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Velencei
események
Egész évben: „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása
11.00-16.00 (Hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2018. augusztus 23., 30, szeptember 6., 13., 20. 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. augusztus 24. A bor legendája – bor-show
Szórakoztató gasztronómiai borest, borbemutatóval,
borkóstolóval, élő zenével.
Házigazda: NÁDAS GYÖRGY színművész.
Boros nótákkal, népdalokkal, pajzán népmesékkel közreműködik:
Szentgyörgyváry Laura, Major Róbert és a L’aura Band!
20.00
Esztrád Vízi Színház (Velence Korzó)
Jegyinfó: www.viziszinhaz.com
2018. augusztus 25. Velence SE-FLAVUS – Bodajk
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés
17.00
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u 52.)
2018. augusztus 26. MADE IN HUNGÁRIA (musical)
A Fenyő Miklós életét feldolgozó nagysikerű színházi darab
közismert slágereivel, szellemes párbeszédeivel igazi legenda.
Éppúgy, mint az előadásban megjelenő Hungária együttes.
A Magyarock Dalszínház legnagyobb sikerű bemutatója,
mely azóta is töretlen siker. Kiváló szórakozás minden korosztály,
de főleg a felnőttek számára.
20.00
Esztrád Vízi Színház (Velence Korzó)
Jegyinfó: www.viziszinhaz.com
2018. szeptember 3., 17. 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. szeptember 8. Velence SE-FLAVUS – Pusztavám-Jüllich
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés
16.30
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u 52.)

2018. szeptember 15-16. OptiVita Kupa
A népszerű és roppant nehéz ultrafutó kupa 3. állomása.
6, 12 és 24 órás versenyszám, egyéni-páros-váltó.
Versenykiírás és nevezés: http://ironteam.hu/index.
php?a=9&verseny=54
10.00
Velencei Vízi Vár (Enyedi út)
2018. szeptember 14. Korhatártalanul
Beszélgetős est Endrei Judit egykori televíziós bemondóval,
szerkesztő-műsorvezetővel. Beszélgetőtárs: Sasvári Csilla
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
2018. szeptember 22. Velence SE-FLAVUS –
Bakonycsernye
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés
16.00
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u. 52.)

PROGRAMELŐZETESEK

kollár

2018. október 19.
klemencz
Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje
a Rengeteg című album dalaival.
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

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:
Idén is látogatottsági rekordot és remek hangulatú koncerteket
hozott az EFOTT (cikkünk a 7. oldalon).
Fotó: Igari Balázs
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Kedves Velenceiek!
Éppen az EFOTT ideje alatt, július 12. napján városunkban szemlézett a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny szakmai zsűrije. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a nívós megmérettetés szervezőbizottságának és zsűrijének elnöke,
dr. Csemez Attila, valamint elnökhelyettese, régióvezetője, Spanyárné Halász Szilvia vezette a szemléző csapatot, amely elégedetten nyilatkozott a
tapasztaltakról. Természetesen tanácsaikat megfogadva igyekszünk a jövőben is tovább alakítani
Velence környezetbarát és virágos arculatát.
Július 20. napján, sok néző és látványos küzdelmek jellemezték a Korzón a VII. Profi Kempo
Gálát, amelyen remek velencei siker született:
Krausz Bence nagy csatában verte meg debreceni riválisát, megszerezve klubja egyetlen
győzelmét. Gratulálok Bencének a sikeres küzdelemhez, Takács Attilának és stábjának pedig a
kiváló szervezéshez!
Régóta azon dolgozom, hogy a mi Velencénk
olasz névtestvérének hivatalos partnere legyen.
Ennek eredményeképp július utolsó napjaiban a „lagúnák fővárosának” vezetőivel, köztük
Simone Venturini alpolgármesterrel és Paola
Mar képviselő asszonnyal, önkormányzati és
turisztikai tanácsossal folytattam előremutató
tárgyalásokat a két település közötti együttműködési lehetőségekről. Nagy örömömre pozitív
az olasz fél fogadókészsége, így kijelenthetem:
immár van hivatalos kapcsolat a két Velence
között! Az egyeztetéseket hamarosan folytatjuk.
Itt is kiemelném, hogy nagy köszönettel tartozom hosszúhetényi polgármester kollégámnak,
dr. Csörnyei Lászlónak, aki nélkül ez a találkozó
biztosan nem jöhetett volna létre!

Fotó: Igari Balázs

Szó szerint forró időszakon vagyunk túl. Július
végén és augusztus elején tartós hőségriasztással igen komoly hőhullám tette próbára
szervezetünket. Tavunk vize a legforróbb napokon 29 fokig melegedett, amire igen ritkán van
példa. A nagy hőség hatására alaposan megemelkedett a strandolási céllal Velencére érkezők száma. Az elmúlt hetek legforróbb hétvégéin, egy-egy szombati vagy vasárnapi napon a
10 ezres létszámot is jócskán meghaladó volt a
hozzánk látogatók, nálunk felfrissülést keresők
jelenléte. Strandjaink komoly látogatottsága
nem írható csak a meleg számlájára. Továbbra
is minden fürdőhelyünk vízminősége jó, a szolgáltatások színvonala szintén. A kiemelt rendőri jelenlétnek köszönhetően biztonságban
is érezhetik magukat vendégeink strandolás,
pihenés közben.
Rekkenő hőség ide vagy oda, nem csak a strandolás jelentett programot és eseményt a két
lapzárta közötti időszakban. Július közepén az
EFOTT-nak volt köszönhető nemcsak a hónap és
a nyár, de látogatottságát tekintve az év legnagyobb eseménye városunkban. Az idén megdőlt
a tavaly felállított látogatottsági rekord, több
mint 115 ezren érkeztek hozzánk a Velencei Vízi
Vár strand területén kialakított fesztiválterületre
a rendezvény hat napja alatt! Ez nagyon magas
szám, így nem csoda, hogy a szervezők és a
rendfenntartók részéről is igen komoly munkát
követelt a megfelelő biztonsági szint elérése.
Kijelenthetjük, remekül végezték a dolgukat,
hiszen jelentősebb fennakadások nélkül, rendben lezajlott az egyetemisták és főiskolások idei
nagy seregszemléje.

Képviselői fogadóórák

2018. szeptember

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
2018. szeptember 6. (csütörtök)
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
2018. szeptember 6. (csütörtök)
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
2018. szeptember 7. (péntek)
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
2018. szeptember 3. (hétfő)
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
2018. szeptember 3. (hétfő)
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
2018. szeptember 14. (péntek)
Szabó György: 14.00 – 15.00
2018. szeptember 20. (csütörtök)
Uj Roland: 10.00 – 12.00
2018. szeptember 3. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal,
Velence, Tópart u. 26.

Immár másfél évtizede ünnepli Velence és
Kápolnásnyék közösen az Anyatejes Táplálás
Világnapját. A két település védőnői fognak
össze évről évre, és szerveznek kiváló, előadásokkal, prezentációkkal, termékbemutatókkal
egybekötött babás-mamás programot. Erre idén
augusztus 3. napján a kápolnásnyéki művelődési házban került sor. Magam is háromgyermekes édesapa vagyok, és bár a tapasztalatok már
sokévesek, tökéletesen emlékszem, hogy a két
lányom és a fiam egyaránt a lehető legtovább,
nagyjából kétéves korukig anyatejes kisbabák
voltak, általuk testközelből tapasztaltam, men�nyire fontos, mennyire meghatározó táplálék
egy kis ember fejlődése tekintetében az anyatej.
Rendkívül jó kezdeményezésnek tartom ezt az
immár hagyománnyá váló rendezvényt, így nem
is lehetett kérdéses, hogy maximálisan támogatom. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy Velencén az országos átlagnál is jóval
magasabb a születések aránya, az újszülöttek
száma, és városunk a fiatal családok körében is
igen népszerű, sokan választják közülük új otthonuknak településünket.
A nyár lapzártánkkor még forrón tombolt, ám
nyakunkon az iskolakezdés és az ősz. Aki csak
teheti, használja ki a jó időt, strandoljon, kiránduljon, sportoljon. A mi gyönyörű Velencénken
és csodás környékén minden adott az intenzív,
tartalmas kikapcsolódáshoz, emlékezetes családi programokhoz.
Koszti András
polgármester

Polgármesteri köszöntő az Anyatejes Táplálás Világnapján
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Gyógyítóink

Gyógyítóink

Dr. Lupkovics Gergely
tüdőgyógyász főorvos

V

ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel
köszöntöm a főorvos urat. Az ön
szakterületével kapcsolatban sok
téves, homályos tudás, inkább
áltudás él az emberek fejében.
Gondolok itt a „morbus hungaricus” misztifikációjára, a fertőzés mindenkor végzetes voltára,
vagy éppen a bajjal együttélés lehetőségére. A
fokozott „belső tűz”, amit tüdőbajos, ezért (?)
lánglelkű (Janus Pannoniustól Tóth Árpádig) költőinknél tapasztalhatunk. Vagy a várhatóan korai
halál, aminek éppen ellentmond Kossuth Lajos
megélt 92 éve. Kérem a főorvos urat, a tudomány erejével vágjon rendet, szóljon a légcserénket biztosító tüdő különféle betegségeiről,
gyógyításának lehetőségeiről!
Dr. Lupkovics Gergely: Valóban évtizedeken át
a tüdőgyógyászok és tüdőgondozóban dolgozó
kollégák leginkább a tüdőgümőkor, azaz tuberkulózis, röviden TBC felderítésével, diagnosztikájával és kezelésével foglalkoztak. Áldozatos
munkájuknak és a világon is egyedülállóan
fejlett és kiterjedt tüdőgondozó hálózatunknak
köszönhetően ma már olyan mértékben visszaszorult a tüdőgümőkóros esetek száma, hogy a
kötelező tüdőszűrést meg is lehetett szüntetni,
és csak a rizikócsoportok esetén szükséges
és indokolt évente kötelező jelleggel mellkas
röntgenfelvételt készíteni. Ez persze nem jelenti
azt, hogy nem ajánlott mindenkinek 18 év felett
elmennie a területi tüdőgondozóba tüdőszűrésre, hiszen egyéb betegségek is kiszűrésre
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kerülhetnek. Gondolok itt például az egyre gyakrabban előforduló tüdődaganatra, melynek nagy
száma miatt sajnos a világ élvonalába tartozunk.
Ez persze leggyakrabban a dohányos betegeknél fordul elő, akik száma továbbra is nagyon
magas, és csak nagy erőfeszítések árán lehet
megelőzni megfelelő tájékoztatással, megelőzéssel azt, hogy dohányossá váljon egy fiatal,
vagy sikerüljön egy dohányost rávenni arra,
hogy felhagyjon káros szenvedélyével. Többek
között ez is a tüdőgyógyászok feladata, nevezetesen a dohányzásról való leszokás támogatása,
mely a tüdőgondozókban egyéni és csoportos
formában elérhető. Ezek alapján mára leginkább
a tüdődaganatok korai kiszűrése, felismerése,
kezelése mellett a krónikus, légúti szűkülettel
járó hörgőgyulladás (COPD) elleni harc, valamint az asztmás betegek kezelése vált a legnagyobb feladattá, melyben a rendelkezésre
álló eszköztár (inhalációs eszközök) robbanásszerű fejlődése nagy segítséget nyújt. Sokszor
találkozunk azonban tüdőgyulladással és akut
hörgőgyulladással, melyek jól kezelhetőek, és
leginkább a téli időszakban jellemzőek, azonban
kihangsúlyoznám a légkondicionáló berendezések elterjedése következtében az említett
betegségek nyári gyakoriságának emelkedését,
hiszen nagyon sokan nem megfelelően használják ezeket a berendezéseket. Legtöbbször a gépjárművekben, de tömegközlekedési eszközökön
is gyakran találkozunk túlzott klimatizálással,
ami a légutak lehűlése miatt könnyen felső-,
és/vagy alsólégúti fertőzéshez vezethet. Emiatt
fontos, hogy a külső hőmérsékletnél csak pár
Celsius fokkal alacsonyabb hőmérséklet beállítása az ideális, és kerülendő a hirtelen, nagyon
hideg levegő áramoltatása közvetlen környezetünkben.
VH.: Jólesett hallani a főorvos úrnak egy igényes felvilágosító előadással felérő válaszát,

Solymosy József

olvasóink nevében is köszönöm, sokat okulhattunk belőle. Főorvos úr, itt Velencén – kedves
szakasszisztensével, Katával – meddig, milyen
szintig tudják betegeiket ellátni, mikor milyen
gyakorisággal kell azokat további szakvizsgálatokra, Székesfehérvárra, esetleg kórházba, szanatóriumba utalni? Dehogy várok itt egy pontos,
százalékos megosztást, csupán egy körülbelüli
viszonyszámot.
Dr. Lupkovics Gergely: A Velencei Szakrendelő
kellemes hangulatú és modern, professzionális
környezetében kedves és figyelmes kolléganőimmel légzésfunkciós vizsgálatok elvégzését
követően leginkább a már ismert, fent említett
COPD és asthma bronchiale gondozása történik.
Legalább évente az ebben a betegségben szenvedőket a kezelésükben legnagyobb szerepet
játszó inhalációs eszközök felírásához szakorvosi javaslattal látjuk el, miután meggyőződtünk
gyógyszerük megfelelőségéről, állapotuk stabilitásáról. Ellenkező esetben terápiamódosítást
hajtunk végre, hogy minél jobb életminőségben,
minél kevesebb nehézlégzésben, köhögésben
vagy mindennapi életüket korlátozó tünetek
megélésében legyen részük. A rendelés során
(mely heti egy alkalommal történik) 20-25 beteg
vizsgálatára van lehetőség, így nagyjából ilyen
számban mentesülnek a betegek a Székesfehérvárra történő utazástól. Sajnos azonban nem
minden esetet tudunk ellátni, hiszen CT-vizsgálat, egyéb eszközös beavatkozások, például
hörgőtükrözés csak a Szent György Kórház kiváló
Tüdőgyógyászati osztályán érhetőek el, így területi illetékesség alapján sajnos pár alkalommal,
tervezetten, háziorvos kollégák/kolléganők
segítségével a betegek beutalására kényszerülünk. Vizsgáljuk a szénanáthában szenvedő betegeket is, tehát a légúti allergénekkel szemben
felmerülő túlérzékenységi reakciókat bőrteszttel
folytatás a 9. oldalon
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK
I.sz. Családorvosi Rendelő
Rendel: Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
hétfő: 8.00-12.00 rendelés
kedd: 8.00-10.00 terhesgondozás
10.00-12.00 rendelés
szerda: 8.00 –12.00 rendelés
csütörtök: 13.00-17.00 rendelés
péntek: 8.00-12.00 rendelés

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

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

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

I. számú fogorvosi körzet
Rendel: Dr. Vargyasi–Dávid Kata
Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65.
(Szakorvosi Rendelőintézet)
Rendelő telefonszáma: +36-70-226-9469
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

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
Fotó: Igari Balázs

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)

www.velence.hu

Elfeledett mesterségek, szokások
Augusztusi jeles napok, babonák, szokások
Augusztus a nyár utolsó hónapja. A többi hónaphoz hasonlóan többféle népi elnevezése is van, mint
kisasszony hava, újkenyér hava, kánikula hónapja, de nyárutónak is hívják – nem véletlenül. Nevét a híres
római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap – különös módon – a július után
szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a
Caesarról elnevezett júliusban van.
Augusztusi jeles napok:
AUGUSZTUS 1. VASAS SZENT
PÉTER NAPJA
Vasas Szent Péter napja a Mura-vidéken a szőlőtermelőknek dologtiltó nap, mert úgy vélik,
a szemek lehullanának a fürtről. Zagyvarékasi,
kukoricára vonatkozó termésjóslás szerint:
„Ha Vasas Szent Péter napján még eső lesz, lesz
kukorica, de még akkor se esik, gyühet a Duna
vize is, nem lesz kukorica” (Pócs 1964: 28). Ilyenkor vetették a kerékrépát például Vásárosmiskén, Sárkeresztesen. Turán patkányűző napnak
tartják. A patkányoktól való szabadulás egyik
módja, ha egy öregasszony a mise alatt minden
ajtóra felírja: „Dömötör püspök”.

AUGUSZTUS 10. LŐRINC NAPJA
A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve
már nem olyan finom, mert lőrinces.
„Ha Lőrinc-napon esik, a sárgadinnye magja,
belső része mind lucskos lesz.” Mondjuk, mikor
megvágjuk az ilyen dinnyét, „no, itt is járt Lőrinc,
jól megkotorta a dinnye belét” (Pócs 1964: 28).
A Tápió-menti falvakban is úgy tartják, hogy
Lőrinc-nap után a sárgadinnye meglevesesedik.
„No, gyün Lőrinc, a sárgadinnyének vége, belepisil!” (Barna 1985b: 785).
Az Ipoly-menti falvakban az uborkára is vonatkoztatták a dinnyével kapcsolatos megfigyelést.
Göcsejben azonban a Lőrinc-napi esőt jó előjelnek
tartották a bőséges bortermésre vonatkozóan.

tartották, hogy keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen, és sokat teremjen. Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap is. A velencei halászok ekkor szedték a gyékényt. A téli holmik, ruhafélék szellőztetésének
az ideje, hogy a moly ne essen beléjük. Nagyboldogasszony napja a legrégibb Mária-ünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház Mária
mennybemenetelét, aki egyben Magyarország
oltalmazója is.

AUGUSZTUS 20.
SZENT ISTVÁN NAPJA
István-napkor a Drávaszögben a szép idő jó
gyümölcstermést jelez. Tréfásan azt mondják,
hogy ezen a napon vágják le a szúnyogkirályt,
ettől kezdve kevesebb van ebből a rovarból.
István-napkor mennek el a gólyák. Államalapító
Szent István királyunk ünnepe. 1774-ben Mária
Terézia nyilvánította országos ünneppé. Szent
István jobbjának tiszteletére ezen a napon 1818
óta rendeznek körmeneteket. A paraszti életben
az aratás lezárása fűződik ehhez az időszakhoz.
Velencén ezen a napon volt a Szent István-napi
búcsú. A Templom-köz elejétől a Domjánékig
álltak a sátrak. A Hegyi Sándor bácsiék előtt
árulták a márcot (szörp). Tóthék előtt volt a céllövölde a templom falánál. (A lövedékek miatt

AUGUSZTUS 24.
BERTALAN NAPJA
Ezt a napot a néphagyomány az ősz kezdőnapjának tekinti. Az e napi időjárásból jósolnak a várható őszi időjárásra.

Népi megfigyelések:
- Ha forró az augusztus első héten,
sokáig lesz hó a télen.
- Ha sok az eső augusztusban,
nem lesz jó bor a hordóban.
- Amilyen az idő Bertalan napján
(augusztus 24-én), olyan lesz az ősz.

Babonák, érdekességek
augusztusban:
Italként nem javasolt méhsört, vagyis márcot
inni, de a csíráztatott gabonából készített „szaladsör” fogyasztása sem tanácsos, és a borozgatás is csak akkor megengedett, ha előtte útifüvet áztattunk a hordóban. Nem szabad ebben a
hónapban eret vágatni.
Ez idő tájt kezdődik a csillaghullás. „Senkinek ne
áruljuk el, mit kívántunk, amikor meglátunk egy
hullócsillagot, mert nem válik valóra.”

AUGUSZTUS 15.
NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA
A moldvai magyarok e napon mindenféle virágokat, gyógynövényeket szenteltettek, hogy
majd ezzel füstöljék a betegeket, mennydörgésnél is ezt égették. Nagyboldogasszony
napja derült idejével a jó gyümölcs- és szőlőtermés előhírnöke. A Drávaszögben, Laskón azt
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volt így beállítva). Ajándékért lehetett lőni. A
templom mögött a templomkertben állították
fel a lánchintát, hajóhintát és a ringlispilt. Ezeket kézzel hajtották a gyerekek. Három menet
után felülhettek rá. Volt, amikor nem, mert
sok volt a fizetős vendég. Jósoltak is, papagáj,
tengerimalac húzta a cédulákat. Azon volt a
jövendölés. Vasárnap délelőtt, mise alatt nem
illett hangoskodni. Ebéd után ment a tömeg
szórakozni. Főleg a gyerekeknek volt jó szórakozás. A 60-as évekig tartották a búcsút, de
akkor már a Halászcsárdánál. Aztán elhalt ez a
hagyomány is.
(Forrásközlő: Ludmann László)

Szent István napi búcsú Velencén

Velencei Helytörténeti Egyesület
(Forrás: Minálunk.hu)

2018. augusztus

Venezia kapuja
nyitva áll Velence előtt
Bármennyire is gondolják sokan az ellenkezőjét,
a magyar Velence és olasz névtestvére között
mindeddig nem volt semmiféle hivatalos kapcsolat. Ez nem a Fejér megyei település mindenkori vezetésén múlott, ugyanis időről időre megpróbálkoztak a lagúnák világhírű fővárosának
„elcsábításával”, ám ez nem sikerült. A gondolák paradicsoma meglehetősen divatos, talán a
világ legdivatosabb városa ebben a tekintetben,
közel másfél ezer (!) kisebb-nagyobb szintű kapcsolata van különböző településekkel a nagyvilágban. Ennek megfelelően igencsak válogatós
már az ottani képviselő-testület és vezetőség,
nem fogad el partnernek akárkit.
Dacára a korábbi sikertelenségeknek, a mi
Velencénk polgármestere, Koszti András – mint
mondta – már jó ideje kereste a lehetőséget
a közvetlen kapcsolatfelvételre, amely végül
tavaly az év végéhez közeledve egy Baranya
megyei település, Hosszúhetény polgármesterének közvetítésével sikerült. Dr. Csörnyei
Lászlónak régóta kiváló olasz – ezen belül velencei – kapcsolatai vannak, ő továbbította Koszti
András írásbeli megkeresését a „nagy” Velence
első emberének, Luigi Brugnarónak. Ezt a megkeresést néhány távlati egyeztetés követte,
végül most, július végén összejött a személyes

Velencén történt
kapcsolatfelvétel. Az olasz fél invitálására Koszti
András Velencéből Velencébe utazott, s eredményes tárgyalásokat folytatott a méltán világhírű
város vezetőivel.
- 2014-es megválasztásom óta folyamatosan
foglalkoztatott a gondolat, hogy a két Velence
között legyen hivatalos partnerségi kapcsolat.
Azonos a nevünk – még, ha a két ország nyelvében ezt másképp is ejtjük és írjuk –, mindkét
város a maga országának turisztikai fellegvára, s
vízhez kötődő település. Hiszem, hogy mindkét
fél jól járna egy szoros, rendszeres kapcsolattal.
Csak pozitív lehet, ha a két város lakói minél szélesebb körben megismerkednek egymás kultúrájával, sport- és közösségi életével, társadalmi,
gazdasági viszonyaival, ha kapcsolatok alakulnak ki családjaink, iskoláink, sportegyesületeink
és civil szervezeteink között. Lehetnének közös
„Velence-Velence” projektjeink rendezvények
tekintetében is. Az olasz fél ezen a területen
páratlan tapasztalatokkal bír, ugyanis évente
közel 1200 programot szerveznek és bonyolítanak le, ami rendkívül magas szám, és hatalmas
hozzáértést igényel – emelte ki Koszti András.
Velence polgármestere hozzátette: nagyon örül
annak, hogy az „Adria királynője” vezetőinek
fogadtatása pozitív. Kecsegtető tárgyalásokat

Koszti András belép velencei polgármester
kollégája ajtaján
folytatott Simone Venturini alpolgármesterrel
és Paola Mar képviselő asszonnyal, aki az önkormányzati és a turisztikai terület felelőse. Mindketten üdvözölték és támogatásukról biztosították az előttük vázolt elképzeléseket. A tárgyalások és egyeztetések hamarosan folytatódnak.
-mbFotó: Igari Balázs

EFOTT: idén is hullámzott a tömeg

Fotó: Stehlik Norbert

wBár már vannak hivatalos adatok, az a helyszínen szemmel is megállapítható volt, hogy az idén – a korábbi évekhez hasonlóan – rengetegen
választották kikapcsolódásuk színhelyéül az Egyetemisták és Főiskolások
Országos Turisztikai Találkozóját, melynek ezúttal is Velence adott otthont.
A korábbi vándorfesztivál immár negyedik éve a tóparton „ragadt”, ami
persze nem csoda, hiszen páratlan fekvése okán ide egy ugrás kiruccanniuk a fővárosiaknak és a székesfehérváriaknak egyaránt. Az idén megdőlt
a tavalyi, 111 ezres látogatói szám, több mint 115 ezren váltottak belépőt,
így a 43 éves fesztivál örökranglistájának első három helyén Velence áll!
A 2018-as programpalettán is elsősorban a könnyűzenei koncertek, a

Jessie J. először Velencén lépett szinpadra Magyarországon

világsztár Jessie J és John Newman, az ugyancsak nemzetközi híresség,
Volbeat és Dub FX, valamint a – teljesség igénye nélkül – a komplett hazai
élmezőny sztárjai, a hatalmas közönséget vonzó Wellhello, Halott Pénz,
Majka & Curtis, Tankcsapda, Depresszió, Kowalsky meg a Vega, Rúzsa
Magdi, Honeybeast, Fish!, valamint Ganxsta Zolee és a Kartel jelentették a
fő vonzerőt. A Maszlavér Gábor vezette szervezőcsapat a retro, a humor, a
sport és a népzene szerelmeseire is gondolt, sok programmal várták őket,
miként a családokat is, akiknek ugyancsak több helyszínen több programot kínáltak.
-mátay-

www.velence.hu

Nekem Velence
Gyógyítóink

Sallai Zsuzsanna
Szenior ultrafutó, a Visszadobtak blog írója

V

elencei Híradó (Solymosy József):
Sportrajongó polgármesterünk,
Koszti András figyelmeztetett,
hogy Zsuzsa asszonynak több
kötődése is van Velencéhez. Azon
kívül, hogy több jeles teljesítménye is ide köti,
de közeli családtagjai is városunk megbecsült,
ismert polgárai. Kérdezem, mikor, hány éves
korában kezdte a sportszerű, teljesítményorientált futást?
Sallai Zsuzsanna: Nem csodálkozom rajta,
ha nehezen hiszi, de bizony 45, illetve 46 éves
koromban kezdtem el sportszerűen, szigorúan
betartott edzésterv alapján futni.
VH.: Hiszem, nem tévedek, ehhez hihetetlen
nagy akaraterő, elszántság kellett. Honnan merítette ezt?
Sallai Zsuzsanna: Tudja, előző éveim alapján
volt honnan, miből merítenem. Képzelje, 13
éves bakfis leány voltam, amikor kiderült, hogy
szívem bal kamrája és pitvara között mintegy
10 forintos érme nagyságú lyuk van. Neves
kardiológusok nem sok esélyt adtak további
éveimnek. Valahogy (valahonnan?) hatalmas
erő, elszántság töltött el. Halál leselkedik rám?
El akar ragadni? Le kell győznöm, azért is le
fogom győzni! Dehogy akarom a jeles kardiológusok munkáját semmibe venni, örökké hálás
vagyok nekik. Persze, hogy az ő segítségükkel,
de elvégre, győztem! Szinte orvosi csodaként
kezeltek, éppen csak nem tettek spirituszba,
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hogy úgy mutogassanak. Gyermekvállalásról
mindenképpen lebeszéltek. Ennek ellenére
négy egészséges gyermeket szültem.
VH.: Róluk?
Sallai Zsuzsa: Három fiú; Gergely, (28)
Dániel,(25) Benjamin (22) és egy leány, Dorottya.
(20) Mindenki már a felnőttkor határán.
VH.: Szóljon bővebben is családjáról, hiszen,
mint minden anya, biztos, hogy sportteljesítményeinél is büszkébb gyermekeire, eredményeikre.
Sallai Zsuzsa: Idén pont 30 éve vagyunk együtt
a párommal. A gyermekeim Isten csodái! Csoda
volt, hogy megkaphattuk őket, és fantasztikus,
hogy láthatom kiteljesedni az életüket! Minden
nap hálát adok Istennek, hogy ezt az ajándékot
kaphattam az élettől. Kislányunk most végez
egy rendvédelmi iskolát, jelenleg érettségizik, a
fiaim pedig édesapjukkal kertet építenek, vagyis
egy igazi csoda, hogy minden nap együtt dolgozhatnak és alkothatnak.
VH.: Kedves Zsuzsa, segítsen ki! Valamivel kevesebbet értek a sporthoz, mint hajdú a harangöntéshez. Egyáltalán nem vagyok rá büszke,
de tőlem nem áll távol Churchill 86 éves kori
ars poeticája: „sok szivar, sok whisky, de semmi
sport”! Nos, arra kérem, hogy sorolja fel időrendben eddigi sporteredményeit!
Sallai Zsuzsa: Ó, azért ezek nem nagy dolgok,
én csak szépen lassan
haladtam az utamon. Először 2014. március 1-jén
húztam futócipőt, és
beneveztem egy 10 km-es
versenyre, amit sikeresen
teljesítettem. 2014-ben
még volt néhány kisebb
verseny, majd november
1-től Pomáz város Futónagykövete lettem. 2015.
áprilisban teljesítettem
életem első félmaratonját
(21,1 km), 2015. májusban

5 fős csapatban 24 óra alatt körbefutottam a
Balatont (220 km), majd 16 félmaratoni távot és
további kisebb versenyeket teljesítettem, és év
végére 2015 km-t futottam, sőt, megvalósítva a
gyermekkori álmom, egy saját sportegyesületet
alapítottam néhány sporttársammal, a Pomázi
Futó Bajnokok SE-t. 2016 júliusában lefutottam
életem első maratonját (42,2 km), és szintén
ebben az évben már 3 fős csapatban futottam
a Balatoni 220 km-t. 2016 km-t futottam ebben
az évben, az edzésnaplóm szerint. (Ezt minden
évben összegzem). 2017-ben márciusban, a
harmadik futószülinapomon lefutottam életem
első ultra távját, ami 50 km volt, Velencén az
Optivita versenyen. Ebben az évben is 3 fősben
teljesítettem a Balatont, futottam szeptemberben egy 6 órás versenyt – szintén Velencén
–, majd pedig ősszel Athénban teljesítettem a
klasszikus maratont, ami 37 km-ig emelkedik, és
csak a maradék 5,2 km a lejtő. Ebben az évben
még volt több félmaraton, maraton, 2240 km-el
zártam az évet futásban.
Most, 2018-ban intenzíven készülök, augusztus
11-én teljesítettem a Korinthosz verseny Baja és
Szekszárd közötti 81 km-es távját, egyéniben.
Intenzíven edzek, máig már lefutottam közel
2500 km-t, teljesítettem két 50 km-t és egy
maratont Rómában, ami a második legnehezebb pálya, az athéni után. Szeptemberben a 12

2018. augusztus
órás versenyen újra Velencén fogok futni Idén
novemberben töltöm be az 50. évemet, nem
kívánhatok nagyobb ajándékot, mint amit nap
mint nap kapok. A futócipőim az ágyam mellett
a könyvespolcomon sorakoznak, egymás mellett. És én nap mint nap velük ébredek és velük
csukom le a szemem, ezzel is hangsúlyozva
saját magamnak: „Az igazi csodák a legnagyobb
félelmeink mögött vannak!”

Bízom benne, hogy Isten segítségével, a családom támogatásával hamarosan, talán 2-3 éven
belül lefuthatom egyéniben is a Balatont. Mindenesetre a Velencei-tó kört, amit annak idején
2013-ban még kerékpárral is nehezemre esett
körbetekerni, ma már 3 óra alatt rendszeresen
körbefutom a csapatommal.
VH.: Rideg borzongás fut végig a hátamon,
amikor csak elképzelni is merem, hogy mit

jelenthet hosszú tíz és még több órákat futni
és futni és futni… Mit mondhatnék? Azt, hogy
csodálom magát, azt, hogy nagyon csodálom…? Azt nem írom le, hogy irigylem. Nem
irigylem, ha valaki akad, aki irigyli, annak ajánlom, hogy próbálja meg Zsuzsa teljesítményének dehogy a felét, csak tizedét is elérni!
Kedves Zsuzsa, további életéhez sok sikert és
sportsikert kívánok.

folytatás a 4. oldalról
vizsgáljuk, és tünetenyhítő gyógyszerek bevezetésére nyílik lehetőség. Téli időszakban megnövekszik a hörgőgyulladásban, tüdőgyulladásban
szenvedők száma, akik sajnos a viszonylag hosszú
(2-3 hetes) előjegyzési idő miatt csak később jutnak el a szakrendelésre, és legtöbbször – a megfelelő gyógyszeres terápiának köszönhetően – már
csak a javult vagy gyógyult állapottal találkozunk. Azonban a vizsgálat ebben az esetben sem
haszontalan, hiszen a szakrendelőben lehetőség
van mellkasi röntgenfelvételek elkészítésére is,
ami például a dohányos rizikócsoportban gyakran kifejezetten hasznos eszköz a légzésfunkciós
vizsgálat mellett, amivel a tüdő teljesítményét,
kapacitását tudjuk mérni, illetve követni.
VH.: Jó hallani, hogy évente százszámra mentesülnek a tüdőpanaszos betegek attól, hogy
Székesfehérvárra kelljen átmenni, ott hosszú
órák során várakozni. Főorvos úr, kérem, szóljon
magáról, iskolás, majd egyetemi éveiről, szakmai
karrierjéről! Hogyan, miért választotta az orvosi
pálya e hivatását?
Dr. Lupkovics Gergely: Miskolcon születtem, és
az általános iskolát és a gimnáziumot is ott végeztem, kezdetben angol nyelvű, majd emelt szintű
biológiai fakultációval, illetve biológia tagozattal. Már gyermekkoromban is orvos szerettem
volna lenni annak ellenére, hogy családunkban
egy rokon sem volt a közvetlen közelben, aki ezt
a hivatást választotta és gyakorolta, tehát első
generációsnak számítok. Szüleim támogatták
azt az elképzelésemet, hogy orvos legyek, és az
érettségit követően azonnal felvettek a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvosi Karára. Emiatt távol kerültem a családomtól és barátaimtól,
de hálát adok azért, hogy így történt, hiszen minden nehézség nélkül sikerült beilleszkednem,
és csodálatos öt évet töltöttem Szegeden, ahol
a mai napig tartó barátságok és ismeretségek
köttettek. Ott szerettették meg velem a pulmonológiai gyakorlat keretében az egyetemhez
tartozó deszki Tüdőgyógyászati Tanszéken a
tüdőgyógyászatot, amiről sajnos nagyon kevés
szó esik, még az orvosi képzésen is. Azért találom
a tüdőgyógyászatot nagyon szép és kihívásokkal
teli szakmának, mert a belgyógyászati részén túl
lehetőség van olyan eszközös beavatkozások és

készségek elsajátítására és gyakorlására,
mint például a hörgőtükrözés, vagy például
egy mellkasi folyadékgyülem kivizsgálása és
kezelése. Szigorló évemet már Miskolcon töltöttem, és a diploma megszerzését követően
a miskolci Szent Ferenc Kórházban kezdtem
dolgozni tüdőgyógyász rezidensként. Ezt
követően – az egészségügyi reform intézkedései következtében csökkentett aktív
ágyszámok miatt – szakorvosjelöltségemet már 2008 decemberétől a törökbálinti
Tüdőgyógyintézetben folytattam. 2012-ben
megszereztem tüdőgyógyász szakorvosi
képesítésem, és ebben az évben kollegiális
kapcsolaton és ajánláson keresztül a Velencei Szakrendelőben is elkezdtem dolgozni.
2013-ban a Törökbálinti Tüdőgyógyintézeten belül található Tüdőgondozó Intézet vezető
főorvosi posztjának betöltésével bíztak meg, így
az osztályos feladataim mellett már járóbeteg
szakellátással foglalkoztam nagyobb arányban.
Hamar az Intézet felső vezetésének körében
találtam magam, hiszen mindig arra törekedtem,
hogy munkánk, hivatásunk gyakorlása során a
betegek és az egészséges emberek legnagyobb
igényességgel történő ellátása mellett az együtt
dolgozó csapat minden tagja a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban, számára kellemes
munkakörnyezetben dolgozhasson, és szívesen
tegye azt, ami a feladata. Mindezt úgy, hogy az
állandó egymásra figyelés és jobbító szándék
lengjen bennünket körbe. A fent leírtak gyakorlásában és fejlesztésében nagy szerepe volt
a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ által indított egészségügyi
menedzser mesterképzési kurzusának, ahol
a 2015-ös évfolyam tagjaként megszereztem
második diplomámat 2017-ben. Innen pedig a
Tüdőgyógyintézet professzionális felső vezetésének hála – mintegy elismerésként – 2018.
január elseje óta orvosigazgatóként is igyekszem
az Intézet szakmai működését és életét gördülékenyebbé, problémamentessé és még inkább
kellemessé tenni.
VH.: Kérem, szóljon családjáról, civil életéről,
hobbyjáról. Munkahelyén kívül más is köti Velencéhez, a Velencei-tóhoz?

Dr. Lupkovics Gergely: Nem véletlenül mondják, hogy az orvosi pálya – például a tűzoltók,
mentősök és rendőrök munkájához hasonlóan
– HIVATÁS. Nagyon kevés szabadidőm van,
de szerencsésnek tartom magam, hogy mind
Törökbálinton, mind Velencén csodálatos és
profi csapattal vagyok körülvéve, akikre sokszor
nemcsak a munkában, de azon kívül is lehet
számítani. Szerencsésnek tartom magam azért
is, mert szeretem azt, amit csinálok, és persze
rengeteg nehéz pillanat adódik, mint mindan�nyiunk életében, de egy befogadó, elfogadó és
együttműködésre képes környezetben sokkal
könnyebb dolgozni. Szerencsésnek mondhatom magam azért is, mert a magánéletben, családom tagjai is elfogadták azt, hogy hivatásom
rengeteg lemondással, nehézséggel is jár, és
mindvégig mindenben támogattak és támogatnak a mai napig, amit ezúton is nagyon köszönök nekik. A kevés szabadidőmben, amikor csak
tehetem, utazom, mert az egyik legösszetettebb
kikapcsolódásnak tartom, mely során új tájakkal,
emberekkel, kultúrákkal ismerkedik meg az
ember, és mindamellett, hogy szórakoztató, rengeteget tanulhatunk belőle és másoktól.
VH.: Remélem, hogy olvasóink az interjúnkból
megismerhették a főorvos urat, munkájának
alapjait, nem utolsósorban egy betegséget, az
ellene való védekezés módját. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.

www.velence.hu

Virágos Velence
Ebben az évben május 12-én volt a virágosítás
igazi nagy napja, amikor a parkokba kivonult
Velence apraja-nagyja virágot ültetni. Jó idő volt,

Fotók: Igari Balázs

Mátay Balázs

Városüzemeltetés

karbantartás, felújítás, kivitelezés

jól sikerült az összefogás, és sikeres
volt a munka. Majd ezek után következett a neheze, hogy ebben a szélsőséges időjárásban meg tudjuk óvni a
beültetett növényeket.
Mi úgy érezzük, hogy jól dolgozunk, de
ezt a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny július 12-én érkezett
zsűritagjainak is be kellett bizonyítani.
A négy tagú, magas rangú zsűri nagyon
szigorú szakmai szemmel értékelt. Természetesen nem csak a virágültetés
volt a fő szempont. Pontozták a zöldterületek gondozását, utak, kerékpárutak
állapotát, kíváncsiak voltak óvodákra,
iskolákra, temetőre, kilátóra, templomokra és a Korzóra. Ezeket a helyeket
közösen végiglátogattuk, miközben a
zsűri szigorú szemmel, építő jellegű
észrevételek említésével pontozott.
Az óvoda és iskola kiemelkedő pontszámot kapott, ugyanúgy a temető
ápolt és gondozott fái is. A gesztenyesor kapta a legmagasabb pontot,
melyet minden évben kétszer-háromszor permeteztetünk a molyrajzások-

tól függően. A kilátó és a millenniumi park is
magas pontot kapott.
Összefoglalva, a tapasztalatokról pozitívan nyilatkoztak és a hiányosságokról is szóltak. Ezeket
a hiányosságokat jövőre szeretnénk kiküszöbölni
(ilyen volt például több utcában bokrok és cserjék ültetése egynyári virágok helyett). Nagyon
megköszönték és plusz pontot is kaptunk a polgármester úr és a jegyző asszony odaadó hozzáállásáért és azért, hogy a legmagasabb szinten
támogatják ezt az összefogást és a mozgalmat.
Természetesen ezt mi is köszönjük! Igyekszünk a
munkánkat továbbra is a legjobb tudásunk szerint végezni. Köszönjük a zsűrinek az építő jellegű észrevételeket és a pozitív értékelést.
Benkő Istvánné

Pályakarbantartás és módosított menetrend
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A MÁV-Start Zrt. értesíti a Tisztelt Utasokat, hogy
2018. augusztus 23-tól 2018. augusztus 26-ig,
továbbá 2018. augusztus 27-től 2018. szeptember 02-ig és 2018. szeptember 22-től 2018.
szeptember 23-ig Kelenföld – Érd felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák
miatt a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon módosított
menetrend szerint közlekednek a vonatok.
A kizárásra kerülő Kelenföld-Érd felső szakaszon
fekvő megállóhelyek a módosuló 700-as jelzésű
VOLÁNBUSZ járattal közelíthetők meg. A 700-as
vonalcsoport menetrendje kibővül, egyes járatok
útvonala ideiglenesen Budafokig meghosszabbításra kerül. A járatok összeköttetést teremtenek Érd
alsó, Érd felső, Érdliget és Budatétény vasútállomások között. Az óránként közlekedő pusztaszabolcsi
vonatokra Érd felsőn biztosítanak csatlakozást.
A Velencét is érintő részletes menetrendi változásokról a www.mavcsoport.hu weboldalon tájékozódhat, illetve a teljes módosított menetrendet a
www.velence.hu weboldalunkon is megtalálhatja.
-mb-

2018. augusztus

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Entz-iklopédia

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági
Szakgimnáziumból

Szakmai gyakorlat
Németországban
A MAKESZISZ (Magyar Kertészeti Szakképző
Intézmények Szövetsége) Erasmus+ mobilitási
pályázatának köszönhetően iskolánk tanulói
kéthetes németországi nyári szakmai gyakorlaton vehettek részt. Az öt szakgimnazista
diák – Bertalan Anna, Halász Vanessza, Pap
Bernadett, Asztalos Norbert és Juhász Ádám
– májusban pályázott a programban való részvételre, és júniusban derült ki, hogy bekerültek
azon szerencsések közé, akik a nyár közepét az
észak-németországi Bad Zwischenahn városában tölthetik a Klampen Baumschule kertészet
és faiskolában. A július eleji rövid felkészítőt és
tájékoztatót követően a kis csapat egy egész
napos út végén, július 14-én érkezett meg a
német kisvárosba.
A két hét nemcsak a szakmai fejlődés lehetőségét rejtette magában, hanem a felnőtt létbe
való rövid belekóstolást is: a diákok ugyanis
saját külön szálláson laktak, maguknak kellett
gondoskodniuk a takarítástól kezdve a mun-

kába jutáson át a bevásárlásig egy csomó mindenről. És persze mindezt egy idegen országban, idegen – német és angol – nyelven. Utólag most már elmondhatjuk, az öt fiatal jelesre
vizsgázott minden területen, sikeresen vettek
minden akadályt, bebizonyították talpraesettségüket, érettségüket.
A szakmai gyakorlatra az egyik helyi kertészetben került sor, ahol olyan szezonális feladatokat kellett a diákoknak ellátniuk, mint például
a növények nagyobb konténerbe történő
átültetése, majd fóliasátorba való kihelyezése,
karózás, kötözés, locsolás, gyomirtás, sövénymetszés, bálarakodás stb. Hogy jobban lássuk,
miként is telt egy-egy napjuk, szemléltetésként
álljon itt egy részlet Asztalos Norbertnak az első
munkanapról készült beszámolójából:
„Hat órai keléssel kezdtük a napot, kicsit fáradtan, izgatottan. Helyünk a Bad Zwischenahn zu
Klampen Baumschule faiskola volt. Reggelit
készítettünk, majd indultunk a hűvös friss reggelben. Háromnegyed hétkor a megbeszélt
helyen vártuk a Séf urat. Amikor megérkezett,
köszöntött minket, majd megmutatta a napi
munkánkat. Elsősorban Syringa mayeri (magyar
nevén törpe orgona) kellett visszanyesni, majd
konténer nélkül hárompolcos CC-kocsikra tettük őket. Kiadós öntözés következett és takarítás. A kocsikat megpakolva elvittük a nagy
tárolók mellé, majd másnap következett a konténerbe helyezése.
Nagyon jó volt az első munkanap, könnyen
megértettük a feladatokat, nyelvet, mindenki
kedvesen fogadott bennünket.”
A szakmai programokon túl természetesen az
is belefért a diákok életébe, hogy szabadidejükben egy kicsit felfedezzék a környéket. Így

aztán sikerült a körülbelül harmincezer fős Bad
Zwischenahn feltérképezése gyalog, kerékpáron egyaránt, de eljutottak a közeli tavacskához,
illetve a szintén nem túl távoli tengerparthoz
is. Izgalmas programnak bizonyult az egész
napos brémai kirándulás-városnézés is, ahol
a városközpontban a látványosságok közül
megtekintették többek között a híres Brémai
muzsikusok és Wilhelm Kaisen szobrát is. Aznap
este – immár Bad Zwischenahnban – belecsöppentek egy kis helyi fesztiválba: a Lichternacht
(Fények éjszakája) elnevezésű rendezvényen
volt minden: koncertek, gólyalábas előadók
csiga jelmezben, fényjáték.
Az egyik hétköznap délutánján Oldenburgba
látogattak, ahol tömeg, hangos muzsikaszó
fogadta őket a belvárosban, mint kiderült, itt is
egy helyi fesztivál zajlott éppen. Szintén egy
délután jutottak el a „Kertek parkjába”, ahol rengeteg különböző stílusú színes, ötletes és látványos kertet (pl. cottage garden és poolgarten)
lehet megtekinteni.
Összességében olyan tapasztalatokban és
élményekben gazdag két hetet töltöttek diákjaink Németországban, amit – bevallásuk szerint
– minden diáknak meg kellene tapasztalnia.

www.velence.hu

Fotó: FMRFK

Itt a nyár hajrája, néhány hétig azonban tombolhat még a kánikula, amely szinten tartja
a megnövekedett strand- és rendezvényturizmus, valamint átutazó forgalom árnyoldalát, az átlagosnál több szabálysértést,
bűnesetet. Idén is adott némi pluszmunkát
a hatóságoknak az év legsűrűbb időszaka
Velencén és környékén.
Az idegenforgalmi szezonban, a megnövekedett rendőri feladatok ellátásában segítik a
Készenléti Rendőrség munkatársai a Gárdonyi
Rendőrkapitányságot. A turisztikai idényben a
készenléti rendőrök a Velencei-tó környékén
látják el szolgálatukat, így Velencén – kiváltképp a Korzó strandján és parkolóiban – is
gyakran jelen vannak. Elsődleges feladatuk
a tó térségében lévő településeken a közrend
és a közbiztonság erősítése, a nyaralók által
leginkább látogatott helyek visszatérő ellenőrzése, valamint a lakosság és a nyaralni, pihenni
vágyók nyugalmának biztosítása. A nyár végéig
rendszeresen járőröznek a tóparton az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelése,
valamint az esetleges jogsértő cselekmények
megelőzése és kiszűrése érdekében.
Ahogy az alábbi esetnél is történt: a Gárdonyi
Rendőrkapitányság két rendbeli lopás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást egy 20 éves és egy 33
éves pusztaszabolcsi, valamint egy 54 éves
sárkeresztúri lakossal szemben. A nyomozás
adatai szerint a két férfi és női társuk augusztus 8-án kora reggel egy velencei strandról
fürdőzők táskáit tulajdonították el, a bennük
lévő mobiltelefonokkal, ruhaneműkkel, sze-
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Fotó: Igari Balázs

Biztonságunk érdekében

Készenléti rendőrök a Korzón
mélyi okmányokkal és egyéb értéktárgyakkal
együtt.
A bejelentés alapján helyszínre érkező rendőrök
az adatgyűjtés eredményeképpen a helyszín
közelében figyeltek fel az elkövetőkre, akiket
elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra,
ahol a nyomozók mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki, az előkerült tárgyakat pedig
visszaszolgáltatták jogos tulajdonosaiknak.
Ittas vezetővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek augusztus 3-án, a délutáni
órákban. A Szabolcsi úton ellenőriztek a járőrök
egy Volkswagen típusú személygépkocsit és
annak vezetőjét. A férfivel szemben az intézkedés során alkalmazott légalkoholmérő készülék
pozitív értéket mutatott. Az egyenruhások a 63
éves pusztaszabolcsi lakost elfogták, és további
mintavételre előállították.
Sajnos balesetek is történtek a nagy melegben: Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési
baleset történt 2018. augusztus 7-én délután az
V. utca és a Petőfi Sándor utca kereszteződésében. Egy Volkswagen típusú személygépjármű
48 éves bicskei vezetője a kereszteződéshez

érve nem biztosított elsőbbséget egy Gilera
típusú segédmotor-kerékpárral közlekedőnek,
melynek következtében összeütköztek. A baleset során a motorkerékpár 24 éves vezetője az
útra esett és megsérült.
A vízi rendőröknek kifejezetten sok teendőjük akadt az elmúlt hetekben: 2018. július
27-én délután figyeltek fel a Velencei-tó vízterületén egy nádfalban rekedt vitorlásra,
amelynek fedélzetén egy budapesti nő és két
gyermek tartózkodott. Az egyenruhások a bajba
jutott személyeket szolgálati kisgéphajójukba
segítették, majd őket a vitorlással együtt a közeli
kikötőbe vitték.

2018. augusztus
Két nappal később, július 29-én 12 óra körül
a Hosszú-tisztás elnevezésű vízterületen
figyeltek fel a rendőrök egy felborult vitorlásra. Az egyenruhások biztonsági intézkedés
ke-retében a vízben tartózkodó 52 éves és 14
éves budapesti lakosokat kimentették, majd a
partra vitték őket.
A rendőrök a Velencei-tó Nagy-tisztás elnevezésű vízterületén, a parttól mintegy két kilométerre vettek észre július 31-én este két úszót,
akik a II. fokú viharjelzés ellenére tartózkodtak a tóban. A rendőrök a 44 éves nőt és lányát
a szolgálati kisgéphajóba emelték, majd biztonsági intézkedés keretében mindkettejüket
épségben a partra vitték.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kéri
az állampolgárokat, hogy fürdőzés közben
is fi-gyeljék a viharjelző szolgálat jelzéseit!
Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elővigyázatos-ság betartására) – percenként
45-ször felvillanó sárga fényjelzés – esetén
a parttól 500 mé-ternél nagyobb távolságra
tilos fürödni. A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető veszélyre) – percenként 90-szer felvillanó sárga fényjelzés –
esetén fürödni tilos. A viharjelző állomások
a Velencei-tó partján, több irányból is jól látható helyen vannak elhelyezve.
A vízi körzeti megbízottak a Velencei-tó „Pörös
bokra” elnevezésű vízterületén figyeltek fel
augusztus 1-jén késő délután egy leengedett
vitorlájú katamaránra, melyet a viharos erejű
szél keltette hullámzás a nádasba sodort. A
katamarán fedélzetén tartózkodó személyek
megpróbáltak kievezni, azonban az evezőlapát
eltörött, így önerejükből nem sikerült partot
érniük. Az intézkedő rendőrök a bajba jutott
47 éves diósdi férfit, valamint két gyermekét
szolgálati kisgéphajójukba segítették, és a vízi
sporteszközzel együtt biztonságban a gárdonyi
kikötőbe vitték őket.
A Katasztrófavédelem szakemberei és a tűzoltók sem maradtak munka nélkül a mögöttünk hagyott hetekben: Munkagép szakított
el egy gázvezetéket július 26-án Velencén,
az I. utcában. Az esethez a pusztaszabolcsi
hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik biztosították
a helyszínt, amíg a gázszolgáltató szakemberei
megszüntették a szivárgást. Hat közeli épületből
hat embert kísértek biztonságos helyre a munkálatok idejére.
Ugyancsak július 26-án egy komoly karambolhoz is vonulniuk kellett a tűzoltóknak, mentősöknek és a rendőrség szakembereinek: 10 óra
30 perc körüli időben személyi sérüléssel járó
közúti közlekedési baleset történt az M7-es
autópálya 44-es kilométerszelvényében,
Velence térségében, a Balaton felé vezető olda-

lon. Négy gépjármű ütközött össze. A balesethez
a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek ki,
akik megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A járművekben összesen kilencen utaztak,
akik közül négy embert könnyű, kettőt pedig
súlyos sérülésekkel szállítottak a mentők
kórházba.
A Velencei Polgárőrség 2018 júliusában a
hónap első napján megrendezett Velencei
Vágta biztosításában 10 fővel összesen 140
órában vett részt a zichyújfalui polgárőrök segítségével. Folytatásként a július 10-16-ig szintén
Velencén megrendezett EFOTT zenei és kulturális fesztiváljának biztosításában hat alkalommal
2-2 fővel vettek részt polgárőreink (belső feladatokat láttak el, sátrak őrzését, valamint motoros
és kerékpáros járőrpárok járták a környező utcákat).
Közbiztonsági járőrözést 13 alkalommal, autóval, motorral és kerékpárral 146 órában végeztek. Ezen kívül a kerékpáros családi nap résztvevőinek velencei útvonalának biztosításában 4
fővel vettek részt. Kollégáink közül 3 fő sikeres
vizsgát tett 2018. július 26-án emelt szintű hajóvezetésből – tájékoztatott Fehér István, a Velencei Polgárőrség elnöke.

A nyár végén is vigyázzunk
értékeinkre!
- Ne feledjük, a strand nem ékszerbemutató. Ne
vigyen jelentős értéket képviselő ékszert és
a szükségesnél több készpénzt a vízpartra.
Ha mégis így tenne, akkor a vízben tartózkodás
idejére tegye azt be az értékmegőrzőbe. A
törölköző nem biztonságtechnikai eszköz,
az azzal letakart értékek (óra, ékszer, telefon,
táblagép stb.) nincsenek biztonságban. Az sem

jó megoldás, hogy a vízből figyelünk csomagunkra, hiszen figyelmünket bármi elvonhatja hosszabb-rövidebb időre. Egyedüli
megbízható módja a már strandra kivitt értékek
megőrzésének, hogy ha felváltva „őrködünk”
a csomag mellett.
- Ha kerékpárral érkezik a fürdőhelyre, akkor azt
olyan helyre zárja le, ahol a vendéglátóhely
személyzete, biztonsági őre rálát. A kerékpárt
megbízható eszközzel, lehetőleg fix helyhez
rögzítse, az értékes, de könnyen leszerelhető
kiegészítőket (kilométeróra, GPS) távolítsa
el a kerékpárról, tegye azt is értékmegőrzőbe.
- Csak azokat a vagyontárgyakat vigyék
magukkal, amelyek feltétlenül szükségesek
az időtöltéshez. A nagyobb értékeket helyezzék
el értékmegőrzőben. A sátorban ne hagyjanak
tolvajokat vonzó vagyontárgyakat.
- Mobiltelefonjukat ne a nadrág farzsebében
tárolják, bármennyire is szokás napjainkban.
Viseljen cipzáras zsebbel ellátott ruhát, és
oda helyezze el értékeit, ezzel is megnehezítve
a zsebtolvajok dolgát.
- Legyenek körültekintőek az alkoholfogyasztás terén is – az ittas ember kiszolgáltatottabb, így bűncselekmény áldozatává is
könnyebben válhat (rablás, kifosztás, szexuális erőszak).

Mátay Balázs

Mentők
Tűzoltók
Rendőrség
Általános segélyhívó

104
105
107
112

www.velence.hu
Rovatunkban Koszti András polgármestert és Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzőt kérdezzük a képviselő-testület munkájáról, az üléseken meghozott rendeletek fontosságáról és
szükségességéről. A képviselő-testület jegyzőkönyvei nyilvánosak,
ezért nem a rendeletek felsorolása
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű
ügyekről kívánunk részletesebb tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2018. július 19. napján soron
kívüli ülést tartott Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. Első napirendi pontként a
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó projekt folyamatos projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása tárgyú
pályázati felhívásra beérkezett ajánlatokról
szavaztak a képviselők és a polgármester, és
egyhangú szavazással el is fogadták a határozati
javaslatot.
Koszti András: Igen. A júniusi testületi ülésen
megindítottuk a beszerzési eljárást, és egyben
jóváhagytuk az ajánlattételi felhívást. A felkért
három gazdasági szereplőtől beérkeztek az
árajánlatok a megadott határidőn belül. A testületnek azt javasoltam, hogy a beszerzési eljárást
nyilvánítsuk eredményesnek, és a legkedvezőbb ajánlatot adó, székesfehérvári székhelyű
ALBENSIS Kft.-t hirdessük ki az eljárás nyertesének. Ezt – az illetékes Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatása mellett – képviselőtársaim el is fogadták.
Velencei Híradó: A leendő kerékpárút összekötő szakasz kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról is egyhangú döntés
született.
Dr. Szvercsák Szilvia: Valóban. Velence Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. (l) bekezdése szerinti
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít
„Velence belterületén (összekötő szakasz)
tervezett kerékpárút kivitelezése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyban, a Velence
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Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 79/2018. (111.29.) határozatával elfogadott
Velence Város Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően.
A képviselő-testület megválasztotta továbbá a
bíráló bizottság tagjait, és felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívás kiküldésére,
valamint az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.
Koszti András: Remélem, hogy most már
felgyorsulnak az események, és októberben
elkészülhet az összekötő szakasz, amely tehermentesíti a Korzó sétányán átfutó kerékpár-utat,
ami – főleg a nyári zsúfolt főszezonban – balesetveszélyes, ezzel együtt pedig potenciális
konfliktus- forrás a kerékpárosok, az autósok és
a gyalogosok között.
Velencei Híradó: Két védőnőnk működési
engedélyének módosításáról is szavazott a testület. Miért volt erre szükség?
Koszti András: A képviselő-testület a 2018.
június 28. napi soros ülésén döntött az iskola
védőnői munkakörre vonatkozó pályázatok elbírálásáról, amelynek eredményeképpen a jövőben az iskola védőnői feladatait Alapiné Tabi Rita
védőnő látja el. Ehhez igazodva a Papp Judit és
Torma Csabáné védőnők által ellátott Velence 1.
és 2. számú védőnői körzetek működési engedélyéből az iskolavédőnői (iskola-egészségügyi)
feladatokat 2018. szeptember 1. napi hatállyal
töröltük. Képviselő-testületünk döntött arról is,
hogy az iskolavédőnői közalkalmazotti jogviszony betöltésére Alapiné Tabi Ritát 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időre nevezi ki.
Velencei Híradó: A képviselő-testület eredmény-

telenül szavazott a Velence Korzót üzemeltető
GOMI Kft. építési engedély határozatával kapcsolatos fellebbezésről.
Koszti András: Igen. A GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. a 2481 Velence, Tópart
utca 1367/28. helyrajzi számú ingatlanon létesülő „16 lakás építése” tárgyú építési engedély
kérelmet nyújtott be Martonvásár város jegyzőjéhez. Velence Város Önkormányzata mint
ügyfél az építésügyi hatósági eljárás keretében
2018. július 5. napján postai úton értesült az
elsőfokú építéshatóság határozatának – az
építési engedélynek – a kiadásáról, így a fellebbezési határidő Velence Város Önkormányzata
tekintetében 2018. július 20. napja volt. Miután
a fellebbezés tekintetében a döntési jogkör
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, ebben a rendelkezésre álló határidőn belül dönteni kellett. Mivel
két képviselő érintettsége okán nem vett részt
a szavazásban, heten voksoltunk. A szavazások
eredményességéhez minősített többség kell.
Velence Város Képviselő-testülete 9 főből áll, így
5 igen szavazat szükséges ahhoz, hogy bármelyik határozati javaslat többséget kapjon. Ebben
az esetben ez nem történt meg, így a szavazás
eredménytelenül zárult.
Velencei Híradó: A sportegyesület kapcsán
viszont döntöttek, mégpedig arról, hogy felfüggesztik a Velence SE önkormányzati támogatásának kifizetését. Mi vezetett ehhez a döntéshez?
Koszti András: Sportegyesületünk működésével kapcsolatban sajnos gondok adódtak. Dacára
annak, hogy egy évvel ezelőtt leköszönt a régi
elnök és elnökség, és választottak egy újat két

2018. augusztus
társelnökkel az élen, akiknek köszönhetően
végre ismét úgy láttam, hogy jó irányba tartunk,
a klub működése, vezetősége körül a közelmúltban kialakult helyzet miatt nem lehet őszinte
a mosolyunk. Kiderült, hogy nem jegyezték be
hivatalosan az új társelnököket, tehát jogilag ők
nem elnökök, miközben új ügyvivők kerültek
a képbe, de hogy ők milyen jogosítványokkal

rendelkeznek, mi alapján lettek ügyvivők, és
kik most az aláírók az egyesületben, arra semmiféle választ nem kaptunk. Az eseményeket
értékelve a névadó főszponzor, a Flavus Kft. felfüggesztette a támogatását, és én is kénytelen
voltam hasonló módon az önkormányzati támogatás folyósításának felfüggesztését javasolni
képviselő-testületünk számára, amit a testület

meg is szavazott. Nagyon remélem, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet, és újra nyugalom
lesz a Velence SE-nél. Labdarúgóink újra megcélozhatják a megyei élvonalat, kézilabdázóink a
dobogót, a judósok pedig megfelelő egyesületi
keretek között tevékenykedhetnek.
(MB)

Felhívás kitüntető címek adományozására
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete méltóképpen
kívánja elismerni mindazon magánszemélyek és szervezetek tevékenységét, akik önzetlen munkájukkal Velence Város fejlődését, kulturális és
művészeti értékeinek megőrzését, a település lakóinak életét segítik,
teszik élhetőbbé a mindennapokat.
A helyi kitüntetések, díjak adományozásáról szóló 19/2011. (VIII. 01.)
önkormányzati rendelet értelmében minden évben az október 23. napján tartandó ünnepségen kerül átadásra a Díszpolgári Cím és a Velencéért
Oklevél.

adományozható. A Díszpolgári Cím erkölcsi elismerés, mellé pénzjutalom
nem jár. A cím adományozására bárki tehet javaslatot.

Díszpolgári Cím
A hivatkozott önkormányzati rendelet szerint a Díszpolgári Címet olyan
országos és nemzetközi ismertséggel rendelkező, velencei kötődésű élő
személy kaphatja, aki tevékenységével, munkásságával Magyarországon
és külföldön általános elismerésre ad alapot. Évente egy Díszpolgári Cím

Velencéért Oklevél
Az önkormányzati rendelet szerint a Velencéért Oklevelet olyan Velence
városban tevékenykedő személyek és szervezetek kaphatják, akik a helyi
közösség szolgálatában, összefogásában jelentős érdemeket szereztek.
Évente két Velencéért Oklevél adományozható. A Velencéért Oklevél
erkölcsi elismerés, mellé pénzjutalom nem jár. Az oklevél adományozására bárki tehet javaslatot.
Kérem, hogy javaslataikat 2018. augusztus 24. napjáig írásban tegyék meg
a polgarmester@velence.hu, vagy a vandlikne.edit@velence.hu e-mail
címekre.
Koszti András
polgármester

A Velence Városgazdálkodási
Kft. vállalja

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

a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára
az alábbi munkák elvégzését:

1. méret
oldal/mm

2. bels� olda
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/1 oldal

43.200,-

69.120,-

100.800,-

1/2 oldal

21.600,-

34.560,-

50.400,-

10.800,-

17.280,-

25.200,-

1/8 oldal

5.400,-

8.640,-

12.600,-

1/16 oldal

2.880,-

4.680,-

6.480,-

200x280 mm

ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,
üZ
 öldhulladék-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

180x120 mm

1/4 oldal
87,5x120 mm

57x87,5 mm

44x57 mm

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

- 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!

www.velence.hu

Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Gróf czegei Wass Albertre emlékezünk
születésének 110. és halálának 20. évfordulóján
Válaszút (Erdély), 1908 – Florida (USA), 1998
Jómódú, gazdag, erdélyi arisztokrata családból
származott, egy olyan nagyon régi, főúri család
sarjaként, akik mindig is fontosnak tartották,
sőt egyenesen erkölcsi kötelességüknek a rájuk
bízott nép segítését és a magyar nemzeti közösség képviseletét. A Kolozsvár és a Marosvásárhely
között elterülő gyönyörű vidék, a Mezőség szülötte volt, ahol családjának a birtokai is elterültek.
Kolozsváron, Debrecenben tanult, kezdetben
gazdálkodott saját birtokán, de egyre inkább az
irodalom kötötte le érdeklődését. Az Erdélyi Helikon és az Ifjú Erdély című folyóiratok munkatársa
lett, s kezdő íróként meghívták a Kemény János
marosvécsi kastélyában rendezett „helikoni” írótalálkozóra, így lett az „Erdélyi Szépmíves Céh”
nevű nagyon híres könyvkiadó állandó szerzője.
Első regénye a „Farkasverem” volt 1934-ben, s
ugyanebben az évben megkapja a legrangosabb
irodalmi díjat, amelynek a szigorú ítész, Babits
Mihály a kurátora, a Baumgarten-díjat. A Nyugat,
a Helikon, az Erdélyi Szépmíves Céh és a Kisfaludy Társaság ígéretes magyar íróként tartják
számon. Ismertté válik, és sorra jelennek meg
regényei: „Csaba”; „A titokzatos ősbak” (novelláskötet); „Mire a fák megnőnek” és „A kastély
árnyékában” (egy tervbe vett történelmi trilógia
első két kötete). Szent meggyőződése volt, mint
írónak, politikusnak és gondolkodónak, hogy az
erdélyi magyarság sorsát, jövőbeli fennmaradását
csak a magyar állam kereteibe való visszatérése
oldhatja meg. Az 1920. június 4-én Magyarországra erőltetett trianoni békediktátumot soha
nem tudta elfogadni. 12 éves volt e nagy nemzeti
tragédiánk idején, de ennek a napnak fájdalma,
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nemzeti gyásza egész életművére és személyes
életére is rányomta bélyegét. 1940-ben „Jönnek”
c. regényében lelkesen üdvözli Észak-Erdély és a
Székelyföld Magyarországhoz való visszacsatolását. Publicisztikai írásaiban is mindig kiállt Erdély
Magyarországhoz való tartozása mellett, ahogy
ez mindig is volt. Mivel katona is volt, a háború
után menekülnie kellett nyugatra, mivel a románok távollétében indokolatlanul halálra ítélték.
A román politikai és bírói hatalom ezt az ítéletet
még halála 20. évfordulóján sem hajlandó vis�szavonni. Évekig tartó bolyongás és hányattatás
után az Egyesült Államokban telepedett le, ahol
kétkezi munkásként, majd egyetemi tanárként
is dolgozott, s írta megrázóan szép regényeit,
továbbra is magyar nyelven.
Amerikában jelent meg talán legnagyobb regénye „A funtinelli boszorkány”, amely az erdélyi
lélek egyik legszebb, ha nem a legszebb irodalmi
megnyilvánulása. A „Kard és kasza”
c. ismert történelmi regénye 197476-ban. Amerikai állampolgárként,
ismert emberként mindvégig küzdött a romániai magyarság politikai-kulturális-vallási elnyomatása
ellen, s számos cikkében áll ki az
üldözött erdélyi magyarság jogaiért. Öt fia született, akik közül
mindegyik az Egyesült Államokban
él, de szívvel-lélekkel mindnyájan
magyar emberek. Élete végén, már
megtörten és fáradtan haza akart
telepedni, hogy magyar földön
hajthassa végső álomra a fejét, de
az akkori „SZDSZ”-es belügyminiszter, Kuncze Gábor, ill. a hatalmon
lévő MSZP-kormány ezt megaka-

dályozta… Életműve halála után párhuzamosan
jelenik meg Marosvásárhelyen és Budapesten.
Mára az egyik legolvasottabb 20. századi magyar
íróvá vált, s közkedveltsége az olvasóközönség
soraiban töretlen. Prófétikus gondolkodású, nagy
írónk, akinek gondolatai a jövőbe mutatnak, tanítnak, nevelnek bennünket hitre és magyarságra.
Mondhatni, hogy krisztusi életutat járt be:
magasból indult, majd mélybe szállt alá, de
szellemi magaslatokra emelkedett a Magyar
Parnasszuson. Sorsában és könyveiben is ott
rejtőzik mindig a Magyar Golgota, de a Magyar
Feltámadás kettőssége. Írói pályája sikeresen
indul szeretett Erdélyében, aztán a háború mindent kettétör. Jön a pokolra szállás, menekülés,
a szülőföld elvesztése. Élete hátralevő részét
mindvégig fájdalmas emigrációban tölti. Nevét
feketelistára teszi a román kommunista hatalom. Haláláig ír, mintegy ötven könyvet ad ki
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magyarul és angolul, s minden könyvét számos
nyelvre lefordítják. Emellett végtelen honvágyat
érzett, s hazatérési szándékának elutasítása végtelen fájdalommal töltötte el. Önkezével vetett
véget életének. Hányattatott sorsa nem szűnt
meg halálával. Szellemi örökségét mesterségesen szított indulatok támadják, a magyarság
szeretetétől és féltésétől áthatott gondolatait a
libertinizmus zászlóvívői kiforgatják és üldözik.
Mindezek ellenére, Wass Albert az egyik legnépszerűbb 20. századi magyar író. Műveit olvassák,
gondolatait idézik, írásait színpadra állítják és
megfilmesítik. Tiszteletére egyre több városban
szobrot emelnek. Reméljük, hogy megérhetjük,
hogy Velencén is állni fog egyszer nagy magyar
írónk köztéri szobra. A nevét viselő számos egyesület, szervezet, irodalmi kör az egész világon

megemlékezik róla ezen
a kettős évfordulón. Hátrahagyott kéziratait fiai
sorban megjelentetik. A
kiadott könyvek hasznát,
apjuk végakarata szerint,
jótékonysági
célokra
fordítják Erdélyben. Írói
hagyatéka egy sokkal
nemesebb, szebb, jobb
és emberségesebb világot álmodik meg és rajzol elénk.
Mintha csak életéről vallana, a nagy világégéskor
írt egyik levelében ez áll:
„Nem voltunk mi hősök,
csatázó félistenek: emberek voltunk csupán,
akik állottunk, amikor állani kellett, ott, ahol kellett és egy tapodtat sem jobbra, vagy balra attól.
Mentünk, amikor menni kellett és pontosan tudtuk, hova megyünk s miért. Nem volt sok kérdeznivalónk, nyugtalan lázak gyötörtek, s egészen
elfeledtük, hogy az életnek idehaza mennyi sok
csínja-bínja van. Szép volt, emberhez és magyarhoz méltó…” („Tábori posta”, 1944)
Küldetését egy életrajzi írásában így foglalja
össze: „Írónak rendelt az Úr, mégpedig abból
a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete,
hanem mindössze nemzetének szolgálata.
Ezt tettem, ezt végeztem, jól-rosszul, legjobb
tudásom szerint. Hídépítő igyekeztem lenni.
Hidat próbáltam verni múlt és jövendő között
a rendelkezésemre álló jelen felhasználásával.
Életem egyetlen feladatának nemzetem megmentését ismertem föl. Ezt pedig úgy láttam
megvalósíthatónak, ha egybefogom a szétszórtságban még megmaradt erőket egyetlen
cél szolgálatára: megismertetni a világgal a
magyar nemzetben rejlő értékeket, lehámozni
nemzetemről azt, amit az ellenséges propaganda az utolsó évszázad során rákent. Ennek
az egyetlen célnak a szolgálatára állítottam
be egész életemet. Megtettem a magamét s
a többi már nem az én gondom. Nemzetemen
még az Úristen sem segíthet, ha hamarosan
nem ébred magára. De akár magára ébred, akár
nem, én már nem leszek itt, hogy elsirassam,
vagy együtt örvendezzek az örvendezőkkel egy
megrendítően szép és csodálatos föltámadáson, amit csak az Úristen adhat meg, mert más
reménységre lehetőségem sincsen. És ez jól is
van így. Legyen velünk az Úristen kegyelme!”
(„Búcsúszó”)
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Gyerekekről
Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Vakáció a velencei
Meseliget
Óvodában
„Nyakunkon a nyár már, nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni eltökélt a szándék.
A csavargó szélben táncoljon a labda,
és a játékot mi nem is hagyjuk abba.”
Balogh József
Azokat a gyerekeket, akiknek a szülei nyáron
is elfoglaltak, dolgoznak, intézményünkben,
a velencei Meseliget Óvodában egész nyáron
összevont csoportokban, a településrészeken
felváltva fogadjuk, a szülői igényeknek megfelelően. Az ügyelet alatt más környezettel,
más-más felnőttekkel találkoznak a gyermekek (ami az állandósághoz szokott kicsiket néha megviseli, de nem ez a jellemző).
Nagyobb óvodásaink már ismerősként üdvözlik a másik településrészbeli társakat s a felnőtteket, ugyanis már találkoztak az előző
években.
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Minden óvodai dolgozó a nyári napok tartalmas és vidám eltöltésére törekszik, különböző
tevékenységekkel várjuk a gyermekeket, természetesen az életkorukat, alkotókedvüket
figyelembe véve. Ennek következtében az óvodások, akik a nyári időszakban is igénybe veszik
az óvodai nevelést, ebben az időszakban sem
maradnak élmények nélkül, s egy-egy érdekes
tevékenység során új, kellemes tapasztalatokat
szerezhetnek.
A nagy melegben a párakapu nyújt felüdülést és
élményt a gyerekeknek, valamint az árnyékban
elhelyezett pancsoló kádak, melyek a vízben
“pacsálásra”, víz töltögetésére, hajók úsztatása
mellett horgászásra is lehetőséget biztosítanak.
A homokban épülnek a csodaszép várak, készülnek a “hideg fagyik”. Míg árnyék van, lehetőséget biztosítunk az aszfaltrajzolásra, és az elkészült remekműveket délután a szülők is megcsodálhatják. A buborékfújás mindig nagyon
kedves elfoglaltság óvodásaink és a felnőttek

körében is. A reggeli gyülekező alatt elkészült
indiántollaknak a délelőtti játék során van szerepük, s megvalósul az indiános játék. Az árnyas
fák alatt a pokrócon fekve még a mesék, versek
is varázslatosabbak a gyermekeinket figyelve.
Folyamatosan gondoskodunk a gyermekek itatásáról, s arra nagyon figyelünk, hogy minden
gyermek folyadékpótlása megtörténjen. A
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napszúrás megelőzése végett figyelünk, hogy az udvaron vékony kalapban, kendőben tartózkodjanak a gyermekek (aki hozott), valamint rendszeresen kenjük érzékeny bőrüket napégés elleni krémmel.
Az élményekkel gazdag nyár után rövidesen kezdődik az új tanév, s az új
élmények. A hátralévő nyár tartalmas eltöltését kívánom mindenkinek.
„Mert élet a játék, bár minden véges,
legyen az ép testben lelkünk naptól fényes!”
Balogh József
Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

Ősztől ismét Ringató
Szeptembertől folytatódnak a Ringató foglalkozások a velencei
Közösségi Házban heti két alkalommal, szerdánként 17:00 órakor
és pénteken reggel 9:30-kor.
Szeretettel várok minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki
szívesen játszik gyermekével, unokájával oldott, szeretetteli légkörben. Aki maga is úgy érzi, fontos, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, bővíti dalkincsét, vagy éppen
önmaga bátortalan az éneklésben, és segítségre vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására vágyik.

A Ringatóról bővebben:
Családi művészeti nevelési program, ahol a foglalkozások célja a zenei
élmény nyújtása, a közös, örömteli éneklés és játék, ezeken keresztül
az értékközvetítés.
A foglalkozásokon a szülőknek, nagyszülőknek adunk mintát arra, hogy
hogyan kezdődjön a családban a kicsi gyermekek zenei nevelése.
Értékes zenei anyaggal, élő énekszóval és hangszerjátékkal vesszük
körül a kicsiket. A zenei anyagot a kodályi alapelvek szerint válogatjuk,
kerüljük a divatos gyerekslágereket. A foglalkozásokon igyekszünk
minden egyéb zavaró tényezőt kizárni (pl. ezért nem játszóházban,
színes környezetben vagyunk). Nem használunk eszközöket, bábokat,
színes figyelemfelkeltő tárgyakat stb. annak érdekében, hogy az érdeklődést folyamatosan fenntartsuk, mert nem ez a cél. A foglalkozásokon
nem adunk a gyerekek kezébe eszközöket, hangszereket. A gyermekek
mozgása még nem elég fejlett az egyöntetű „zenéléshez”, a ritmushangszereket nem tudják sem megfogni, sem helyesen használni.
Komoly konfliktusforrás lehet, mert a kisgyermek még nem érti, hogy
megkapja, aztán elvesszük tőle, esetleg a másiké is kell. Hangkeltő
eszközöket, hangszereket otthon természetesen lehet használni, de
közösségben nem szerencsés.
Játék közben megmutatjuk az ölbeli játékok semmivel nem pótolható
örömét. A 30 perces foglalkozások felépítése, tartalma előre tervezett, de
rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat és mondókákat
sokat ismételjük, egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre visszatérünk a régebbiekre, így az édesanyák könnyen megtanulják azokat.
A foglalkozások felnőtteknek szólnak, a kicsik nem kapnak feladatot,
nem várunk tőlük semmilyen teljesítményt, sem produkciót. Ha kedvük
van, bekapcsolódhatnak a játékba, de megfigyelői is lehetnek az eseményeknek. Külön öröm, hogy ha édesapák és nagyszülők is érkeznek
a foglalkozásokra, hiszen a Ringató alapvetően egy családi esemény,
program.

Felmerül a kérdés, hogy milyen korú gyerekkel érdemes a foglalkozásokra jönni. Az óvodás kort megelőző korosztályú gyerekekkel lehet
jönni, alsó korhatár nincs, de ajánlott megvárni a kötelező védőoltások
beadását, azaz a három hónapos kort. A gyerekeket nem osztjuk különböző korcsoportokra a foglalkozásokon.
A Ringató nem fejlesztő foglalkozás, a gyerekek a zene hatására viszont
látványosan fejlődnek.
A szerda délutáni és péntek délelőtti foglalkozásokra nem szükséges
bejelentkezni, de érdemes előzetesen tájékozódni a www.ringato.hu
oldalon és a Facebookon, a Velencei Ringató csoportban.
Szalczgruber Mariann
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Történetek a Zöldligetből

Óvodás korától
a színpadra készül
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elengedhetetlen a szorgalom, a kitartás, de a
leghatékonyabb eszköz az elme, ami nélkül
nincs teljesítő képes tudás. A családban mindenki alkalmazza ezt a technikát, ami első sorban önfejlesztő technika, akár az agykontroll.
Ők ezt tudták adni. A közösen felfedezett tehetséget ápolva biztosítják a feltételeket számára,

hogy az útját járhassa. Ez a sikerekkel kikövezett
út azonban a júniusban véget ért tanév során
elágazáshoz, egyben fontos mérföldkőhöz érkezett. Izának döntenie kellett.
- A 2018-as kajak versenyévadra való felkészülést elkezdte ugyan, de az idén választania kellett a zene és a sport között. Talán egy hajszállal

Fotók: Igari Balázs

Nyolc évig kitűnőnek lenni az általános
iskolában már önmagában igen ritka teljesítmény. Ha még azt is hozzátesszük, hogy
főszereplőnk hétéves kora óta hegedül és
énekel kiemelkedő szinten, ráadásul többszörös korosztályos magyar bajnok kajakos, akkor még inkább páratlan az összkép.
Czeilinger Izabella Instagram-profilját nézegetve találtam ezt a Walt Disney-idézetet,
egy remekül sikerült, őt ábrázoló portré
alatt: „Egész jó móka megvalósítani a lehetetlent.” Ezek után nem csoda, hogy – bár
többen is a figyelmembe ajánlották – igazán
kíváncsi lettem az ifjú tóparti talentumra.
Velence, Bence-hegy, kertes ház. Ötgyermekes
mozaikcsaládban nevelkedik Iza, akinek a szobájába lépve megállapítható, hogy egy átlagos
kamasz lány lakja. Leiner Laura-könyvek a polcon, temérdek fénykép a falakon, a gyermekkor
mesés időszakát tükröző plüssállatok az ágyon,
és kissé rendetlen íróasztal, sminkszerekkel és
hajvasalóval. Azonban ha jobban körülnézünk,
kézzel fogható a munka, a lemondás, a hit, az
akarat és persze a gyakorlást nem nélkülözhető
siker. Az egyik sarokban kajaklapát, a másikban hegedű és kottatartó állvány. Mindenhol
emléklapok, a szekrényen kupák, a karnisrúd
aranyérmek súlyától görbe, és még valami: a
többitől kicsit elkülönítve egy érdekes oklevél,
„Pránanadi Gyógyító Mester” fokozat.
Az álmok mellé, a megvalósítás útján, nem baj,
ha vannak eszközeink is. Izabella édesanyja,
Mónika szerint a tehetség kevés. A sikerhez
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a zenei tehetség a nagyobb, amit apai ágról, férfi
vonalról örökítenek a Czeilingerek, generációról
generációra, így a lányunk ezt helyezte előtérbe. A tavalyi énekversenyeken – amelyekre
Varga Virág zöldligetes tanárnő készítette fel
– a tehetségére felfigyelt Vakler Anna és Kneifel György, két igen neves népzenész, tanár.
Mindkettőjüknek sokat köszönhetünk. Kneifel György a székesfehérvári Hermann László
Zenei Konzervatóriumba hívta 9. osztályba, népi
hegedű – népi ének szakra, mi több, vállalta a
felkészítését hegedűből a felvételire. Népi ének
tanára pedig Héjja Bella volt a 2017-18-as tan-

évben alapfokon. Tehetségének
és a gyakorlásoknak köszönhetően sikeres felvételi vizsgát tett –
mondta Milovics Mónika, Izabella
édesanyja, aki hozzátette: büszkeségük a megszerezhető 60 pontból
59-et szerzett, ezzel első helyen
rangsorolva került be a 9. osztályba,
amiért külön igazgatói dicséretben
részesült az év végi bizonyítvány
kiosztásakor. Így a megfelelő sikerélménnyel és
önbizalommal kezdheti el a középiskolát szeptemberben.
Írásunk főszereplője igencsak céltudatos,
elmondása szerint még át sem lépett az óvodai
kiscsoport termének küszöbén, már akkor elhatározta, hogy ha törik, ha szakad, ő bizony egyszer a színpad csillogó királynője lesz!
- Hároméves korom óta sztár akartam lenni.
Híres előadóművész, musical-színész, egyben
popcsillag. 8 évesen már karaoke gépet kértem karácsonyra, majd miután meg is kaptam,

Czeilinger Izabella és a tények:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Magyarország jó tanulója
– jó sportolója 2017” pályázat nyertese, kimagasló 3120 ponttal. Mit takar ez? Kitűnő
tanulmányi eredményt, valamint két magyar bajnoki címet és egy III. helyet kajak-kenu
sportágban. Országos Diákolimpia K4 I. helyezés, továbbá számos országos és nemzetközi megmérettetésen a korosztályában – Ocskay Leila Olíviával párban – a legjobbnak
bizonyultak, Major Ildikó kezei alatt, a VVSI színeiben. Dicsőséglistájához sorolandó
még az is, hogy a legrangosabb népdaléneklő versenysorozat, a „Tiszán innen, Dunán
túl...” döntőjében a mezőny legjobbjaként kiemelt arany minősítést érdemelt ki.

Walt Disney-rajzfilmek betétdalát énekeltem a
városi rendezvényeken, nem ritkán ezres nagyságrendű közönség előtt, amit nagyon élveztem (ahogy édesanyja fogalmazott, kb. 2,5
oktávot énekel ki, angyali frekvencián). Ezek
az élmények máig meghatározóak. A színpadi
mozgás és viselkedés tekintetében sokat segít
az, amit Weisz Fanni modelliskolájában tanultam, tanulok máig is. Ott szintén a modellkedés
és a színészkedés érdekel, s Fanni támogat is
mindebben. Ősztől egy új kaland, ugyanakkor
egy rendkívül komoly munka kezdődik számomra, amit nagyon várok már. Elszánt vagyok,
tudom, hogy jól választottam, de ezt be is kell
bizonyítanom magamnak és mindenkinek, aki
segített, támogatott az elmúlt időszakban. Az
egész életemet meghatározó évek előtt állok
– foglalta össze komoly gondolatait Czeilinger
Izabella.
A 15 éves tehetség elárulta azt is, hogy mivel
a komoly sportolás miatt az elmúlt hat esztendőben nem akadt egyetlen szabad vakációja
sem, a nagy váltás előtt akart egy szabad nyarat.
Ennek jegyében ott volt az EFOTT-on, részt vett
egy zenei táborban, eljutott édesapjával Horvátországba, és minden egyéb lehetőséget kihasználva igyekszik még a nyár végéig bepótolni az
elmulasztott nyaralásokat. Iza tehát alaposan feltölti az akkumulátorait élményekkel, hamarosan
pedig jöhet a zenei konzervatórium. Ne legyenek
kétségeink, a következő években egyre többször
hallunk majd még róla és újabb sikereiről.
-mátay-
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Mozgásban
Mátay Balázs

Szalontay nem az
eredményével lett hős
Mátay
Balázs
az Eb-n
A klasszikus sprintversenyben csak egy
többszörös német világ- és Európa-bajnok tudta nagy csatában elütni a legjobb
nyolc közé jutástól Szalontay Sándort a
skóciai pályakerékpáros Európa-bajnokságon, ám az immár velencei színekben szereplő országos csúcstartónak a spe-ciális
Keirin-versenyben sem volt szerencséje.
Igaz, senki sem győzte le, „mindössze” egy
sza-bálytalan holland vetélytársa miatt
nagyot bukott, amiért ugyan később kizárták a vétkest, de a VeloClass kerekese az
incidens okán négy helyen is komoly mélységű és kiterjedésű zúzódásokat, horzsolt
sérüléseket szenvedett, így nem sokkal
később bekötözve, „toldozva-foldozva”,
tetanusz injekció után, szakadt bringás
dresszben állt oda a vigaszági futamához,
amelyben így lett negyedik!
A skót közönség nem bánt skótul a tapssal, és
hatalmas ovációban részesítette a hősiesen helytálló Szalontayt, aki nem így akart maradandót
alkotni. Lett is volna erre esélye, tekintve, hogy
végül az a francia versenyző (Vigier) ezüstérmes
lett, aki a magyar bringás mögött volt bukása pillanatában, nagyon kevéssel a cél előtt. Amennyiben
ez nincs, Szalontay és a holland juthatott volna
tovább, a francia már ott kiesett volna. Persze, tudjuk, a sportban nincs ha...

- Jó formában, ideális erőállapotban érkeztem
Glasgow-ba, reális cél volt részemről, hogy akár
a 8.-10. helyet elérjem mindkét versenyszámban,
de most nem voltak velem az égiek. A német ebés vb-első Böttichert kemény csatára késztettem
a sprintversenyben, ezzel nem lehetek elégedetlen, de ami a Keirinben történt, azt nagyon
sajnálom. Jól mentem, nem volt már hátra sok
a futamból, az utolsó körre fordulva a második
helyen tekertem, már a célegyenesben voltunk,
amikor a vezető helyen haladó holland srác, Sam
Ligtlee igen komoly, kb 70 km/órás sebességnél egy hirtelen moz-dulattal keresztezte az én
menetvonalamat, a hátsó kerekével összeérve
pedig nagyot estem. Az már cseppet sem vigasztalt, hogy végül a hollandot kizárták a versenyből,
mert sajnos az enyémet elron-totta. Nagyon sajnálom, mivel szinte biztos továbbjutóként esélyem adódott volna céljaim elérésére - mondta
érthetően nem túl vidáman Szalontay Sándor.
A VeloClass bringása hozzátette, hogy sok
kisebb-nagyobb horzsolást, zúzódást szenvedett, a balul sikerült futam után orvosi ellátásban részesült, bekötözték a sebeit, s bár elsőre
nem akartak neki adni, tetanusz injekciót is kért
és végül kapott. Az új bringás dresszét még lett
volna némi ideje kicserélni a vigaszági futama
előtt, de úgy döntött, hogy már nem kínozza
magát, a szakadt felszerelésben próbál meg
csodát tenni. Ez végül nem jött össze, bár a
közönség vastapsa mutatta, nem mindennapi
tettet hajtott végre azzal, hogy – szó szerint
megtépázva – ilyen állapotban is beleállt a küzdelembe, és a nyilvánvaló fájdalmai ellenére
szépen helytállt.
Most lesz egy kis ideje pihennie és sebeit gyógyítgatnia Szalontaynak, de nem
sok, ugyanis hamarosan kezdődik
a ráhangolódás az októberi, franciaországi Világkupára, amelyen
már szinte biztos az indulása,
ugyanis szépen gyűjtögette a
vk-pontokat a szezon korábbi versenyein.
Ami az összképet illeti: hazánk
legjobb pályasprintere tavasszal
igazolt Velencére, és egyre jobb
eredményeket ér el a szezonban
új klubja, edzője, Pavel Buran és
sportmenedzsere, Steiner György
segítségével. Nemrégiben a lengyelországi Pruszkowban ver-

senyzett UCI C1-es kategóriájú viadalon. Ott,
ahol a jövő évi vb-t is rendezik majd. Nem szerepelt rosszul, sőt! Két világbajnokot is legyőzött Sanyi. Az időmérőn 10 mp alatt ment 200
méteren, az elit szintjén is jónak számító 9.97et hasított és a 11. legjobb idővel jutott tovább.
A selejtező futamokban aztán kikapott a szám
egyik legjobbjától, a német Böttichertől (igen,
megint ő... bár 9.85-ös utolsó kétszázat ment,
ami egészen kiváló), de a reményfutamban
olyat produkált, amit talán senki nem hitt volna.
A legjobb nyolcba kerülésért a többszörös
olimpiai bajnok, angol Jason Kenny és a sokszoros világbajnok, francia Francois Pervis volt az
ellenfele. Szalontay magabiztos versenyzéssel
nyerte a futamot, maga mögé utasítva a sportág
két világsztárját, így bejutott a nyolc közé. A
negyeddöntőben aztán az angol Jack Carlinnal
került össze, aki kiejtette a magyart csúcstartót,
de az időeredmények alapján így is a 8. helyen
végzett, ami remek eredmény.
Az eb-t és a lengyel viadalt megelőzően egy
csehországi megmérettetésen az előkelő 6.,
míg a németországi Cottbusban a 11. helyen
végzett. Mégis utóbbi volt a sikeresebb versenye, ugyanis a Keirin-futamban (a tradicionális
sprintszám 2000 méteres japán változata, aminek az első 1400 méterén egy speciális motorbicikli diktálja a tempót, miközben a versenyzők a legjobb pozíciókért harcolnak, amíg el
nem kezdődik a sprint az utolsó 600 méteren)
a dobogó legalsó fokára állhatott fel, ráadásul
160 világranglista pontot is szerzett, ami ugyancsak sokat érhet még a világkupa-kvalifikáció
tekintetében.
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A szoborból az egykori kerékpáros magyar bajnoki bronzérmes Feri bácsi, illetve bátyja, Richter Endre – ő nem mellesleg magyar bajnok
kerekes volt – jóvoltából készült egy kicsinyített

verzió is, amelyet polgármesteri különdíjként
adhatott át a város első embere, Koszti András a
székesfehérvári befutó utáni eredményhirdetésen a velencei rajtot követő első, kápolnásnyéki
gyorsasági részhajrá győztesének.
Az idei Tour de Hongrie korábban soha nem
látott erősségű mezőnnyel lapzártánk idején
startolt augusztus 14-én, a siófoki prológgal. A
televíziók által a világ 195 országában is közvetített verseny 2. szakasza augusztus 16-án
délután a Velence Korzóról rajtolt, és egy gyorsítókör után a környékbeli dombok-hegyek, a
Vértes, Csákvár, Felcsút, Oroszlány és Mór érintésével, 190 km megtétele után Székesfehérváron, a Zichy-ligetben ért véget. A versennyel
szeptemberi lapszámunkban bővebben foglalkozunk.
-mb-

Az ütősök mellett rögbiztek

Látványos küzdelmek a Korzón
Komoly csatákat, látványos mérkőzéseket és
közönségsikert hozott Velencén a VII. Profi
Kempo Gála. A Korzón mintegy ezer néző
tapsolhatott a kemény pofonoknak és rúgásoknak, az igen férfias összecsapásoknak. Az
egyik legkomolyabb harcot a Fehérvári Profi
Kempo Akadémia színeit képviselő, velencei
illetőségű – így duplán is hazai közönség előtt
szereplő – Krausz Bence vívta a debreceni
Muzsnay András ellen. A publikum komoly
biztatása mellett Krausz hatalmas
csatában, megérdemelten győzött.
- Kemény ellenfél volt a debreceni
srác, boldog vagyok, hogy végül örömet tudtam okozni a közönségnek.
Hosszú felkészülés után jól éreztem
magam a ringben, jól sikerült a formaidőzítésem. Köszönöm a segítséget Takács Attilának, Baricz Máténak
és Szinável Sándornak, akik a nehéz
ráhangolódási időszakban végig segítettek – mondta Krausz Bence.
Takács Attila 71 kg-os tanítványa mellett a PKA
részéről még Baricz Máté és Lamik Armand
lépett kötelek közé, de egyikük sem tudott

nyerni, mint ahogy a kápolnásnyéki Szombati
Gergő sem. Mindannyian helytálltak, de ez
most kevésnek bizonyult. A két sárosdi harcos
közül Kugler András legyőzte a budapesti Jerger
Barnabást, Tóth Ádám viszont kikapott a pécsi
Budai Richárdtól.
MB

Ha nyár, akkor strandrögbi a Velencei-tó
partján. A veretes múlttal bíró rendezvény
idén már a második alkalommal az Ütős
Fesztivál egyik helyszínén, az agárdi Napsugár Strandon került megrendezésre a Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület szervezésében. A viadalra 7-7 csapat nevezett érintős
(non-kontakt) és kontakt kategóriában. A
hazai egyesületet a Velencei-tavi Valkűrök
és a Velencei-tavi Vikingek képviselték.
Nem is eredménytelenül.

Fotó: VTRSE

Nem akármilyen kuriózummal készült
Richter Ferenc velencei szobrász-kőfaragó
mester a Tour de Hongrie profi kerékpáros
körverseny második, augusztus 16-i, Velence-Székesfehérvár szakaszának rajtjára. A
településen és azon kívül is több értékes
alkotást készítő, köztiszteletnek örvendő
mesterember egy „őskerékpáros” szobrot
formázott meg az elmúlt hetekben. Az ötletes és remek kivitelű alkotás a rajtceremónia előtti órákban a Velence Korzón felállítandó színpad mellett volt elhelyezve, ahol
bárki szelfizhetett vele, illetve a könnyebb
testsúlyú hölgyek és gyermekek fel is ülhettek az ősbringás kétkerekűjének vázára.

Velence sportja

Fotók: Igari Balázs

Ősbringás várta
a Tour de Hongrie rajtját

- Csapataink kiválóan helytálltak. Az érintős
megmérettetésen a – vegyesen lányok és fiúk
alkotta egyletek meccseltek egymás ellen – 16
évesekből álló Vikingek a budapesti Medvelányok mögött a 2. helyet szerezték meg, maguk
mögé utasítva a jó erőkből álló százhalombattai és fehérvári klubok különböző egységeit. A
Valkűrök névre hallgató másik alakulatunk a 7.
helyet szerezte meg. A kontakt tornán a battaiak győztek, a szegedi Gorillák, a dunaújvárosi
illetőségű Szomjas Tevék, a Soproni Sasok, a
Kosok (Budapest), a Fekete Sereg (Sz.batta) és a
Fehérvár RC előtt. Köszönjük a támogatást mindenkinek, a fesztivál szervezőinek, a Napsugár
Strandnak, a Decathlonnak és az Auchannak!
– foglalta össze a lényeget Hollósi Gábor edző,
klubelnök, aki külön köszönetet mondott a
szervezésben résztvevőknek: Ormayné Kovács
Gabriellának, Antal Dénesnek, Szigeti Erikának,
Ormay Gergőnek, Ormay Krisztiánnak, Antal
Petrának, Antal Patríciának, Friedmann Ferencnek, Sárkány Tibornak, Kraus Gabriellának,
Hídvégi János Gábornak, Slott Attilának, Fekete
Dávidnak, Juhász Ferencnek és nem utolsó sorban Pethes Adriennek és Urbán Tamásnak.
-mátay-
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Az anyatejes
táplálásról,
összefogással

Fotók: Igari Balázs

Immár másfél évtizede együtt ünnepli Velence
és Kápolnásnyék az Anyatejes Táplálás Világnapját. A két település védőnői fognak össze
évről évre, és szerveznek kiváló, előadásokkal,
prezentációkkal, termékbemutatókkal egybekötött babás-mamás programot. Idén augusztus 3-án a kápolnásnyéki művelődési házban
ismét színvonalas eseményt hozott össze
segítőivel minden emberpalánta életének első
és legfontosabb tápláléka köré fonódva Papp
Judit és Torma Csabáné velencei, valamint Szita
Ildikó kápolnásnyéki védőnő. Polyákné Gulyás

Velencén történt
Erika megyei szakfelügyelő
védőnő megnyitóját követően a két érintett település polgármestere, Koszti
András és Podhorszki István
köszöntötte a jelenlévő és
folyamatosan érkező családokat, anyukákat, kismamákat és kisbabákat.
- Magam is háromgyermekes édesapa vagyok, s bár a
tapasztalatok már sokévesek, tökéletesen emlékszem,
hogy a két lányom és a fiam egyaránt a lehető
legtovább, nagyjából kétéves korukig anyatejes
kisbabák voltak, általuk testközelből tapasztaltam, mennyire fontos, mennyire meghatározó
táplálék egy kis ember fejlődése tekintetében
az anyatej. Rendkívül jó kezdeményezésnek tartom ezt a hagyományos rendezvényt, így nem is
lehet kérdéses, hogy maximálisan támogatom.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
Velencén az országos átlagnál is jóval magasabb
a születések aránya, az újszülöttek száma, s
városunk a fiatal családok körében is igen népszerű, sokan választják közülük új otthonuknak
településünket – mondta Velence első embere,

Koszti András, aki hozzátette: szeretne abból is
hagyományt teremteni, hogy személyesen látogatja és ajándékozza meg azokat a családokat,
ahová éppen a közelmúltban „kopogtatott be a
gólya”.
Az eseményen a hasznos előadások és bemutatók mellett volt baba-mama torna, bábos
mesekuckó, 3+1 totó, zumba bemutató, csiri-biri
torna és játszóház, továbbá bemutatkozott a
KRIO intézet és a bababarát Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház dr. Hagymásy
László főorvos vezette, méltán elismert szülészeti osztálya.
-mátay-

Válogatott kapus
a táborozóknál
Évek óta hagyomány, hogy különböző tematikában 1-1 hetes turnusokban táborokat
szervez a gyerekeknek a Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány. Az idén is így
volt ez. Az egyik legnépszerűbb a focitábor
volt, amelyet egy bajnoki és egy BL-meccs
között meglátogatott a MOL Vidi FC válogatott kapusa, Kovácsik Ádám. A kiváló hálóőr
– akit sok mindenről faggattak a kicsik –
örömmel vett részt egy kis játékban az apróságokkal, illetve mosolyogva pózolt közöttük a fotózáson is.
Nem sokkal később hasonló élményben volt
részük a táborozó lurkóknak, amikor a bajnoki
címvédő egyik nyári új szerzeménye, a Debrecenből igazolt tehetséges szélső, Sós Bence
vegyült el közöttük egy kis időre. A jövő egyik

nagy honi ígérete is remekül érezte magát a kis
Messik, Neymarok és Cristiano Ronaldók között,
akik alaposan kifaggatták a Ludogorec ellen
sikeresen megvívott BL-párharcról, bár ezen a
két meccsen éppen nem kapott aktív szerepet a
fiatal támadó.
Ahogy másfél héttel korábban Kovácsik Ádám,
Sós Bence is ajándékokkal érkezett a táborba, a
legtöbb relikviára pedig gyorsan aláírás is került,

így ez esetben is őszintén boldog mosolyok
villantak a közös fotózáson. A Vidi érezhetően
szívén viseli a Fekete Zsuzsanna által vezetett
alapítvány sorsát, ugyanis tavaly egy mez árveréséből befolyt összeget ajánlott fel számára, idén
júniusban pedig a Videoton nevét viselő bokszklub rendezett gyűjtést, amelyhez csatlakoztak
más sportágak képviselői is.
MB
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mint azt a könyv alcíme is jelzi – önnön színházi, rádiós, újságírói és televíziós tapasztalata
élményeit, jó és rossz benyomásait osztja meg az olvasókkal.

Hauszmann Alajos
Csikász Lajos: Megátkozottak
.
Egységes
Közművelődési
Csikász Lajos új regénye az eddigieknél árnyaltabb képet ad az 1286-1290-es évek
Magyarországáról,
és
önállóan
olvasható előzménytörténete a szerző Anjou-lobogók alatt
Intézményközpont és Könyvtár című sorozatának. Az olvasó nemcsak
a Kun László királyságát feszítő ellentétekről és
viszályokról tájékozódhat, de elmerülhet a "liliomos" kötetek szereplőinek előéletében, és
Velence, Tópart u. 52.
megértheti azokat az ellentéteket, amelyek mintegy másfél évtizeddel ezen regény eseményei
után meghatározzák a cselekedeteiket.
Tel.: 22/ 472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com
www.velence-bibl.eoldal.hu
Olvasni-Való
A könyvtár nyitvatartása:

Olvasni-Való

Marjolein Dubbers: Hormonkontroll

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Szombat:

10.00–17.00
13.00–17.00
10.00–17.00
10.00–15.00

A holland szerző érthetően, gyakorlati szempontokat figyelembe véve és inspirálóa
magyarázza el, miként kerüljük el, hogy ki legyünk szolgáltatva a hormonjainknak. Már m
sokat tehetünk hormonháztartásunk optimális működéséért. Ajánljuk a könyvet mindazokna
a nőknek, akik felelősséget vállalnak saját fizikai és mentális egészségükért.

Verebes István: Tólig: Tapasztalásaim történetei, történeteim tapasztalásai

Verebes István:
Tólig: Tapasztalásaim történetei,
történeteim tapasztalásai

Verebes István a magyar művészvilág legendás alakja. Összetett személyiség, szerteágazó
tehetséggel: fanyar humora, iróniája sokak kedvencévé tette. Regényes önéletrajzi kötetében –
Csikász Lajos: Megátkozottak
Csikász Lajos új regénye az eddigieknél árnyaltabb képet ad az 1286-1290-es évek
Magyarországáról, és önállóan olvasható előzménytörténete a szerző Anjou-lobogók alatt
című sorozatának. Az olvasó nemcsak a Kun László királyságát feszítő ellentétekről és
viszályokról tájékozódhat, de elmerülhet a "liliomos" kötetek szereplőinek előéletében, és
megértheti azokat az ellentéteket, amelyek mintegy másfél évtizeddel ezen regény eseményei
után meghatározzák a cselekedeteiket.

Csikász Lajos: Megátkozottak

Csikász Lajos új regénye az eddigieknél árnyaltabb
képet ad az 1286-1290-es évek Magyarországáról,
és önállóan olvasható előzménytörténete a szerző
Anjou-lobogók alatt című sorozatának. Az olvasó
nem csak a Kun László királyságát feszítő ellentétekről és viszályokról tájékozódhat, de elmerülhet
a „liliomos” kötetek szereplőinek előéletében, és
megértheti azokat az ellentéteket, amelyek mintegy másfél évtizeddel ezen regény eseményei
után meghatározzák a cselekedeteiket.

Verebes István a magyar művészvilág legendás alakja. Összetett személyiség, szerteágazó
tehetséggel: fanyar humora, iróniája sokak kedvencévé tette. Regényes önéletrajzi kötetében
–- mint azt a könyv alcíme is jelzi -– önnön színLin Hallberg: Vár minket Szigge!
házi, rádiós, újságírói és televíziós tapasztalatait,
Új történetben lép színre Szigge, a pajkos shetlandi és a kisiskolás Elina, Szigge álland
élményeit, jó és rossz benyomásait osztjalovasa
megés szeretetteli, lelkiismeretes
gondozója.
A kislány a barátnőivel együtt továbbra is
Lin
Hallberg:
Csikófarmra jár lovagolni – az újdonság az, hogy most már egyedül, hisz időközbe
az olvasókkal.

Vár minket Szigge!

Új történetben lép színre Szigge, a pajkos
kisiskolás Elina, Szigge állandó
lovasa és szeretetteli, lelkiismeretes gondozója.
A kislány a barátnőivel együtt továbbra is a Csikófarmra jár lovagolni –- az újdonság az, hogy
most már egyedül, hisz időközben „nagylányok”
lettek. Az viszont már komoly kérdés, hogy a
meghirdetett nyári lovas táborba elmenjenek-e.
Az izgalmas kisregény végére ez is kiderül.

mint azt a könyv alcíme is jelzi – önnön színházi, rádiós, újságírói és televíziós tapasztalatait,
shetlandi és a
élményeit, jó és rossz benyomásait osztja meg az olvasókkal.

Verebes István: Tólig: Tapasztalásaim történetei, történeteim tapasztalásai
Verebes István a magyar művészvilág legendás alakja. Összetett személyiség, szerteágazó
tehetséggel: fanyar humora, iróniája sokak kedvencévé tette. Regényes önéletrajzi kötetében –

Sinkánéá Mihály Zita
intézményvezető
Marjolein Dubbers: Hormonkontroll

Marjolein Dubbers:
Hormonkontroll

A holland szerző érthetően, gyakorlati szempontokat figyelembe véve és inspirálóan
magyarázza el, miként kerüljük el, hogy ki legyünk szolgáltatva a hormonjainknak. Már ma
sokat tehetünk hormonháztartásunk optimális működéséért. Ajánljuk a könyvet mindazoknak
a nőknek, akik felelősséget vállalnak saját fizikai és mentális egészségükért.

A holland szerző érthetően,
gyakorlati szempontokat figyelembe véve és inspirálóan
magyarázza el, miként kerüljük
el, hogy ki legyünk szolgáltatva
a hormonjainknak. Már ma
sokat tehetünk hormonháztartásunk optimális működéséért.
Ajánljuk a könyvet mindazoknak a nőknek, akik felelősséget
vállalnak saját fizikai és mentális egészségükért.
Lin Hallberg: Vár minket Szigge!

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

Új történetben lép színre Szigge, a pajkos shetlandi és a kisiskolás Elina, Szigge állandó
lovasa és szeretetteli, lelkiismeretes gondozója. A kislány a barátnőivel együtt továbbra is a
Csikófarmra jár lovagolni – az újdonság az, hogy most már egyedül, hisz időközben

zárva

www.velence.hu

Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub
Múlik a szünidő, telik a nyár, mely lassan a
vége felé közeledve igazi kánikulával tört ránk.
A rekkenő hőséget időnként egy-egy hirtelen
ránk zúduló nyári zápor enyhíti csak, ami azonban nem sokáig nyújt felüdülést. Az időjárás
nagyon kedvez most a nyaralóknak, ami meg
is látszik városunkban, hiszen a közlekedés is
roppant nehéz, parkolóhelyet nemigen találni
napközben, de még késő este sem, nyugodtan
ki lehetne helyezni a város széleire a „megtelt”
táblát. Ami nem csoda, hiszen a kiváló strandok,
a változatos, színes programok, színvonalas rendezvények mágnesszerűen vonzzák a turistákat.
És erre büszkéknek kell lennünk még akkor is,
ha ez a túlzsúfoltság időnként némi kellemetlenséggel jár.

Július közepén a III-as klub ünnepségén vettünk részt kisebb csapatunkkal, melyet megalakulásuk 5. évfordulójára rendeztek. A szépen
megterített asztalokra kemencében pirosra sült
csirkecombot tálaltak fel tört krumplival és savanyúsággal, valamint jófajta borral, üdítővel. Nem
hiányozhattak az asztalokról a finom pogácsák
és házi sütemények sem, melyeknek választékát valamelyest mi is bővítettük. Igen kellemes,
vidám hangulatú, sok-sok beszélgetéssel tarkított délután volt, melyet ezúton is megköszönünk vendéglátóinknak, akikkel megbeszéltük,
hogy sűrűbbé kellene tenni találkozásainkat,
és néha egy-egy kirándulást is szervezhetnénk
közösen.
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Augusztus elején rendkívüli (terefere) klubnapot
tartottunk, ahol mindenki elmesélhette eddigi
nyári élményeit. Elég szép számban jöttünk
össze annak ellenére, hogy a nyári szünetben
nyugdíjasaink idejét teljes egészében lekötik az
unokák, valamint a kerti munkák.
Sokunk számára a legnagyobb élményt és kikapcsolódást a hétvégeken megrendezésre kerülő
színházi előadások nyújtják. Az Esztrád Vízi Színház Velence idén is kiváló műsorokat tűzött a
programjára. Ezen a nyáron általában musicales
feldolgozásokat, zenés, táncos darabokat, egyegy zenekart felidéző (Beatles, Neoton, Abba)
időutazásokat láthatunk. A humort kedvelőknek is jut bőven
a különféle vígjátékokból, a L’art
pour l’art együttes
egyedi
humorából. Felejthetetlen
volt a Karády-est
a
Magyarországi
Szerb
Színház
előadó-művészeivel.
Ugyancsak
kitűnően összeállított, színvonalas
műsor volt Vásáry
André musicalekből és operettekből válogatott előadói estje,
ahol külön említést érdemelnek a zenészek és
táncosok is. Állandó színvonalat, remek teljesítményt hoznak mindig a Magyarock Dalszínház
előadásai,
előadóművészei. Végül, de nem utolsó
sorban megemlíteném az
Afrikai Show-t, szenegáli
tánc-és zeneművészek fergeteges előadását, mel�lyel megidézték hazájukat,
a forró Afrikát. Táncaikkal,
valamint ütős hangszereik
virtuóz megszólaltatásával
betekintést
nyerhettünk
kultúrájukba, életérzéseikbe. Köszönjük az élményt

a színháznak és a szereplőknek egyaránt. És
nem utolsó sorban a tiszteletjegyeket, melyeket
majdnem minden előadásra sikerül teljes egészében felhasználnunk, sőt voltak olyan előadások is, hogy kevésnek bizonyultak.
A nyár további részében nyugdíjas társaimnak és
a VH olvasóinak kellemes időtöltést, jó egészséget, jó nyaralást kívánok
Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Óvárosi
Nyugdíjas Klub
„Hej halászok, halászok, mit fogott a hálótok?”
Így kezdődik a régi nóta. Természetesen halat,
finom velencei tavi halat. A halász pedig nem
volt más, mint klubtársunk, Bakosné Éva férje.
Már szinte hagyomány, hogy minden évben
megvendégel bennünket egy igazi velencei
halászlével! Ez most sem volt másképp! Mindenkinek nagyon ízlett, köszönjük szépen!
Klubtársaink közül többen is Gyulán vettek részt
kiránduláson. Nagyszerű élményekben volt
részük, például kisvonattal nézték meg a város

2018. augusztus
fő nevezetességeit! Megnézték a híres gyulai
várat is, ellátogattak a szarvasi arborétumba
ahol a fák, növények között sétálva hűsölhettek
egy keveset. Augusztus hónapban nyári szünetet tartunk, ezeket a forró nyári napokat jobban
át tudjuk vészelni a besötétített hűvös szobában! A nyári szünet utáni első foglalkozásunkat szeptember 7-én tartjuk. Addigra mindenki
feltöltődik élményekkel, és kíváncsian várjuk a
beszámolókat! Jó pihenést, sok-sok kedves és
pozitív benyomást kívánok nyugdíjas társaimnak! A nyár hátralévő napjaira is jó egészséget,
szép napokat!
Kantár Ferencné
klubvezető

Nosztalgia
III. számú
Nyugdíjas Klub
Júniusban ünnepeltük klubunk ötéves születésnapját, ahová meghívtuk az 1. sz. Nyugdíjas Klub
tagjait is. Ez az öt év egy közösség életében nem
túl nagy idő, de nekünk fontos volt összegezni
az elmúlt időszakot. Azzal a céllal alakultunk,
hogy közösen kiránduljunk, hétről hétre baráti
beszélgetésekkel, közös főzéssel-sütéssel kapcsolódjunk ki a hétköznapok szürkeségéből. Azt

szedtünk, szalonnát sütöttünk a kijelölt tűzrakó helyeken, Zircen megnéztük az apátságot, az arborétumot. Körbeautóztuk a Balatont,
útközben Zalaszántón megnéztük a sztúpát és
egy ma is működő vízimalmot. Sokat utaztunk
tömegközlekedési eszközzel, pl. vonattal és
HÉV-vel jártunk Gödöllőn, Esztergomba pedig
hajóval mentünk.
Igyekeztünk megnézni az időszakos és állandó
kiállításokat, pl. Terror Háza, Titanic, Rembrandt
és társai, Picasso, Csontváry stb. Céljaink megvalósításához élvezzük az önkormányzat, valamint
szponzoraink, Linardics Iván és Krausz György
támogatását, amit ezúton is köszönünk.

hiszem, közös céljainkat sikerült megvalósítani,
hiszen az elmúlt években háromszor jártunk
Erdélyben, pl. végigsétáltunk a Békás-szoroson,
a Tordai-hasadékon stb. Magyarországot bebarangoltuk kelettől nyugatig. Pl. Aggtelek, Diósgyőr, Szilvásvárad, Eger, Szalajka-völgy, Szarvas,
Majk, Sümeg, Fertőd, Sopron, Szurdokpüspöki,
Hollókő, Mohács stb.
Az autóbuszbérlés nem kevés pénzbe kerül,
ezért kirándultunk saját autóval, pl. többször
jártunk Bakonybélben, ahol medvehagymát

Továbbra is járunk az Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakiskola kertészetébe egy-egy órát dolgozni.
Megünnepeltük Poósz Árpádné 80. születésnapját, Linardics úr jóvoltából körömpörköltet
főztünk mindenki nagy örömére. Változatlan lelkesedéssel, a Poósz család közreműködésével
gyűjtjük a műanyag kupakokat Szomor Csongor
velencei beteg kisfiú gyógykezelésére.
Beteg nyugdíjas társainknak mielőbbi gyógyulást kívánunk, nagyon várjuk őket vissza. Minden
kedves nyugdíjas társunknak további jó egészséget kívánunk.
Herczeg Ferencné
klubvezető

Lapzártakor történt:

Olasz dobogó a Tour de Hongrie
Velence - Székesfehérvár szakaszán
Kiváló versenyt, szoros sprintbefutót, menet
közben is komoly küzdelmeket és teljes
olasz dobogót hozott a Tour de Hongrie
profi kerékpáros körverseny csaknem 200
km-es Velence-Székesfehérvár szakasza. A
győztes Matteo Moschetti lett, megelőzve
Antonio Vivianit és az összetett éllovasát,

Manuel Bellettit. A Velence Korzón lebonyolított rajtceremónián Koszti András polgármesternek a Magyar Közút Nonprofit Zrt
vezérigazgató-helyettese, Mikesz Csaba volt
a partnere, közösen lengették a rajtzászlót,
útjára indítva a mezőnyt.
Az első - kápolnásnyéki - gyorsasági részhajrá
a német Jannik Steimlének sikerült a legjobban, később, a fehérvári díjátadó ceremónián ő
vehette át Velence polgármesterének különdíját
Koszti Andrástól. A folytatásban sokan törtek
előre, próbáltak meglépni a mezőnytől, de a
szökevényeket mindig utolérte az üldözőboly.
Székesfehérvár előtt a mezőny elkapta az utolsó
komolyabban próbálkozó szökevény triót, de ezt

követően sem maradtak abba a kísérletek, mind
a három városi körben akadt olyan versenyző –
például a MyBike Stevens színeiben tekerő Pelikán János –, aki ezzel próbálkozott, de a sprinterek csapatai olyan komoly tempót diktáltak,
hogy senkinek sem volt esélye.
A versenyről bővebb összefoglalót és fotókat
szeptemberi lapszámunkban közlünk.
-mátay-
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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 bizonyultak, ők biztosan szívügyüknek érzik
majd, hogy vigyázzanak rá, és ANYAKÖNYVI
örülnek neki
HÍREK
amíg csak tehetik!
Házasságot kötöttek:

Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel,
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, szabadidős tevékenysége értékesebb, színesebb
legyen-, bekapcsolódtunk ebbe az örömteli
alkotó munkába.

Atlétáink
sikere

2018. július 21-én
Csibrik Tamás – Csincsi Anita

Szeptember utolsó hetében Székesfehérváron 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 harmadik fokán végzett.
2018. július 27-én
A csapat tagjai: Veszelovszki Dóra, Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka
Gergely Dávid – Toronyi Anikó Mariann
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő
tanár: Varga Miklós.
Miklós-Illés Kálmán – Nyusti Bernadett

Vízvezeték- és Minden
fűtésszerelő
hűtő és fagyasztószekrény

Garanciával vállalom:
Szabó
Zoltán
javítása 2 év garanciával,
Csőtörések, beázások megszüntetését.

Lefolyóktapétázás
és nyomóvezetékek
ajtógumi éscseréjét,
műanyag részek
Festés-mázolás,
WC-tartályok, mosogatók, csaptelep-szifonok,
pótlását vállalom.
radiátorok
és radiátorszelepek
Elérhető
áron, garanciával
CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

Serák György
06 30/825-9201
Hívjon
bizalommal hűtőgépszerelő
GRIGOR JÁNOS 06 20/557-3008

Fakivágást,
kerti munkákat, ház
2018. július 28-án
Sabbouh Malik - Yaghi Caroline
Gilián Zoltán – Bethlendy Boglárka

körüli teendőket vállalok!

Veszélyes fák kivágását, bozótirtást,
2018. augusztus 4-én

Odler László
– Hevesi
Andrea
metszést,
fűnyírást,
stb.Ildikó
elszállítással.
Zsiros György – Kőrös Mónika

Ingyenes felmérés:

Gratulálunk!
06
20/373-5472

Egri Andorné, Máthay Erzsébet
anyakönyvvezetők

Csuday István

06 20 476-7798

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

HÉTFŐ

KEDD

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Nosztalgia
Tai chi
Női torna
III. Sz.
Nyugdíjas Klub
Szakmunkások biztos
helye, hadd legyünk
a házmestere!
17.15–18.15
17.00–18.30
15.00 órától

SZERDA

Női torna
17.45–18.45

II. sz. Nyugdíjas Klub
15.00 órától

Női torna
18.45–19.45

Gymstick
19.00–20.00

Gymstick
18.30–19.30

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

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Mozgásfejlesztő torna
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak
16.30–17.30

Aprócska Néptánc
10.00–11.00

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

4. Terem

Meteor dance
17.00–18.00
Karate
18.00–19.30
5. Terem
Barbi balettiskola
16.00–18.00
Hatha Jóga
elérhetőség:0620/5348110
18.15–19.45
Klubszoba

Tó
ÁGI fitness
18.45–20.00

Környéki Gondnokság
Meteor dance
17.00–18.00
Regélő társastánc
18.30–20.00

Lakásfelújítás
Festés-mázolás
Kerti munkák The Kids club
„Itt leszel fitt leszel Aerobic”
Ringató foglalkozás
9.00-10.00
17.00–17.30
Ház körüli teendők 16.30–17.00
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” „Itt leszel fitt leszel Aerobic”
Fakivágás 18.00–19.00
18.00–19.00
Zöldhulladék elszállítás
Velencei-tavi Rózsa
Kőműves
munkák
I. számú Nyugdíjas Klub
nyáron: 16.00
Kisebb javításokat
is órától
vállalunk
télen: 14.00 órától

PÉNTEK

Gárdony, Szab
(
áruhá

Tel.: 06 20 9
22 7
„Itt leszel fitt leszel
Aerobic”
davidzoltan@
9.00–10.00
Ringató
9.15–9.45

Velencei Polgármesteri Hivatal
POLGÁRMESTER
Koszti András
HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit
osztályvezető589-419
Heinczné Horváth Edina
humánerőforrás
szakreferens589-412
(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
anyakönyvvezető589-417
(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,

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

talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő
közterület-felügyelő
589-422,

30-588-6416
Pécsi Viktor
közterület-felügyelő589-422,
30-255-7392
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető589-414
Csikmérő Enricóné
főkönyvi könyvelő
589-411
Egri Andorné
főkönyvi könyvelő
589-411
Zsapka Judit
pénzügyi ügyintéző
589-424
Csizik Gabriella
pénzügyi ügyintéző
589-423
Sári Viktória
pénzügyi ügyintéző
589-415
Kátai Éva
pénzügyi ügyintéző
589-410
Nagy Mónika
pénzügyi ügyintéző
589-410
Kovács Jánosné
adóigazgatási ügyintéző
589-413
(építményadó, adókönyvelés,
adó- és értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta
adóigazgatási ügyintéző
589-409
(iparűzési adó, talajterhelési díj,
telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó,
gépjárműadó)
Bíró Gábor
adóigazgatási ügyintéző
589-428
(adóbehajtás, végrehajtás,
adók módjára behajtandó köztartozások)
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly
osztályvezető

589-407

Közérdekű
telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület30/631-5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap
és ünnepnap 12.00-20.00)
30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla
20/311-7021
22/474-483
MOHOSZ
Velencei-tavi Kirendeltsége
22/700-012
Sarf György vezető
30 /537-7147
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető
30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea
falugazdász70/199-2773
kedd: 13.00-16.00
(kastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt.20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.
Információs Pont
80/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés: 
22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 
8.00-13.00
Szakorvosi
Rendelőintézet:22/589-515
Központi
Háziorvosi Ügyelet:
22/311-104

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
szerda
péntek

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

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

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

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

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

www.velence.hu

HIRDESSEN A VELENCEI HÍRADÓBAN!
hirado@velence.hu
Generali-Providencia
Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda

Bese Mihály

2484 Agárd,
Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125
Személyes-, vagyon- és technikai
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés
Önkéntes Nyugdíjpénztár!
Lakáskassza!
Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is:
2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129
besemisi@freemail.hu

Műanyag bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök forgalmazása és beépítése

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

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

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

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

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szoci- Házi segítségnyújtás igénybevétele
ális segítést vagy – a szociális wsegítést telefonos vagy személyes kérelemre
is magába foglaló –ANTENNA,
személyi gondotörténik.
-RIASZTÓ,
-VILLANY,
zást biztosítunk.
Intézményi térítési díj:
 ANTENNA szerelése, javítás (hivatalos ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u. 28.
Személyi gondozás:
olyan célzott
Személyi
gondozás:
650 Ft/óra
-„UPC DIRECT”
Bárholsegíaz országban
elérhető
tányéros tévé,
és extraSzociális
digitális földi
televíziós
tés, mely az -„MinDig
igénybe TV”
vevő ingyenes
rendszeres
segítés:
1500szolgáltatás,
Ft/óra
hosszabb idejű támogatása, fejlesztése, Érdeklődni: Humán
 VILLANYSZERELÉS és
VILLANYÓRA HELYEK
amely
elősegíti
a körülményekhez mérőhelyi
Családmunkák
és Gyermekjóléti
Szolgálat,
-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások,
-Érintésvédelmi
készítése,
képest legjobb
életminőségfelülvizsgálat,
elérését. dokumentáció
Velence, Zárt
u. 2.
Szociális
segítés: az ellátott minden- Tel.: 06-22-589-157,
 RIASZTÓSZERELÉS és, VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ rendszerek..stb
napi életvitelében, személyes környe- E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
javítás: 06 30/981-63-63
Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15
zeteSzerelés,
rendben
tartásában mindennapi Palánki
Katalin (hsg. egységvezető)
ügyeinek intézésében nyújtwww.gergelysat.hu
segítséget. 06-30/915-1895
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Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Vajda Attiláné 30/572-695
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Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Az Axereal Hungary
kápolnásnyéki és agárdi
gabonatárolójába keres

Az Axereal Hungary kápolnásnyéki és agárdi gabonatárolójába kere

telephelyi munkatársat

telephelyi munkatársat

Az állás betöltéséhez előképzettség nem szükséges.

Az állás betöltéséhez előképzettség nem szükséges.

Tó Környéki Gondnokság

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

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

Amit kínálunk : piaci bér és kafetéria, valamint stabil, megbízható
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nemzetközi vállalati háttér. Részmunkaidős foglalkoztatás is lehetség
Fő feladatok:
a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése
Fő feladatok:
 a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése (ki-betárolás)
(ki-betárolás)
 a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése
 alap gabonaminősítési
vizsgálatok telephelyen történő elvégzése
a szállítmányok súlyát rögzítő program
kezelése
 a gabonatároló karbantartási és tisztántartási feladatainak ellátása
 a telephely környezetének rendben tartása
alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen
történő elvégzése
Jelentkezés módja: Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését jelentkezését a következő lehetőségeken
: 2484 Agárd, Pálmajor, vagy 2475 Kápolnásnyék a 7-es főút mellett a 42-es km-nél,
a gabonatároló karbantartásitelephelyek
és tisztántartási
email : telep.axereal@gmail.com, telefonon érdeklődni lehet: 06 30/313 8673
feladatainak ellátása
a telephely környezetének rendben tartása

Jelentkezés módja:
Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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

Auftragsnu
AuftragsPo

Teljes körű fogászati ellátás, Fogorvosi Magánügyelet
2014. november–december

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

A turizmus – lehetőség vagy
tehetetlenség?
Dr. Salamon-Branis Orsolya

Dr. Salamon László

Dr. Varga Levente

Dr. Szabó Zoltán

fogszakorvos

Dr. Branis Edit

vezető főorvos,
implantológus

szájsebész szakorvos,
implantológus

Dr. Szeibel Günther

fogszakorvos

fogorvos

urisztikai konferenciát szervezett
november 27-én a Velencei-tavi TDM
Velence Resort&Spa-ban. A találkozó
apropóját a turisztikai szervezetekben folyó
reform adta, amely országos szinten célul
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb
működést. A rendezvényt Velence polgármestere, Koszti András nyitotta meg.
00
államtitkár
kerékpárút,
sem
Beszédében kiemelte,
hogy apéntekig:
Velencei-tó és 8 00
Rendelés:
hétfőtől
–21 00,hozzátette:
sz.-v.: sem
8 00a–20
óráig.
környéke még sok kiaknázatlan lehetőséget a Velencei-tó Kapuja projekt nem jelent
8000
Székesfehérvár, Berényi út 33.
rejt, melyeket közös erővel a közösség adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt
+36-30/332-2739
22/501-008,
hasznára fordíthatunk.
Tessely Zoltán többnyire egynapos látogatók használják. A
működő
TDM
szervezetek
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta területen
a vendégéjszakák számában nem sikerült hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a
növekedést generálni annak ellenére, hogy a radikális reform, az összeolvadás. Véleménye
régióban több uniós pályázati fejlesztés szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a
valósult meg. Kifejezte aggodalmát a tó körüli lehetőségeket, programokat, és
Attilahozzájárulna a
önkormányzat
,,csodavárás gyakorlata” miatt: a fejlesz- valamennyiJámbor
lényeges
lehetne
téseket külső forrásból kívánják mindenhol költségekhez,
Családi
házak,előrelépést
panellakások
idegenforgalmi
adókkisebb
mértékét
megvalósítani, miközben a helyi rendszerek elérni. Azkomplett
szerelése,
egységesíteni
kellene
(Gárdonyban jelenleg
nem hatékonyak.
javítási
munkák
L. Simon László államtitkár további, 380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj).
igényes vendégeket kiszolgáló szálláshelyek L. Simon László büszkén utalt a VVSI
létesítését sürgette. Hangsúlyozta olyan fejlesztésének megkezdésére, valamint a
turisztikai
,,attrakciók”
kidolgozásának teljes partvédmű- és kikötő felújításra,
fontosságát, felkutatását, amelyek nem csak amelynek tervezésével jövő év közepére
a megvalósítás költsége mintegy
,,egynapos” vendégforgalmat vonzanak. elkészülnek,
jamborattila62@gmail.com
Lényegesnek nevezte
a vendégéjszakák 15 milliárd forint. Megemlítette egy verszámának adóbevételt jelentő növelését. Az senyekre is alkalmas sportuszoda létesítésének tervét.
Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes államtitkára elmondta, a turizmus adja Magyarország 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
Dr. Czika Szilárd
fogorvos

vezető fogszakorvos

Dr. Király Gyula
fogorvos

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)

Dr. Popa Júlia
fogorvos

Dr. Tóth Gellért
fogorvos

Dr. Gál Szilárd
fogorvos

EL-DENT, a tökéletes megoldás!

Garancia Megbízhatóság!
Stabil Modern Fogpótlások!

Villanyszerelő

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

www.eldent.hu
Kertgondozást,
gyümölcsfa,
Képíró
József
szőlő metszést,
permetezést
vállalok.
kerékpárjavító
Molnár József
06-30-682-4431
Ady Endre u.8.

2475 Kápolnásnyék,

06 22/369-002, 06 30/855-4200
Műanyag ajtók, ablakok
7 légkamrás proﬁlból
Redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák, szalagfüggönyök,
párkányok gyártása,
forgalmazása, javítása
rövid határidővel. Szakszerű,

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

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

583943-Z

T

eldent.hu

25

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

Oravecz Csaba

Termál- és élményfürdő, szaunapark
s u p e r i o r

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

Masszázs kínálatunk
s u p e r i o r

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

s u perior

Élmények felsőfokon a család minden tagjának

Velence Resort&Spa
2481 Velence, Béke u.
spa@velencespa.com

superior

06 22 589 971 06 22 589 973
www.velencespa.com

s u perior

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

FOGADÓÓRÁT

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

Tel: +36 70 199 5980
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