro-
zatról bővebben következő 
lapszámunkban olvashat-
nak. 

-mb

Fotó: Igari Balázs



www.velence.hu

Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs

VELENCEI HÍRADÓ / 10

2018. augusztus 16. csütörtök (rajt) 
A második szakasz 2018. augusztus 16-án (szerdán) 
Velencéről indul Székesfehérvárra. A mezőny gyüle-
kezésének és a rajtceremóniának a helye a lenti tér-
kép alapján a Velence korzó - Kígyó nyelve sétány. A 
rajt időpontja: 13:20 . 
 
Parkolási tilalom és forgalmirend-változás
2018. augusztus 16-án (csütörtök) 08:00-16:00-ig.

Parkolási tilalom
2018. augusztus 15-én (szerda) 18:00 órától 
augusztus 16-án (csütörtök) 14:00-ig. 

- A Gárdonyi utat kérjük a Tópart utca és az Ibolya 
utca közti szakaszon lezárni 
(csapatautók és buszok parkoltatására)
- A Tópart utca térképen jelzett parkolóinak 
biztosítása 
- A Széchenyi út Tópart utcára merőleges szakaszán 
jelzett parkolóinak biztosítása 

Program
12:30-13:20 - Rajtceremónia, csapatbemutatás
13:20 – Tour de Hongrie 2. szakasz RAJT

Tour de Hongrie 2018 – Velence
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Megjegyzés [j1]: A térképen szereplő 
jelmagyarázathoz (A feliratok helyesen): 
Rendezvényterület 
Csapatautók 
Zsűriautók 
Rajtkapu 
Szervezői parkoló 
Csapatparkoló 
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Lépcső Nagyapó 
mesefájához

A kulturált megközelítés érdekében társadalmi munkában, helyi 
összefogással lépcső és terasz került kialakításra az egyre népsze-
rűbb Nagyapó mesefája nevet viselő, Varga Norbert láncfűrészes 
fafaragó által készített faszobornál. A kivitelezést Koszti András 
polgármester támogatásával Martinovszky József önkormányzati 
képviselő, valamint Benkő Istvánné szorgalmazta, és segítette 
saját munkájával is.
– Szeretném kifejezni köszönetemet az előkészítésben és kivitele-
zésben segítő csapatnak: a Domino építőanyag-kereskedelmi Kft.-
nek és Dobsa Judit tulajdonosnak, valamint Heiden Ferencnek, a 
Heiden építőanyag-telep tulajdonosának. Ők azok, akik a szüksé-
ges anyagokat biztosították. Rajtuk kívül köszönet illeti Benkő Ist-
vánné Rózsika, Silhány István és Dobrán Tamás velencei polgáro-
kat, akik szabadidejükben munkájukkal segítették a kiváló alkotás 
környezetének rendbetételét - tájékoztatott Martinovszky József.

mátay
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Entz-iklopédia

Vakáció!
Június 15-én véget ért ismét egy tanév, de 
a munka nem ért véget az iskolában. Csak 
az utolsó tanítási nap után kezdődtek el az 
érettségi szóbeli vizsgák: idén három osztály 
52 tanulója vett részt a nagy megmérette-
tésen – többnyire sikeresen. A nagy mumus 
továbbra is a matematika és az idegen nyelv, 
ezek azok a tantárgyak, amelyektől legin-
kább tartanak – és általában joggal – az érett-
ségiző diákok. 
Nem zárult le teljesen a tanév a nem végzős 
diákok számára sem, hiszen csak most kezdő-
dik a három- illetve négyhetes nyári szakmai 
gyakorlat, amelyet vagy az iskolában, vagy 
külső gyakorlati képzési helyen kell teljesíteni 
ahhoz, hogy a tanév érvényes legyen. Így nem 

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs
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ürül ki nyárra sem az iskola, minden héten har-
minc-negyven tanuló tevékenykedik a tangaz-
daságban, ahol el is kél a sok munkáskéz, hiszen 
a nyár a betakarítás szezonja a mezőgazdaság-
ban. Ezek mellett mindig vannak olyan vállalt 
feladataink, amelyek szintén nem a tanévhez 
igazodnak, nyáron is folytatódnak, mint például 
a „Ments meg egy kertet” vagy a „Magyarország 
legszebb konyhakertje” program.
A hónap végén lezajlott a kilencedik évfolya-
mosok beiratkozása is, és büszkén mondhatjuk, 
több osztályt indítunk a következő tanévben, 
mint idén: három szakközépiskolai osztályunk 

lesz (gazda, virágkötő, valamint egy kertész-kis-
termelő), egy érettségire felkészítő két évfolya-
mos, továbbá egy technikusi (mezőgazdasági 
technikus-vendéglátásszervező) osztály. 
Továbbra is várjuk a jelentkezőket az érettségire 
felkészítő esti tagozatos osztályba! A felvétel 
elengedhetetlen előfeltétele a szakmunkás-bi-
zonyítvány megléte. 

Épülünk-szépülünk
Március elején éppen csak hogy elkészült az 
iskola új emelete, áprilisban máris egy újabb 
nagyszabású beruházás kivitelezési munká-
latai kezdődtek el az Entzben. A KEHOP-5.2.2 
Középületek kiemelt épületenergetikai fej-
lesztései elnevezésű uniós projekt keretében 
280 millió Ft összértékű energetikai felújítás 
valósul meg a tavasz és nyár folyamán. 
A kivitelezés már tavasszal megkezdődött, de 
a munka dandárja – érthető okokból – nyárra 
maradt. Az iskolaépület alsó szintjein megtör-
tént a fűtésrendszer  cseréje, az új kazán, radi-
átorok, csövek a helyükre kerültek. Jelenleg 
már az utómunkálatok (javítások, festés-ta-
karítás) zajlanak, hogy szeptemberre minden 
kész legyen a diákok fogadására.  A kollégium 
épületének tetőszigetelése is befejeződött, 
kicserélték a bejárati ajtót, és most történik 
a fűtésrendszer cseréje itt is. A tanműhely és 
a gépműhely épületének homlokzati szige-
telése is készen van már, az épületek új nyí-
lászárókat kaptak, és a műhelyekre modern, 
hőszigetelt szekcionált bejárati kapukat épí-
tettek be. A falak a színezésre várnak, illetve 
nyár végén érkeznek a napelemek, amelyek 
a kollégium tetejére kerülnek majd, és bese-
gítenek az intézmény energiafogyasztásának 
csökkentésébe.
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Biztonságunk érdekében  

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

A vízi körzeti megbízottak július 2-án délelőtt 
bajba jutott kenusokra figyeltek fel a Velen-
cei-tó Nagy-tisztás elnevezésű vízterületén. A 
két férfi nem tudott önerejéből a partra jutni, 
mivel csónakjuk az erős szél miatt irányíthatat-
lan volt. A rendőrök a segítségre szoruló kenu-
sokat a szolgálati hajójukba segítették, majd 
bérelt sporteszközükkel együtt a kikötőbe vitték 
őket. A mentés ideje alatt I. fokú viharjelzés volt 
érvényben.
Július 4-én egy Skoda típusú személygép-
jármű 74 éves helyi vezetője haladása során a 
Szabolcsi út és a 7-es számú főút kereszteződé-
séhez érve nem biztosított elsőbbséget egy, 
a védett útvonalon közlekedő Honda típusú 
motorkerékpárnak, és összeütközött vele. A 
baleset következtében a motort vezető 39 éves 
székesfehérvári lakos az úttestre esett és meg-
sérült. A Gárdonyi Rendőrkapitányság vizsgálja a 
baleset bekövetkezésének körülményeit.
A vízi körzeti megbízottak a Velencei-tó Árkos-
föle elnevezésű vízterületén figyeltek fel 

2018. július 9-én késő délután egy 28 éves és 
egy 24 éves budapesti lakosra, akik vízibicik-
lijükkel a nádszigetek között eltévedtek, és 
az iszapos nádasban fennakadtak a fürdő-
eszközzel. A rendőrök kisgéphajójukkal a partra 
vontatták a vízibiciklit, valamint két utasát.

Összeütközött két autó a 7-es főút és a Megy-
gyfa sor kereszteződésénél, Velence térsé-
gében, július 11-én este. A helyszínre riasztott 
pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók végezték el a 
műszaki mentést. Az érintett útszakaszon rövid 
ideig félpályán haladhatott a forgalom. Az eset-
nél komolyabb személyi sérülés nem történt.
Önkéntes tűzoltóink részt vettek a június 
23-án megrendezett Fejér Megyei Tűzoltóverse-
nyen, ahol a felnőtt férfi kismotorfecskendő-sze-
relési (800 liter/perc) kategóriában III. helyezést 
értek el. A csapat tagjai: Silhány Ferenc, aki 
egyben a csapat vezetője is, ifj. Silhány Ferenc, 
Silhány Tamás, Burián György, Polgár Gergő, 
Mészáros Endre, Kovács Gábor volt. Július 1-jén 
a Velencei Vágta rendezvényen közreműködött 
az egyesület. Július 7-én versenybíróként részt 
vettünk a IX. Országos Ifjúsági és a VIII. Országos 
Hagyományos Tűzoltóversenyen – tájékoztatott 
Tóthné Pongrácz Beáta, a VÖTE elnöke.
A Velencei Polgárőrség 2018. június 2-án a 
Fejér Megyei  Polgárőrnap megrendezésével 
indította a hónapot. A Fejér megyei egyesüle-
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tek polgárőreinek és családtagjainak, valamint a 
meghívott vendégeknek  egy jó hangulatú ren-
dezvényt szerveztek polgárőreink. Az esemé-
nyen részt vettek az OPSZ vezetői, valamint ren-
dőri és katasztrófavédelmi vezetők is. A nyitóün-
nepség keretein belül kitüntetéseket adomá-
nyoztak több polgárőr társunknak. Elsősorban 
a polgárőrség támogatásáért, segítő szándéka 
elismeréséért a Polgárőr Érdemkereszt arany 
fokozata kitüntetést adományozta Dr. Túrós 
András, az OPSZ elnöke Koszti András polgár-
mester úrnak. Szintén a Polgárőr Érdemkereszt 
arany fokozata elismerésben részesült Fehér 
István, a Velencei Polgárőrség elnöke. A Polgárőr 
Érdemkereszt ezüst fokozata elismerésben 
részesült Bognár Ferenc, Szent László emléké-
rem elismerésben pedig Szudy Tibor velencei 
polgárőr. Szalay Dávid tárgyjutalmat vehetett át 
a szorgalmas polgárőri tevékenységéért. 
Sportesemények biztosításában sem volt hiány 
június hónapban. Kerékpárverseny biztosításá-
ban vettek részt polgárőreink három alkalom-
mal, esetenként 4-6 óra időtartamban, 6-6 fővel. 
Közbiztonsági járőrözést hat alkalommal kerék-
párral, hat alkalommal robogóval végeztek 80 
órában, esetenként 2-2 fővel. A Polgárőrnappal 
párhuzamosan az óvodák családi napján is részt 
vettek polgárőreink. Két alkalommal lakossági 
bejelentés alapján gyanús gépjárművek felbuk-
kanását jelezték tovább a rendőrség felé. 2018. 
június hónapban összesen 440 órát töltöttek 
önkéntes szolgálattal a helyi polgárőrök – tájé-
koztatott Fehér István, a Velencei Polgárőrség 
elnöke.

Ellenőrzések a Velencei-tavon
(A Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság intelmei)

A nyári időszakban a Velencei-tó kiváló 
lehetőséget nyújt a pihenésre, strandolásra, 
azonban a balesetek megelőzése érdekében 
elengedhetetlen a fürdőzés szabályainak 
be-tartása. Tilos fürödni ott, ahol ezt tábla 
jelzi, továbbá éjszaka és korlátozott látási 
viszo-nyok között, kivéve, ha a vízfelület 
megvilágított, akkor is legfeljebb a mélyvíz 
határáig. Hat éven aluli, továbbá 12 éven 
aluli, de úszni nem tudó gyermek csak fel-
nőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet. 
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyven-
ötször felvillanó sárga fényjelzés – esetén 

a parttól 500 méternél nagyobb távolságra 
tilos fürödni, míg a II. fokú viharjelzés – per-
cenként kilencvenszer felvillanó sárga fény-
jelzés – esetén fürödni tilos!

A kereskedelmi forgalomban számos olyan esz-
köz kapható, amely megkönnyítheti a vízben 
tartózkodást, ilyen pl. az úszógumi, a karúszó, 
a gumimatrac, az úszódeszka vagy az úszást 
segítő mellény. Azonban ezek csupán fürdőesz-
közök, a vízen történő használatuk is fürdésnek 
minősül. A vízibicikli is fürdőeszköz, és nem vízi 
jármű! Tehát ahol a fürdés tilos, ott ezeknek az 
eszközöknek a használatával is tilos a vízben tar-
tózkodni, továbbá viharjelzés esetén is ugyan-
azok a szabályok érvényesek ezen eszközöket 
használókra, mint fürdésnél.
 
Kiemelt kockázatot jelent az ittas állapotban 
történő fürdőzés, figyeljenek arra, hogy közvet-
lenül étkezés, napozás után senki ne ugorjon 
vízbe. A vízi járművel közlekedőknek is ügyel-
niük kell a biztonságra. Rossz állapotú, műszaki 
hibás vízi járművekkel, illetve kötelező felsze-
relések, a mentéshez szükséges eszközök, 
megfelelő méretű mentőmellények nélkül ne 
induljanak el!
 
A vízi járművek vezetői körültekintően közleked-
jenek, figyeljenek oda az úszókra, fürdőzőkre! A 
rendőrség munkatársai mindenkit arra kérnek, 
hogy tartsák be az előírásokat, és legyenek 
tekintettel egymásra!

Mátay Balázs

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Általános segélyhívó 112

Az EFOTT-on is biztonságban
Idén 43. alkalommal rendezték meg az Egye-
temisták és Főiskolások Országos Turisztikai 
Találkozóját, azaz az EFOTT-ot, július 10. és 
július 16. között. A Fejér Megyei Rendőr-fő-
kapitányság bűnmeg-
előzési munkatársai a 
rendezvény ideje alatt 
prevenciós rendőrségi 
információs ponton 
hívták fel a résztvevők 
figyelmét a biztonsá-
gos szórakozásra, a 
dohányzás, az alko-
hol- és kábítószer-fo-
gyasztás veszélyeire és 
következményeire. A 
fesztiválra kilátogatók 
személyesen is felte-
hették kérdéseiket az 

egyenruhásoknak, akik a szóbeli tájékozta-
táson túlmenően bűnmegelőzési kiadvá-
nyokat és többnyelvű prevenciós tájékoztató 
füzeteket is átnyújtottak az érdeklődőknek.
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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. június 28. napján tar-
totta soros ülését Velence Város Önkormányzat 
képviselő-testülete. Első napirendi pontként a 
Velencei Meseliget Óvoda 2017/2018. nevelési 
évről szóló beszámolójáról szavaztak a képvi-
selők és a polgármester, és egyhangú szavazat-
tal el is fogadták azt.
Koszti András: Valóban. Úgy ítéljük meg, és 
magam is úgy gondolom, hogy példaértékű 
nevelőmunka folyik óvodánkban, így nem volt 
kérdés, hogy az illetékes bizottságok teljes 
támogatása mellett a képviselő-testület is elfo-
gadja az intézményben folyó munkához hű, 
mindenre kiterjedő beszámolót. Serhókné Varjas 
Edit óvodavezető asszony társaságában szinte 
minden alkalmazott eljött a képviselő-testületi 
ülésre, bizonyítva, hogy valóban összetartó, 
jó kollektíva tevékenykedik az intézményben. 
Annak kifejezetten örülök, hogy az óvoda veze-
tője igen pozitívan nyilatkozott a fenntartó 
önkormányzat és az intézmény közötti együtt-
működésről. Amikor ugyanis a legutóbbi óvoda-
vezetői pályázat kiírásra került, akkor voltak olya-
nok, akik azt mondták, nehéz együtt dolgozni 
ebben a közösségben, elég rossz a hangulat, 
elég széthúzó a csapat. Nos, ehhez képest most 
csupa-csupa mosolygós, elégedett arcot lát-
tam, és ezt a baráti, kiváló kollegiális kapcsola-
tot tapasztalom minden alkalommal, amikor az 
óvodába látogatok. 
Velencei Híradó: A GOMI Rendezvényszervező 
és Kereskedelmi Kft. beszámolóját is megismer-
hették a képviselő-testület tagjai. Ez az a társa-
ság, amely a Velence Korzót is üzemelteti.
Koszti András: Igen. Ez a beszámoló nagyon 

fontos volt számunkra, hiszen a Velence Korzó 
Velence Város legnagyobb értékű tulajdonát 
képezi. Szeretnénk, ha még hatékonyabban 
működhetne a Korzó, ehhez pedig szükséges, 
hogy az üzemeltető Kft. és a tulajdonos önkor-
mányzat is a leghatékonyabban tudjon együtt-
működni. Ennek érdekében megkezdtük az 
egyeztető tárgyalásokat a Korzó, illetve a GOMI 
Kft. vezetőségével. A testületi ülésen mindenki 
ott volt azok közül, akik részt vettek az említett 
első egyeztetésen. A legfőbb cél az, hogy a lehető 
legmagasabb szinten működtessük az ingatlant, 
illetve az ingatlan körüli területet, amely mél-
tán népszerű, és növelte, növeli tovább Velence 
Városának népszerűségét is. Azt gondolom, nem 
véletlenül történt az, hogy 2016. évtől kezdődően 
jelentős mértékben megnőtt Velence ismertsége 
és elismertsége a magyarországi turisztikai tér-
képen. Ebben egyértelmű kulcsszerepe volt a 
Velence Korzónak. Azt szeretnénk elérni, hogy ezt 
az állapotot folyamatosan, a Korzó üzemeltetőjé-
vel közösen fenn tudjuk tartani.
Velencei Híradó: Az EFOTT Kft. címer- és név-
használati kérelméről is szavazott a testület. Mit 
kell erről tudni?
Koszti András: Miként a Korzó is hozzájárul 
Velence ismertségéhez, illetve ilyen magas-
ságba emelkedéséhez, az EFOTT is nagymérték-
ben hozzájárul, mind a vendégéjszakák tekin-
tetében, mind a szolgáltatások nyújtóinak az 
eredménye tekintetében. A „Velence” név mára 
trenddé vált. A legutóbbi sajtótájékoztatón nem 
véletlenül fogalmazott úgy az EFOTT ügyveze-
tője, hogy akkor, amikor itt van a fesztivál, arra az 
időre Velence Magyarország, sőt, a Kárpát-me-
dence ifjúsági fővárosává válik. Ezt szem előtt 
tartva Velence Város Önkormányzat képvise-

lő-testülete hozzájárult az EFOTT Kft. címerhasz-
nálati és névhasználati kérelméhez egyaránt. 
Dr. Szvercsák Szilvia: Az egyhangú döntés 
értelmében képviselő-testületünk az Egyete-
misták és Főiskolások Országos Turisztikai Talál-
kozója Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára 
engedélyezi, hogy a 2018. július 10. napjától 
2018. július 16. napjáig Velence városában meg-
rendezésre kerülő fesztivál programjait hirdető 
plakátokon, meghívókon, egyéb reklámkiadvá-
nyokon Velence város címerét feltüntesse, kizá-
rólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, 
a méretarányoknak megfelelően és a színek 
betartása mellett. Továbbá a képviselő-testület 
az EFOTT idejére hozzájárult ahhoz is, hogy a 
szervezők a fesztivál programjait hirdető plaká-
tokon, meghívókon, egyéb reklámkiadványokon 
használják a „Velence” kifejezést.  
Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 2018. II. félévi munka-
tervét is egyhangúlag elfogadták a képviselők és 
a polgármester. Melyek a legfontosabb elemei 
ennek a munkatervnek?
Dr. Szvercsák Szilvia: Szeptemberben a dísz-
polgári cím és a Velencéért oklevél odaítéléséről 
dönt zárt ülésen a képviselő-testület, míg nyil-
vános ülésen TDM szervezetünk és a Velencei 
Értéktár Bizottság beszámolója, a Velencei Pol-
gármesteri Hivatal 2017/2018. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolója, Velence Város Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítása kerül a 
testület tagjai elé, továbbá tájékoztató hangzik 
el a Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola 2016-2017-es tanévé-
ről, valamint a 2018. évi költségvetés I. féléves 
teljesítéséről. Ezeken kívül a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz való csatlakozás is napirendre kerül.
Novemberben születik döntés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
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zatok elbírálásáról, napirenden lesz Velence Város Önkormányzat 2019. 
éves ellenőrzési terve, továbbá egy tájékoztató a 2018. évi költségvetés 
¾ éves teljesítéséről. Decemberben a képviselő-testület dönt Velence 
Város Önkormányzat képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervéről 
és 2019. évi költségvetési koncepciójáról. Természetesen ez egy tervezet, 
amely folyamatosan bővül majd az adódó feladatokkal arányosan.
Velencei Híradó: A képviselő-testület határozott a 2018. évi igazgatási 
szünetek elrendeléséről a Velencei Polgármesteri Hivatalt érintően. 
Koszti András: Igen. Velence Város Önkormányzatának képviselő-testü-
lete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Velencei Polgármesteri 
Hivatalban 2018. július 30. napjától 2018. augusztus 17. napjáig, valamint 
2018. december 27. napjától 2019. január 4. napjáig igazgatási szünetet 
rendelt el. Az igazgatási szünetek időtartama alatt a feladatellátás folya-
matosságának biztosítása érdekében a Velencei Polgármesteri Hivatal 
ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.
Velencei Híradó: Az I. számú családorvosi körzetet ellátó dr. Szabó Irén 
háziorvos feladatellátási 
szerződésének módosítása is napirendre került. Itt miről kellett dönteni?
Koszti András: A doktornő rendelője felújításra kerül, ezért a feladatellá-
tási szerződést módosítani volt szükséges, mert a felújítás ideje alatt egy 
másik helyszínen, nevezetesen a „Hotel Helios” épületében fog ideigle-
nesen rendelni, ugyanabban az időpontban, amelyben most is rendel. Jó 
hír, hogy júniusi ülésünkön döntöttünk a kivitelező és a műszaki ellenőri 
feladatokat ellátó cégről és vállalkozóról is, így hamarosan kezdődhetnek 
a munkálatok.

(MB)

A Velence Városgazdálkodási 
Kft. vállalja 

a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára  

az alábbi munkák elvégzését:

ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,

ü  Zöldhulladék-elszállítás  

4000 Ft/m3-től,

ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,

ü  Építőanyag-szállítás Velence területén 

5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!

Végzettséggel rendelkező parkolóőröket keresünk 

a nyári szezonra

Tel: +36 30 217 08 34 

E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

Velence Város Önkormányzat 
képviselő-testületének

202/2018. (VI.28.)

H A T Á R O Z A T A
(részlet)

A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
a Velencei Polgármesteri Hivatalban

1 Velence Város Önkormányzatának képviselő-testü-
lete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Velencei Polgármesteri Hivatalban 2018. július 
30. napjától 2018. augusztus 17. napjáig igazgatási szü-
netet rendel el. 
 
2. Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében a Velencei 
Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfél-
fogadás szünetel.

Sportolók a rászorulókért
A Fehérvár AV19 jégkorong csapata is csatlakozott a Videoton Box 
Club jótékonysági akciójához, melynek során a Velencei és Velen-
cei-Tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Ala-
pítvány részére gyűjtöttek adományokat az elmúlt időszakban. A 
komoly mennyiségben összegyűlt csomagokat több körben adták 

át a rászorulóknak júniusban és júliusban.  - Nagyon jó érzéssel tölt 
el minket, hogy ekkora összefogás kerekedett a jótékonysági gyűj-
tésünkből. Minden elképzelésünket felülmúlta az a példa értékű 
összefogás, amely megmutatkozott az elmúlt időszakban. Sokan 
érkeztek hozzánk kisebb, nagyobb csomaggal és köztük sok élspor-
toló is magáénak érezte ezt a nemes ügyet és személyesen hozta be 
felajánlását! - mondta az egyik fő ötletgazda, Máté Krisztián. 

mátay
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Petrőczy Kata 
Szidónia
(1658 vége – 
Beregszentmiklós, 
1708. október 21.)
E jelentős kultúramecénás magyar főúri asszony 
születésének helyét, s pontos idejét sem ismer-
jük. Némely források szerint 1658-ban, mások 
szerint 1662-ben született. Én az elsőt fogadom 
el. A halála időpontját viszont már pontosan 
ismerjük. Életéről, életművéről nagyon keveset 
tud a magyar olvasóközönség, holott Ő az első 
jelentős magyar költőnő a magyar irodalomtör-
ténetben. 
Petrőczy Kata Szidónia (1658–1708), a 17. szá-
zadi kuruc nemesi mozgalom vezetőinek egyik 
jeles családjából tartozott. Apja, id. Petrőczy 
István, a kuruc bujdosók első vezéreinek egyike; 
anyja, Thököly Erzsébet révén unokatestvére 
az első kuruc fejedelemnek, Thököly Imrének; 
bátyja, ifj. Petrőczy István pedig Thökölynek, s 
Rákóczinak egyaránt kiváló tábornoka. Termé-
szetesen egy protestáns családról van szó. 
A Wesselényi-összeesküvés bukása után Szi-
dónia Lengyelországban nevelkedett, majd 
Erdélybe kerülve Pekri Lőrincnek, Bethlen Miklós 
mostohatestvérének lett immár harmadik fele-
sége (1681). A kegyes lelkű evangélikus lánynak 
Pekri mellett zaklatott életsors jutott osztály-
részül. Férje a grófi cím reményében katolikus 
vallásra tért át; el is nyerte a Habsburgoktól, de 
feleségét nem tudta boldoggá tenni. Szidóniá-
nak keserűséggel teli házasélet és több gyerme-
kének halála keserítették el éveit. Amikor pedig 

jajgatva számlálja” stb.). A „keresztek zápora” 
hull rá, az örvénylő tenger mélységéből kive-
tett szívét pedig az „Ethna lángjai” mardossák. 
Az udvari poézis antik-mitologikus rekvizitumai 
(Párkák, „piruló Fortuna”, Echo, Orfeus, Proser-
pina, a „Poklok királynéja” stb.) mellett a vallá-
sos imaköltészetből ismert barokk csodavilág 
szörnyei (sárkányok, mérges viperák, skorpiók, 
szörnyeteg cethalak) népesítik be verseit. A 
korábbi periódus főnemesi költőinek alkotása-
itól eltérően Petrőczy Kata költészetét moder-
nebb feszültség és nyugtalanság járja át. A 
kegyes rajongásnak, a pietista önvallomásnak a 
szerelmi szenvedéllyel való ötvöződése új színt, 
szokatlan hangot hozott a magyar barokk lírába.
A szerelmes asszony bánata („Óh én reményte-
len…”), férje hűtlensége miatt való felindultsága 
(„Az bolond szerelemben élőről...”), a boldogta-
lan szerelmes asszony vádoló és mégis ragasz-
kodó hangja („Óh kedves violám…”) általa szólal 
meg először ritka érzékenységgel a magyar költé-
szetben. A 17. század második felének a korábbi 

férje a kurucokhoz csatlakozva, Rákóczi tábor-
noka lett, Rabutin osztrák tábornok Szidóniát 
vetette fogságba, Szebenben.  Mégis hű maradt 
a családi politikai örökséghez, s rendületlen híve 
maradt a kuruc szabadságküzdelemnek. Jól írta 
róla Bercsényi Miklós a vezérlő fejedelemnek, 
mikor Pekri hűsége már kétessé vált a szabad-
ságharchoz: „Pekrin valóban búsulok, noha 
ebségét nem tudom… felesége ki regnál rajta, 
okos, jó asszony, s jó lelkű s jó magyar, fordít 
rajta.” Miután a fogságából szabadult, Rákóczi 
biztosított számára menedéket Huszton; élete 
utolsó éveit itt töltötte.
Petrőczy Kata protestáns buzgóságának három 
prózai vallásos mű köszönheti megszületését. 
Férje visszatérítése érdekében Johann Fried-
rik Mayer polemikus művét ültette át magyar 
nyelvre „Pápista vallásra hajlott lutheránus lel-
kek ismeretének kínja” (H. n., 1690) címmel. Sze-
beni fogsága alatt készült első Arndt-fordítása, 
A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt szíveket 
élesztő jó illatú XII liliom, (Kolozsvár, 1705); a 
Jó illattal füstölgő igaz szív (Lőcse, 1708) című 
második Arndt-fordítása pedig „… a Magyar Nem-
zet ellensége előtt való már negyedszeri bujdo-
sásában” már Huszton.
Csaknem félszáz költeményét saját maga írta 
össze kéziratban megmaradt énekeskönyvébe 
(MTA Kézirattára). Verseinek jelentős része val-
lásos ének, a pietisztikus, kegyes hangvétel 
azonban többi költeményén is érezhető. Istenes 
énekei részben német pietista versek fordítá-
sai, mint például az „Oh mulandó s változandó 
az ember élete”… kezdetű, mely a földi értékek 
múlandóságának barokk gondolatát tolmá-
csolja, de a pietista lelki önmarcangolás lesz 
úrrá szerelmi vívódásai során is („Jaj, jaj szívem 
kínjai... Jaj, fáj szomorú szívem”; “Az ki sok sebeit 
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hagyományokhoz kapcsolódó más arisztokrata 
költőnői (Rákóczi Erzsébet, Eszterházy Magdolna 
stb.) házasságuk boldogtalanságát a barokk 
udvari szerelmi líra sablonos elemeivel fejezték 
ki egy-egy fennmaradt versükben. Petrőczy Kata 
költeményeit a vallásos kegyesség korszerű irá-
nyai által kifejlesztett gazdagabb érzelmi életnek, 
a gyötrő szerelem sokkal mélyebb átélésének, a 
feldúlt lelki életnek finoman árnyalt rajza külön-
bözteti meg azoktól. Költői eszközei sajnos nem 
túlságosan változatosak, noha a természeti leírá-
sok szerencsésen frissítik fel költészetét: 
„Szánjatok, kősziklák! Erdők,, kies puszták /
Bánkódjatok énrajtam! / Szánjatok meg, kérlek, 
mert jaj, búban élek / És ím, mire jutottam, / 
Mezők szép virági, vizek friss folyási / Könnyez-
zetek énrajtam…”
Jó formaérzékkel, könnyedén alkalmazza a 
különböző divatos versformákat, közöttük a 

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

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

Balassi-strófát. Nótajel-
zései is gyakran utalnak 
a nagy reneszánsz költő 
énekeire („Egy török 
nóta”, „Minden nap jó 
reggel…”), valamint a 
Balassi–Rimay istenes 
énekeinek kiadásaiban 
található más versekre 
(„Forog az szerencse”), s 
a kéziratos szerelmi költé-
szet névtelen termékeire 
(„Áldott vagy míhecske”). 
A költőnő egyéni pana-

szai mellett megszólal verseiben a hazája sor-
sán aggódó, a protestánsok erőszakos térítésén 
szomorkodó hazafi hangja is („Megszűnt az ének 
szó …/ Hallatik csak jaj szó, A mi utcáinkon…”). A 
Habsburg-uralom “egyiptomi igájá”-ról emléke-
zik, s javai, birtokai 
elvesztésén kesereg 
a „Mi lelkünk vilá-
gossága...” kezdetű 
versében, melynek 
alaphangja s némely 
gondolata („Idegen 
nemzet van rajtunk / 
Jaj igen sanyargatta-
tunk”) a Rákóczi-nó-
tára emlékeztet…

Forrásaim: Jenei 
Ferenc: Petrőczy Kata 

Szidónia. Bp., 1967. S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata 
Szidónia költészete. Bp., 1976. P. K. Sz. kéziratos 
verseskönyve. Szerk., az utószót írta Benczik 
Vilmos. Bp., 2001. Jó illattal füstölgő igaz szív. 
Szerk. Nagy Zsófia. Kolozsvár, 2003.

Velencén zsűriztek
Éppen lapzártánk idején, július 12-én tartotta idei szemléjét 
városunkban a Virágos Magyarország környezetszépítő ver-
seny zsűrije. A tapasztaltakról pozitívan nyilatkoztak a szak-
emberek. A zsűrizésről bővebben augusztusi számunkban 
olvashatnak. 

-mb
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

GYEREKEKRŐL                                  
Nyári élet 

az óvodában
„Szervusz, kedves Napsugár!

Örülünk, hogy itt a nyár…”

Az óvodai nyári élet június, július, augusztus 
hónapokban is érdekes és változatos tevékeny-
ségeket tartogat a gyerekek számára. Ezen a 
nyáron júliusban az Ófalusi óvoda, augusztus-
ban az Újtelepi óvodarész várja a gyerekeket. 
Ilyenkor az összevont csoportok a két óvodából 
fogadott gyerekekből tevődnek össze, általá-
ban 2-3 csoportban, mindig az adott gyermek-
létszámhoz igazítva, megfelelő számú pedagó-
gussal. Az iskolai tanév végével az óvodában is 
lecsökken a létszám, igaz az élet nem áll meg 
nyáron sem, annak ellenére, hogy összevont 
csoportban működünk. Az óvoda dolgozói, mint 
mindig, az idén is arra törekednek, hogy a nyári 

napokat óvodában töltő gyerekek számára sok 
érdekes tevékenységet kínáljanak. A gyerekek 
kedvüknek és érdeklődésüknek megfelelően 
választhatnak a különféle változatos tevékeny-
ségek közül. Jó idő esetén már rögtön az udva-
ron fogadjuk a gyerekeket, és a pihenésen kívül 
szinte az egész napot a szabadban tölthetik.
A fák lombjai alatt a kerti asztalok ilyenkor is 
lehetőséget kínálnak rajzolásra, festésre, gyur-
mázásra, kézműves foglalkozásokra. Aki a csen-
desebb, elmélyültebb, nyugalmasabb játékot 
igényli, a fűre letett szőnyegen könyveket néze-
gethet, építhet. A homokozóban remek homok-
várak készülnek vizes homokból, levelekből, 
ágakból, termésekből. Az udvaron a piknikezős 
szerepjátékoknak és a pancsoló asztaloknak is 
nagy sikere van. Mégis, a gyermekek számára 
legkedveltebb tevékenység az udvari mozgás-
fejlesztő játékok.
A mindennapos mesehallgatás sosem marad el, 

a tízórai elfogyasztása után. Ha az idő engedi, 
sétákat tervezünk a gyerekeknek.
Folyamatosan fokozott figyelmet fordítunk az 
egészségvédelemre, hiszen az erős napsugár-
zás, a hőség ártalmas lehet a kisgyermekek 
részére. A gyermekek bőrét a nagy nyári meleg-
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lád, és mindenki jól érzi magát. Végre itt a vaká-
ció… van idő játszani, beszélgetni, lustálkodni…
A nyár csodái színe, illata, a természet, időjá-
rás számtalan lehetőséget és témát nyújt szá-
munkra. Azok a gyerekek, akik a nyári időszak-
ban is igénybe veszik az óvodai nevelést, biztos 
vagyok benne, hogy most sem maradnak élmé-
nyek nélkül.
Mit kívánjak a nyárra?

„Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,

Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
Vakációt – száz napot!”

Kellemes nyarat, jó pihenést, gyermekekkel 
eltöltött tartalmas napokat kívánnak 

a Velencei Meseliget Óvoda dolgozói 
Barabásné Galambosi Edina - 

Katica csoport

ben folyamatosan napvédő krémekkel ápoljuk. 
A folyadék folyamatos pótlása is biztosított szá-
mukra, és a mindennapi gyümölcsöt a délelőtt 
folyamán fogyasztják el. A fák közé árnyékoló-
kat akasztunk fel, és a legmelegebb napokban 
a párakapu nyújt felüdülést és élményt a gye-
rekeknek. Fél 11 után csak árnyékos helyen, 
hőségriadó esetén pedig kizárólag az óvoda 
épületében tartózkodunk.
A nyári óvodai élet eltér a megszokottól. A cso-
portok összevontan működnek, „vendéggyere-
kek” érkeznek a másik óvodából, szabadságon 
vannak a megszokott óvó nénik, a dajka nénik 
pedig folyamatosan végzik a nagytakarítást. 
Átgondolt szervezést igényel a nyári élet meg-
tervezése. Nagyon fontosnak tartjuk a napirend 
és a szokásrendszer betartását a nyári időszak-
ban is, mivel ez csökkentheti az előforduló szo-
rongást az összevont csoport, idegen óvó néni, 
óvodarész miatt, illetve növeli a gyermekek 
biztonságérzetét. Jó érzéssel tölt el bennünket, 

hogy a gyerekek a nyári időszakban is szívesen 
járnak óvodába, vidáman telnek a napjaik.
Ahogy mi felnőttek is elfáradunk az év alatt, a 
gyerekek is kimerülnek. Beszélgetéseink alatt 
elmondják, mennyire várják a szünetet, mikor a 
család együtt lehet. A gyes-en lévő szülők egy 
része otthon tartja a gyermekét nyáron. Nincs 
is ennél jobb, hiszen a gyermekek otthon érzik 
magukat a legjobban, az édesanyát nem pótol-
hatja senki. 
Mit lehet kezdeni a gyerekekkel egész nyáron? 
Hogyan lehet őket mindig tartalmas program-
mal lekötni?
Lefoglalni a nyári szünet alatt otthon tartózkodó 
gyermekeket mind a szülőnek, nagyszülőnek 
kihívást jelent. Nem könnyű mindig szórakoz-
tató tevékenységeket kitalálni a gyermekek 
számára. Apró dolgok elegendőek ahhoz, hogy 
remekül érezzék magukat. Nem mindig a leg-
drágább ötletek okozzák a legnagyobb örömöt. 
A legtökéletesebb időtöltés, ha együtt van a csa-

Egyéjszakás 
kuriózum kiállítás
Velencén, a Fejér Megyei Kormányhivatal épületegyüt-
tesében létezik egy Európában is egyedülálló kiállítás a 
növény- és talajvédelem 60 éves történetéről. E kiállítást 
helyezték fókuszba szakavatott vezetéssel a "múzeumok 
éjszakáján", június 23-án. A tárlaton látható a növényvé-
delem „technikája”, a különböző mezőgazdasági gépek, 
a kijuttatási módszerek fejlődése, a kezdetektől napjain-
kig. Apró fiolák rejtik a valamikor igen drasztikus növény-
védő szerek mintáit. Vitrinekben rovargyűjtemény lát-
ható, többek között szerény külsejű, ám roppant veszé-
lyes kártevők, gyönyörű pillangók és bogarak. 

Mátay

Fotók: Igari Balázs
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

 Kiruccanás a Szelidi-tóhoz
Dunapatajon, a Szelidi-tónál jártunk. Hétfő 
reggel indultunk, és fél tizenegyre már ott is 
voltunk. A mi osztályunkból huszonhárman 
mentünk. A lányok egy nyolcfős szobában 
voltak, a fiúk pedig két nyolcfős szobában 
aludtak. Rengeteg programunk volt!  Például 
tányérfestés, kerámiázás, kenyérsütés, első 
nap ismerkedési est, bátorságpróba, számhá-
ború, és a foci vb nézése is nagyon jó volt. Ami 
viszont szerintem a legjobb volt, az a stran-
dolás. Nagyon kellemes volt a víz. A másik 
kedvenc programom az volt, amikor kedden 
minden szoba vagy csoport kapott egy retro 

zenét, amire koreográfiát lehetett készíteni a 
videoklip alapján. Nagyon élveztük! Csütör-
tök este került sor ezek bemutatására, majd 

Nem mindenki szerette volna felfelé a 200 
lépcsőt megmászni, de ezért érdemes volt. 
Mi a nyolcadik évfolyammal külön szálltunk 
meg a kempingben, esténként más-más 
programokkal, mint a többiek. Mozi, pizza, 

karaoke, tábortűz. Jó beszélgetések, még az 
utolsó együtt töltött éjszakákon, aztán: Húsz 
év múlva….

Elszállt…

Sok-sok együtt töltött perc, köztük fergetege-
sen vidám vagy éppen szívszorító, esetleg hara-
gos. Volt részünk mindenben. De egy a lényeg: 
közösen éltük meg. Közösek voltak a küzdések, 
a harcok, a kirándulások, a bulik vagy éppen a 
szünetekben való beszélgetések.
Emlékszem, amikor még apró ötödikesekként 
minden délután, feltalálva saját magukat, 
közös fogó- vagy bújócskajátékokat játszot-
tak az udvaron. Később együttes kosárlab-
da-meccseket vívtak, majd mire a kamaszkor 
és a nyolcadik osztály is elérkezett, már csak 

ezután tábortűz és disco következett.  Péntek 
délelőtt indultunk haza. Nekem nagyon tet-
szett ez a hét!

Szemes Flóra Borsika 
6/b

Tatai iskolai 
tábor

Régi hagyomány, hogy 
tanév végén még egy 
közös nagy tábort szer-
vezünk. Bár egyre töb-
ben vagyunk, így egyre 
kevésbé lehet olyan 
táborhelyeket találni, 
ahol mindenki elférne. 
Ezért van néhány osztály, 

aki más tábort szervez. 
Az idei közös tábo-
runk a Dunántúl egy 
kis csodás városkájá-
ban, Tatán volt. Sze-
rencsénkre az idő is 
kegyes volt hozzánk 
ez időszakban, hiszen 
ragyogóan sütött 
a nap. Így lehetett 
fürödni az Öreg-tóban 
vagy a Fényes-fürdő 
medencéiben is. A vár, 
valamint az Angolpark 
a szépségével hódított 
meg, na, és az a sok-
sok kis malmocska… 
Na, de aztán a kilátó!

                              TÖRTÉNETEK A ZÖLDLIGETBŐL 

                                               Kiruccanás a Szelidi-tóhoz 
Dunapatajon, a Szelidi-tónál jártunk. Hétfő reggel indultunk, és fél tizenegyre már ott is 
voltunk. A mi osztályunkból huszonhárman mentünk. A lányok egy nyolcfős szobában voltak, 
a fiúk pedig két nyolcfős szobában aludtak. Rengeteg programunk volt!  Például tányérfestés, 
kerámiázás, kenyérsütés, első nap ismerkedési est, bátorságpróba, számháború, és a foci vb 
nézése is nagyon jó volt. Ami viszont szerintem a legjobb volt, az a strandolás. Nagyon 
kellemes volt a víz. A másik kedvenc programom az volt, amikor kedden minden szoba vagy 
csoport kapott egy retro zenét, amire koreográfiát lehetett készíteni a videoklip alapján. 
Nagyon élveztük! Csütörtök este került sor ezek bemutatására, majd ezután tábortűz és disco 
következett.  Péntek délelőtt indultunk haza. Nekem nagyon tetszett ez a hét! 
                                                                                                      Szemes Flóra Borsika 6/b 
 

                                                         Tatai iskolai tábor 
Régi hagyomány, hogy tanév végén még egy közös nagy tábort szervezünk. Bár egyre többen 
vagyunk, így egyre kevésbé lehet olyan táborhelyeket találni, ahol mindenki elférne. Ezért 
van néhány osztály, aki más tábort szervez.  
Az idei közös táborunk a Dunántúl egy kis csodás városkájában, Tatán volt. Szerencsénkre az 
idő is kegyes volt hozzánk ez időszakban, hiszen ragyogóan sütött a nap. Így lehetett fürödni 
az Öreg-tóban vagy a Fényes-fürdő medencéiben is. A vár, valamint az Angolpark a 
szépségével hódított meg, na, és az a sok-sok kis malmocska… Na, de aztán a kilátó! 
 

 
 
Nem mindenki szerette volna felfelé a 200 lépcsőt megmászni, de ezért érdemes volt. Mi a 
nyolcadik évfolyammal külön szálltunk meg a kempingben, esténként más-más 
programokkal, mint a többiek. Mozi, pizza, karaoke, tábortűz. Jó beszélgetések, még az utolsó 
együtt töltött éjszakákon, aztán: Húsz év múlva…. 
 

                                                                Elszállt… 
Sok-sok együtt töltött perc, köztük fergetegesen vidám vagy éppen szívszorító, esetleg 
haragos. Volt részünk mindenben. De egy a lényeg: közösen éltük meg. Közösek voltak a 
küzdések, a harcok, a kirándulások, a bulik vagy éppen a szünetekben való beszélgetések. 
Emlékszem, amikor még apró ötödikesekként minden délután, feltalálva saját magukat, közös 
fogó- vagy bújócskajátékokat játszottak az udvaron. Később együttes kosárlabda-meccseket 
vívtak, majd mire a kamaszkor és a nyolcadik osztály is elérkezett, már csak a beszélgetések 
maradtak, de azok is egy csapatban. 
Farsangokon, ünnepeken együtt táncoltak, ha valami komoly megmérettetés volt, például 
kompetencia, vagy felvételi, akkor tudtak komolyan is dolgozni. Látszik is az eredményeiken! 
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a beszélgetések maradtak, de azok is egy csa-
patban.
Farsangokon, ünnepeken együtt táncoltak, 
ha valami komoly megmérettetés volt, pél-
dául kompetencia, vagy felvételi, akkor tudtak 
komolyan is dolgozni. Látszik is az eredménye-
iken! Volt „Jó tanuló, jó sportoló” címet elért 
Czeilinger Izabellánk, aki nem mellesleg csuda 
szépen énekel és hegedül. Volt Ihász Hannánk, 
aki mindig mindent több szemszögből meg-

vizsgálva élte az életét, s az 
általános iskolát középfokú 
angol nyelvvizsgával zárta. 
Volt olyan tanulónk, aki a 
legkisebb testvérként a nyolc 
közül naponta Érdről járt hoz-
zánk – néha kicsit elszunyó-
kálva a vonaton. Volt, aki a 
szabályokat kénytelen-kellet-
lenül viselte el, de intelligen-

ciája és humora színesítette mindennapjainkat. 
Volt, aki mosolygós, kedves modorával mindenki 
kedvence volt az iskolában korra, nemre való 
tekintet nélkül. 
Nem tudom mindegyiket felsorolni, mert kevés 
itt a hely. De mindegyik értékes, mindegyik 
tünemény a maga nemében, mindegyik a szí-
vem egy-egy csücske. A szívem boldogsága 
az is, hogy a szüleikre is büszke vagyok, hiszen 
mindig ott voltak, velünk voltak, s mégis hagytak 
magunkban cselekedni.
Most itt, ezen a fórumon szeretném megkö-
szönni nekik az együtt eltöltött négy évet, 
hiszen ez „egy jó csapat” volt.

Nünü néni

1. méret
oldal/mm

1/1 oldal
200x280 mm

1/2 oldal
180x120 mm

1/4 oldal
87,5x120 mm

1/8 oldal
57x87,5 mm

43.200,- 69.120,- 100.800,-

21.600,- 34.560,- 50.400,-

10.800,- 17.280,- 25.200,-

5.400,- 8.640,- 12.600,-

2.880,- 4.680,- 6.480,-

2. bels� oldal
bruttó Ft/hó

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/16 oldal
44x57 mm

- Kérjük, hogy hirdetési szándékukat a hirado@velence.hu  vagy 
  a matay.balazs@velence.hu e-mail címen jelezzék.
- Számlázással, �zetéssel kapcsolatos információkat Kerekes 
  Rozáliától kérhetnek a kerekes.rozalia@velence.hu e-mail címen.
- A hirdetések beérkezési határideje: minden hónap 10. napja.
- A be�zetés beérkezési határideje: minden hónap 12. napja.
- Az újság megjelenése: minden hónap 22 - 26. napja.
- Felhívjuk �gyelmüket, hogy csak a pénzügyileg rendezett 
  hirdetések jelennek meg a Velencei Híradóban!

Velencei Híradó 
hirdetési árak 2018. február 1-t�l
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Mozgásban

Mátay Balázs

Mátay Balázs

Nem kis kockázatot vállalt Velence pol-
gármestere, Koszti András, amikor egy 
esztendővel ezelőtt, egy elvetélt külső 
próbálkozást követően, arra kérte a helyi 
képviselő-testületet, hogy támogassák 
elképzelését, miszerint az Önkormányzat 
szervezésében a település vállalja fel a 
Nemzeti Vágta első Fejér megyei futamá-
nak megrendezését. Most már kijelenthető: 
remekül döntöttek a testület tagjai, hogy 
egyhangúlag támogatták a városvezető 
elképzelését, aki előbb megállapodott a 
patinás megmérettetés illetékeseivel, majd 
felállította szervezőgárdáját, amely sikere-
sen előkészítette, majd lebonyolította az I. 
Velencei Vágtát.

A július elsejei rendezvény okán a nyáron kissé 
szokatlan hűvös, szeles időjárás ellenére több 
ezren látogattak el a tópartra, az evezőspálya 
szomszédságában kialakított pályához. Aki 
eljött, nem bánta meg, ugyanis remek szoros 
selejtezőket és finálét láthatott. A színvonalra 
jellemző, hogy a Nemzeti Vágta korábbi kétsze-
res győztese, a bajai Németh János előfutamá-
ban csak a 2. helyen végzett, így nem jutott be 
az elővágta döntőjébe! Oda, ahol végül a kővá-
gószőlősi Bagonyi Gergely diadalmaskodott 
Déva szándék  nevű lovával, hatalmas csatában 
maga mögé utasítva Vandust, nyergében a tatai 
Mátyás Edinával. A 3. helyen Decs képviseleté-
ben Schvarzenbart József végzett, a kacifántos 
nevű Luvly Jubly Luca segítségével. Ők, vala-
mint a Velence színeit képviselő Pásztor Dorina 

vehetnek részt a Nemzeti Vágta 
országos döntőjén, szeptember 
14-16. között.

A Fejér megyei indulóknak nem 
sok babér termett, látszott, hogy 
nincs túl nagy rutinjuk még a vág-
tán. Bicske, Tabajd, Vál és Velence 
lovasa sem élte túl a selejtezőt, 
pedig nem mentek rosszul, mind-
össze a rutin és némi szerencse 
hiányzott. Leginkább a házigazda 
lovas, Pásztor Dorina esete volt 
extrém, ugyanis az elővágta előtt 
néhány nappal lesérült az ese-
ményre felkészített lova, így egy 
rutintalan, beugró négylábúval állt 
rajthoz. A kissé szertelen paci a táv 
feléig szépen nyargalt, aztán hirte-
len leblokkolt, és ki akart menni a 
pályáról. Mint kiderült, a közelben 
várakozó testvére hívta le gyakor-
latilag a küzdőtérről vészjelző nyerítésével... 
Dacára ennek, a házigazda jogán Dorina ott 
lehet majd a Nemzeti Vágta finálén, ám akkor 
már a remélhetőleg felépült, rutinosabb lovával 
szállhat versenybe.

A Kishuszár Vágtán, a gyerekek megméretteté-
sén az orosházi Mórocz Mercédesz volt a legy-
gyorsabb Morcossal, őt követte a 2. helyen a 
szigetszentmiklósi Galgovits Réka Salvatinóval 
és a velencei Pásztor Flóra Dynamite-tal. Az 
eredményhirdetésen a díjakat a Nemzeti Vágta 
nevezési- és elővágta igazgatója, Bendes Csaba, 
a Velencei Vágta fővédnöke, Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos 
és a házigazda város polgármestereként Koszti 
András adta át a kétszer 3 fős finálék résztvevő-
inek.

A megmérettetés kiemelt vendégei, a Videoton 
1985-ös, UEFA-kupa döntős csapatának játéko-
sai, Szabó József, Disztl Péter, Csongrádi Ferenc 
és Horváth Gábor fogatra szálltak, és sikeresen 
teljesítették a számukra felállított akadálypá-
lyát a Bencsik István és Kovács Ferenc emlék-

Velencei Vágta: 
újabb tóparti sikertörténet
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futamon. A közelmúltban elhunyt Vidi-veze-
tők emléke előtt adózva Bencsik István fia, az 
ifjabbik István is végigment a küzdőtéren, mint 
ahogy megtette ezt Lakatos Zsanett kenus 
világbajnok, Weisz Fanni modell, esélyegyen-
lőségi aktivista, a vágta háziasszonya, valamint 
Velence polgármestere, Koszti András és Sasvári 
Sándor énekes-színművész. Igaz, utóbbi vágta-
tempóban tette ezt meg rutinos négylábú társa 
nyergében, miután lóháton adott egy minikon-
certet a jelenlévők vastapsától kísérve.

A Vidi egykori MU, PSG, Partizan- és Real-verő 
héroszai az íjászatot is kipróbálhatták, s kide-
rült, hogy Szabó Józsefék ebben a szakágban 
is jól céloznak. Mindenféle előzetes gyakor-
lás nélkül igen jó aránnyal találtak a céltábla 
közepébe, tapsra ragadtatva a nagyérdeműt. 
Az egyéb kísérő műsorelemek is népszerűek 
voltak, így a különféle lovasbemutatók és a 
legifjabbak számára összeállított programok. A 
siker minden tekintetben egyértelműnek bizo-
nyult, így érthető a polgármester magabiztos 
kijelentése, miszerint jövőre ismét nekifutnak 
majd a rendezésnek.
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 Velence sportja

Augusztus 16: 
Tour de Hongrie 
Velencén!

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) 
2018-as versenynaptárában immár az eddi-
ginél magasabb, 2.1-es kategóriával szere-
pel a Tour de Hongrie. Hazánkban még soha-
sem rendeztek ilyen magas besorolású profi 
viadalt. Ennek megfelelően 2018. augusz-
tus 14. és 19. között akár a világ legjobbjai is 
rajthoz állhatnak a Magyar Kerékpáros Kör-
versenyen, így Velencén! Városunk ismét a 
2. szakasz rajthelyszíne lesz majd. Augusz-
tus 16-án kb. 13.20-kor a Korzótól startol a 
várhatóan 120-125 fős mezőny, hogy egy 
komoly kitérőt, sok hegyes-völgyes útsza-
kaszt, a Velencei-hegységet és a Vértest is 
érintve 170 km-es etap végén befusson Szé-
kesfehérvárra.

A résztvevők között lesz a csíkszeredai Tusnád 
csapata, amely 2009-ben alakult, 2016-ban 
szerepelt először a Tour de Hongrie versenyén, 
s tavaly is rengetegen szorítottak a sikerükért 
az utak mentén. 2018-ban már új néven érkezik 
a székely alakulat: a Team Novák hét székely, 
három ukrán és egy moldovai kerékpárost tud 
soraiban.  A csíkszeredai Tusnád Team 2009-
ben alakult a kiváló parasportoló, Novák Károly 
Eduárd kezdeményezésére. Abban az évben 
három kiemelkedő kerekesünk, a 2005-ös Tour 
de Hongrie-győztes Lengyel Tamás, a később 
a Lampre World Tour-csapatában is megfordult 
Szeghalmi Bálint és Kiss Gergely is a román 
bejegyzésű sort erősítette.
Novák Károly Eduard parasportolóként Euró-
pa-bajnok (2005), háromszoros világbajnok 
(egyszer országúton, kétszer pályán – 2009, 

2 0 1 2 , 
2013) és 
p a r a l i m p i a i 
bajnok (2012), ő 
honosította meg 
Csíkban a kerékpár-
sportot, kontinentá-
lis csapatot alakított 
(amely éveken át az 
egyetlen romániai 
bejegyzésű profi 
csapat volt), és az 
egészséges spor-
tolók között is több 
alkalommal dobo-
gós helyen végzett. 
Az ő nevéhez fűző-
dik a térség egyik 
legrangosabb sportviadala, a 2007-ben indult 
Székelyföldi Kerékpáros Körverseny, a Tour of 
Szeklerland is, amelyre ebben az évben augusz-
tus 8. és 11. között kerül sor.

És még valami: Novák Ede – aki napjainkban 
a Román Kerékpáros Szövetség elnöke – túl 
a negyvenen is tovább teker, néhány napja 
bronzérmet szerzett a román időfutam- baj-
nokságon…
A legnagyobb magyar kerékpárverseny, a Tour 
de Hongrie augusztus 14-én, kedden Siófokon 
prológgal rajtol, a nemzetközi mezőny a Bala-
tonalmádi, Keszthely, Velence, Székesfehér-
vár, Cegléd, Hajdúszoboszló, Karcag, Miskolc 
útvonalon hat versenynap alatt tíz megyét 
érintve 843 kilométert tesz meg a kazincbarci-
kai befutóig. Ebben az évben 20 csapat kapott 
meghívót, minden együttes hét kerékpárossal 
állhat rajthoz a Magyar Körversenyen. 

mátay

A 2018-AS TOUR DE HONGRIE 
PROGRAMJA

Augusztus 14. (kedd): 
Prológ, egyéni időfutam, 
Siófok (4 km)
Augusztus 15. (szerda): 
1. szakasz, 
Balatonalmádi–Keszthely (160 km)
Augusztus 16. (csütörtök): 
2. szakasz, 
Velence–Székesfehérvár (170 km)
Augusztus 17. (péntek): 
3. szakasz, 
Cegléd–Hajdúszoboszló (210 km)
Augusztus 18. (szombat):
4. szakasz, Karcag–Miskolc (178 km)
Augusztus 19. (vasárnap): 
5. szakasz, 
Kazincbarcika–Kazincbarcika (127 km)





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

Egy hétig 
a Korzón pengettek
Július első teljes hetében került megren-
dezésre a „III. Velencei Gitáros Napok” 
nemzetközi klasszikus gitárfesztivál. Az 
eseményen a korábbiakhoz képest több 
koncertet hallhatott a népes közönség a 
Velence Korzó két színpadán. A fesztivál 
legfőbb célja a fiatal tehetségek felkarolása 
volt, melyet a főszervező, Bernáth Ferenc 
személyes missziójának tart. Annak érde-
kében pedig, hogy mindenkihez eljusson 
a komolyzene, azon belül is a klasszikus 
gitárzene, a programsorozat – melynek 
fővédnöke Koszti András polgármester volt 
– összes koncertjét ingyenesen élvezhette 
a szakértő publikum.

A III. Velencei Gitáros Napokon minden délután 
hangulatkoncerteket hallhattak az érdeklődők a 
Rialto színpadon, amelyen a fiatal tehetségeken 

túl felléptek olyan neves művé-
szek is, mint Igor Shoshyn fehér-
orosz gitárművész, vagy az ötlet- 
és házigazda Bernáth Ferenc. 

– Jó volt látni, hogy a korzón 
sétálók megálltak a gitárzene 
hallatára, és ahogy teltek a 
napok, egyre többen látogatták 
ezeket a koncerteket, végül kide-
rült, hogy a közönség soraiban 
olyanok is helyet foglalnak, akik 
direkt a fesztivál idejére időzítet-
ték velencei nyaralásukat. Ferge-
teges élmény volt Ukrajna érde-
mes művésze, Volodymyr Dot-
senko gitárművész-professzor 
telt házas koncertje a Korzó dísz-
termében. A közönség többszöri 
ráadást követelt a művésztől. Az 
előadást a terem panorámája, a 
napsugarakban szikrázó Velen-
cei-tó tette még hangulatosabbá 
- mondta az esemény főszerve-

zője és művészeti 
vezetője, Bernáth 
Ferenc, Artisjus és 
Pro Cultura Mino-
ritatum Hunga-
riae-díjas gitármű-
vész-gitártanár-zeneszerző.

A fesztivál zárókoncertje, az 
ugyancsak telt házas „Gitár 
Gála” nagy meglepetést oko-
zott még a hozzáértő közön-
ségnek is. Ez a koncert a fiatal 
generáció kiemelkedő gitá-
rosainak bemutatkozása volt. 
Hallhattunk virtuóz szólistákat, 
gitárkvartett-et, és megszólalt 
egy, a résztvevőkből alakult 16 
tagú gitárzenekar is. 

Természetesen nem véletlenül 
ők, ugyanis a fesztivál nyilvános 
programjai mellett  párhuzamo-
san zajlott egy klasszikus gitá-
rosok számára meghirdetett 
kurzus és verseny is, melyet 
a nemzetközi zsűri – Bernáth 

Ferenc (magyar), Igor Shoshyn (fehérorosz), 
Volodymyr Dotsenko (ukrán) és Sándor Donát 
(szerb) – tartott, illetve értékelt. A megmé-
rettetésnek és kurzusnak a Juventus Hotel 
Konferenciaterme adott otthont. Azon fiatal 
klasszikus gitárosok léptek fel a „Gitár Gálán” 
akik ezen a kurzuson és versenyen legjobb 
eredményt értek el. A verseny eredményeit 
ezen a zárókoncerten hozták nyilvánosságra. 
A díjakat, elismeréseket pedig Koszti András 
polgármester és Bernáth Ferenc adták át a 
résztvevőknek.

– Büszkén mondhatjuk, hogy a fesztivál immár 
szerves része lett Velence kulturális életének. 
Örömmel tapasztaltuk a visszajelzésekből, hogy 
a közönség visszavárja jövőre is ezt a rendez-
vénysorozatot. Ebből kifolyólag már most bátran 
jelenthetem be, hogy 2019-ben megrendezzük 
a „IV. Velencei Gitáros Napok” nemzetközi gitár-
fesztivált, melyre várunk ismét szeretettel min-
denkit! - zárta gondolatait a főszervező.
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Margit Auer: 
Mágikus állatok iskolája – 

Végre vakáció!

Újabb szünidei epizóddal folytatódik a Mágikus 
állatok iskolája címen futó regényfolyam. Ezút-
tal Silas a főszereplő, aki izgatottan várja élete 
első nomád táborát, ahová szerencsére mágikus 
állatát, Ricket, a Floridából származó krokodilt is 
elviheti magával. Édesapja, Robert sokat mesél 
neki a táborról, meg arról, hogyan lett egyszer 
bajnok. A kupa most is ott díszeleg a vitrinben, 
így persze Silas előtt is az a cél lebeg, hogy ő is 
elhódítsa azt a többi gyerek elől. 

Révész Szilvia: 
Keserűből édeset

A krízisekről általában azt gondoljuk, hogy fölös-
legesen megkeserítik az életünket. Ám a keserű 
is válhat édessé – ahogy a Bibliából ismert 
Naomi és Ruth példája is mutatja.
„Életünk története nem más, mint kríziseink 
története” – fogalmazza meg a szerző, aki első 
könyvében mély hitére és gazdag élettapaszta-
latára építve mutatja be, hogy válsághelyzetben 
hozott döntéseknek sorsfordító erejük van.

Bill Clinton – James Patterson: 
Az elnök eltűnt

2018 egyik legjelentősebb könyves szenzációja 
Bill Clinton és James Patterson könyve, Az elnök 
eltűnt. A nagyszerű thriller egy olyan esemény-
ről szól, ami bármikor megtörténhet, és amelyet 
nem hagyhatunk figyelmen kívül.

 

Péterfy-Novák Éva 
– Péterfy Gergely: 

A panda ölelése 
A népszerű író-házaspár, Péterfy-Novák Éva és 
Péterfy Gergely közös kínai utazásának könyve 
A panda ölelése. Hogyan és miért érzik magukat 
egyre otthonosabban a számukra is idegen és 
nehezen kiismerhető Kínában? – ennek a köz-
vetlen, mindennapi tapasztalatáról számolnak 
be mindketten, ugyanarról másképpen. Az elta-
nulhatatlan életszeretet – az viszont közös.

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

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

 

Magyar mesék 
lázadó lányoknak: 

25 nő története

A mesegyűjtemény 25 izgalmas személyiség, 
25 lenyűgöző teljesítményű magyar nő port-
réját rajzolja meg Árpád-házi Szent Erzsébettől 
Hugonnai Vilmán át egészen a kortársakig. A 
mesék szerzői és illusztrátorai maguk is elis-
mert írók, illetve grafikusok, akiknek életéből és 
műveiből az olvasók kedvet és erőt meríthetnek 
saját álmaik megvalósításához.

Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető

Olvasni-Való 
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(Nyitva tartás, cím, stb állandó) 

 

                                 Önkéntes munkák a Velencei EGYMI-ben 
Intézményünket júniusban a társadalmi felelősségvállalás keretén belül az E.ON dolgozói az 
Önkéntes Munka Alapítvány közvetítésével már másodszor, ill. a Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája Elnöksége és az EFOTT fesztivál szervezői idén keresték meg, azzal 
a céllal, hogy önzetlenül   felajánlják egynapi  fizikai munkájukat, hogy az intézmény  
környezetet szebbé varázsolják.  

Ezeknek a munkáknak a keretében megújult az intézmény kerítése, amelyhez az anyagot az 
E.ON és a Székesfehérvári Tankerületi Központ közösen biztosította. Újjávarázsolták a 
járdára festett ugróiskolákat és a focikapukat is. Munkájukat köszönjük!  

                              Czirákyné Fekete Ilona igazgató  
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műveiből az olvasók kedvet és erőt meríthetnek saját álmaik megvalósításához. 
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Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Közeledvén a nyári szünethez, június második 
felében a zenés-táncos mulatságokra fektet-
tünk hangsúlyt. Először az apákat, nagyapákat 
köszöntöttük szép versekkel, szerény kis aján-
dékkal és gőzölgő pizzával, amit az ünnepeltek 
jégbe hűtött sörrel öblíthettek le.

Megtartottuk a szokásos első féléves névnapo-
kat is, amelyen jelenlétével megtisztelt minket 
a III-as Klub küldöttsége is. A finom pörköltet 
a fiúk főzték, a lányok szokás szerint kiváló sós 
és édes süteményeket készítettek (ebből részt 
vállaltak meghívott vendégeink is), a zenét Mol-
nár Pista szolgáltatta, a jó hangulatról pedig a 
tagság maga gondoskodott, sok-sok tánccal, 
vidámsággal.

Félévzáró ünnepségünk is remekül sikerült, itt 
klubtagunk, Turánszky Gyuszi muzsikált, az ízle-
tes pásztortarhonya mind egy szemig elfogyott,  
táncos lábú tagjaink pedig ugyancsak kivették 
részüket az ünneplésből.
A nyári szünet nálunk nem azt jelenti, hogy két 
hónapig nem találkozunk. Megbeszéltük, hogy 
több vonatos kirándulást szervezünk Budapest 
különböző látványosságainak megtekintésére. 
Akinek kedve és főleg ideje van, az csatlakozik a 
csapathoz.

Idén ismét megkerestük az Esztrád Vízi Színház 
vezetőségét, akik ebben az évadban is az esti 
előadásokra bizonyos számú ingyenes belépést 
biztosítanak klubtagjaink számára. Ezúton is sze-

retném nekik megköszönni ezt a lehetőséget, 
és sok sikert kívánni a további munkájukhoz és 
a változatos műsorokhoz.

Kis csapattal ugyan, de jelen voltunk Tiboldi 
Mária Jászai Mari-díjas szín- és énekművész pri-
madonna, Velence város díszpolgára „Művész-
bejáró” című kötetének bemutatóján, amely a 
Kastélyban került megrendezésre. Az előadást 
Pápai Szabó György nyitotta meg. A műsort Sas-
vári Csilla, a székesfehérvári Vörösmarty Rádió 
riportere vezette le. A művésznő visszaemléke-
zéseivel és a színes zenei bejátszásokkal igazi 
élményben volt részünk, amit a közönség vas-
tapssal jutalmazott.

Meghívást kaptunk Soponyára a 
„Sopi” túrára, amelyen a nagyköz-
ség bemutatása, nevezetességei-
nek megismerése volt a cél. Ven-
déglátóink szívélyes fogadtatása, 
a helyi polgármester úr üdvözlő 
szavai és egy kis műsor előadása 
után autóbusszal  a Hegyközségi 
Egyesület Borházához szállítottak, 
ahol zsíros kenyérrel és borkósto-
lóval vártak minket. Innen indult 
a túra, amelyen nyolc csapat vett 
részt, késleltetett indításokkal. 
Kb. 8 km-es utat kellett bejárni 

térkép és eligazító táblák alapján, különböző 
feladatokat teljesítettünk és kvízkérdésekre 
válaszoltunk, ezért mindenki figyelmére szük-
ség volt. Ezúton is köszönöm 9 fős csapatunk 
minden erőfeszítését, ami nem volt hiábavaló, 
hiszen a versenyben elsők lettünk, 
a többi 7 csapat meg csak „utolsó 
előtti”. Visszaérkezésünkkor ízle-
tes gulyást kaptunk, ami igencsak 
jólesett a kimerítő gyaloglás után. 
Köszönjük a meghívást és a kiváló 
szervezést.

Ugyancsak köszönettel tartozunk 
Koszti András polgármester úrnak, 
hogy a májusi finom cseresznye 
után júniusban kétszer is több láda 
meggyet adományozott a nyugdí-

jasklubok részére. Végezetül szép nyári progra-
mokat, jó időt és jó egészséget kívánok nyugdí-
jas társaimnak és a VH valamennyi olvasójának

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

Óvárosi 
Nyugdíjas Klub
Június hónapban ismét meghívást kaptunk Kis-
kunmajsára, a minden évben megrendezésre 
kerülő nyugdíjas-találkozóra. Jót fürödtünk a 
helyi fürdőben, élveztük a kulturális műsorokat, 
nagyon jól éreztük magunkat. A késő esti órák-
ban fáradtan érkeztünk haza.
Klubdélutánunkon a Süle házaspárt ünnepel-
tük, akik 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. 
Megvendégeltek bennünket finom tortával, 
süteményekkel, pezsgővel, amit ezúton is 
köszönünk nekik. Nagyon sok boldogságot és 
még sok együtt töltött évet kívánok a klubtagok 
nevében. 
Két klubtársunk, akik Velence Rózsája-díjban 
részesültek az idei évben, finom vacsorával 
készültek a klubtagoknak. Köszönjük nekik a 
finom töltött káposztát, sajtos pogácsát és a 
vörösbort. Június 2-án a Velencén rendezett 
Fejér Megyei Polgárőr Napon az egyik legma-
gasabb elismerést, a „Polgárőr Érdemkereszt” 



2018. július

arany fokozatát Velence polgármestere, Koszti András vehette át. Gratu-
lálunk neki!
A hónap végén, június 30-án klubunk is részt vett Tiboldi Mária Jászai-díjas 
színésznő, primadonna könyvének bemutatóján a Wenckheim-kastélyban, 
ahol egy kis uzsonnával várták a résztvevőket. Nagyon sok beteg van a klu-
bunkban, akik nem tudnak részt venni foglalkozásainkon, rendezvénye-
inken. Kívánunk nekik mielőbbi gyógyulást, hogy újra részt vehessenek a 
klub életében. Minden kedves olvasónak, klubtársunknak jó egészséget 
kívánok!

Kantár Ferencné 
klubvezető

Nosztalgia 
III. számú 
Nyugdíjas Klub
Június elején Tihanyban jártunk. A régészeti leletek tanúsága szerint a fél-
sziget már az őskorban is lakott volt. A mai település eredete a középkorig 
nyúlik vissza. I. András király 1055-ben itt jelölte ki a királyi család temet-
kezőhelyét, mely fölé bencés monostort építettek. A Tihanyi apátság a 13. 
századtól oklevelek kiállítására volt jogosult. A monostort a 16-17. századi 
török háborúk idején várrá alakították, a 18. században épült újjá barokk 
stílusban. I. András király síremléke a román stílusú altemplomban talál-
ható, akinek alapítólevele az egyik legrégebbi magyar nyelvemlék. A ma 
látható, 1752-ben épült barokk stílusú kéttornyú templom a település jel-
képévé vált.

Következő programunk a katonai temető rendbetétele volt. Sajnos a 
tavasszal ültetett virágainkat nagyon megviselte a nagyon korán bekö-
szöntött forró nyár, a legtöbb elszáradt, reméljük, hamarosan pótolni tud-

juk friss virágokkal. Ismét egy kellemes „testmozgással”, kapálással, az 
érett termények szüretelésével töltöttünk egy pár órát a Mezőgazdasági 
Szakiskola kertjében.

Vidám bográcsozással ünnepeltük a júniusban születetteket és a névna-
posokat, kellemesen és vidáman beszélgetve a „vén” diófa árnyékában. 
Ebben a hónapban az I. sz. Nyugdíjas Klub meghívásának tettünk eleget, 
egy kellemes délutánt töltve náluk. Reméljük hamarosan viszonozni tud-
juk kedves meghívásukat. Beteg nyugdíjas társunknak mielőbbi gyógyu-
lást, valamennyi olvasónknak jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné 
klubvezető

Önkéntes munkák 
a Velencei EGYMI-ben
Intézményünket júniusban a társadalmi felelősségvállalás keretén 
belül az E.ON dolgozói az Önkéntes Munka Alapítvány közvetítésével 
már másodszor, ill. a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferen-
ciája Elnöksége és az EFOTT fesztivál szervezői idén keresték meg, 
azzal a céllal, hogy önzetlenül   felajánlják egynapi  fizikai munkáju-

kat, hogy az intézmény  környezetet szebbé varázsolják. 
Ezeknek a munkáknak a keretében megújult az intézmény kerítése, 
amelyhez az anyagot az E.ON és a Székesfehérvári Tankerületi Köz-
pont közösen biztosította. Újjávarázsolták a járdára festett ugróisko-
lákat és a focikapukat is. Munkájukat köszönjük! 

Czirákyné Fekete Ilona
igazgató 

KEDVES NYUGDÍJASOK!

Velence Város Önkormányzata 2018. augusztus 22. 
napján, szerdán kirándulást szervez Budapestre, 
az Országházba, ahol a házigazda, Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő úr társaságában Koszti 
András polgármester úr kalauzolja a velencei cso-
portot. 

Jelentkezni lehet az utazólétszám beteltéig, de 
legkésőbb augusztus 8-ig név, személyiigazol-
vány-szám, születési idő, telefonszám és lakcím 
megadásával a Polgármesteri Hivatalban (2481, 
Velence, Tópart u. 26.), telefonon a 22/589-400-as 
számon, e-mailben a hivatal@velence.hu vagy a 
matay.balazs@velence.hu címeken. 

A jelentkezésnél kérjük jelezni az ételérzékenysé-
get vagy a vegetáriánus, vegán étrendet.



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

Női torna
17.45–18.45

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna  
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. június 9-én
Koszmály Miklós – Vizi Veronika

Bilik György – Lénárd Mária

2018. június 16-án
Németh Dániel Tamás – Gajdos Ivett Juli-

anna
Havjár Péter – Németh Noémi

Geróts Zoltán Máté – Csóka Renáta
Papp János Zsolt – dr. Faragó Katalin

2018. június 23-án
Bőhm Tibor – Krausz Andrea

2018. június 30-án
Szabó Lóránt – Barna Alexa

Enyedi Róbert – Szöllősi Tímea

2018. július 7-én
Lőkös Tamás – Bognár Réka

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

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 
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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. július

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.

 

 
 

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



s u p e r i o r

Velence Resort & Spa****superior

H-2481 Velence, Béke u. | +36 22 589 971 | spa@velencespa.com  |  www.velencespa.com

Töltsd nálunk a napot!

Élményfürdő, 
szaunapark, felöntések!

Dzsungel játszóház naponta 10.00-
18.00 óra között.

Belépőjegy:
Gyerekeknek:
vasárnaptól csütörtökig 1900 Ft/fő
pénteken és szombaton  2500 Ft/fő
Kísérőknek:
minden nap 200 Ft/fő

Kedvezményes belépés hétfőtől 
péntekig, velencei lakosoknak 
és 65 év felettieknek további 
kedvezmény!

Teltház esetén külsős vendéget nem áll módunkban 
fogadni, kérjük, előzetesen szíveskedjenek érdeklődni a 
22 589 971-es telefonszámon!



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


