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

2019. június 24.,  július 8. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb.
Minden páros hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00-18.00-ig 
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. június 24.  A gerinctornáról
Gazdag Melinda gerinctréner, rehabilitációs edző előadása
a Velencei Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
Köszöntőt mond: Dr. Ferencz Péter, a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
17.00
Velencei Szakrendelő, Nappali Kórház (Balatoni út 65. II. em.)

2019. június 26., 28., július 3., 5., 10., 12. Ringató
Velencei Ringató, zenés foglalkozás az óvodáskort megelőző 
korosztálynak,
kisgyermekek és szüleik számára, minden szerdán és pénteken
17.00 (szerda)
10.30 (péntek)
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. június 27. Reanimáció
Reanimáció egészségügyi szakdolgozóknak
Az Országos Mentőszolgálat Fejér megyei vezető mentőtisztje,
Reszegi Imre előadása a Velencei Egészségfejlesztési Iroda 
szervezésében
Köszöntőt mond: Dr. Ferencz Péter, a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
16.00
Velencei Szakrendelő, Nappali Kórház (Balatoni út 65. II. em.)

2019. június 27. Mikor hívjunk mentőt? (3. rész)
Az Országos Mentőszolgálat Fejér megyei vezető mentőtisztje,
Reszegi Imre előadása a Velencei Egészségfejlesztési Iroda 
szervezésében
Köszöntőt mond: Dr. Ferencz Péter, a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
17.00
Velencei Szakrendelő, Nappali Kórház (Balatoni út 65. II. em.)

2019. június 28. „Ramadan idején az arab világ közepén”
Kalmár Zsolt képi gondolkodó vetített képes élménybeszámolója
18.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
                                      
2019. július 1., 15., 29. Velencei-tó környéki 
Alkotókör
Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne új technikákat tanulni, 
a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne, horgolna, kipróbálná 
magát a foltvarrásban, hímzésben, a babakészítésben.

Minden páratlan hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00 – 18.00-ig.
Közösségi Ház (Iskola u. 4.) 

2019. július 1-5.    IV. Velencei Gitáros Napok
Minőségi „tiszta” gitárzene minden korosztály számára 
Bernáth Ferenc gitárművész-tanár és barátai újra kiváló
koncertekkel várják a kedves közönséget!
Nyitókoncert: július 1-jén 19.30-kor (Romantikus dallamok)
Zárókoncert: július 5-én 19.30-kor (Fiatal gitárművészek koncertje)
16.00-21.00 óráig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2019. július 9-15. EFOTT 2019
Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, 
Magyarország egyik legnagyobb zenei és kulturális fesztiválja 
Hazai és külföldi zenei sztárfellépők (Rita Ora, Borgore, Gianluca 
Vacchni, 
Tujamo, Brooklyn Bounce, Majka, Tankcsapda, Fish!, Halott Pénz, 
Wellhello 
és még sokan mások), sport, tánc és humor egy héten keresztül.
16.00-05.00-ig
Velencei Vízi Vár (Bejárat az Evezős út felől)

PROGRAMELŐZETESEK

2019. augusztus 19-20.    Velence város 
születésnapja és Szent István Ünnep
Két napon át tartó eseménysorozat, minden korosztály számára 
Zenés programok, koncertek, kulturális kavalkád, tűzijáték
10.00-23.00 óráig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat 
az interneten a www.velence.hu és a www.velenceturizmus.hu 
weboldalakon, illetve Velence Város Hivatalos Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/Velencevaros 
                                                                              
Címlapon: Viszlát, ovi! Irány az iskola! Elballagtak a nagycsoportos 
óvodások. (Bővebben a 18. oldalon)
Fotó: Igari Balázs

Velencei események
www.velence.hu
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Kedves Velenceiek!
A hektikus május után június első napjaiban ránk 
tört az igazi nyári meleg, lapzártánk idején 30 
fok feletti csúcshőmérsékleteket regisztrálhat-
tunk. Ezzel összefüggésben van egy jó hírem: 
valamennyi velencei strand vízminősége jó, 
illetve többségében kiváló, fürdőzésre alkalmas. 
Kijelenthetem, hogy felkészülten várjuk a stran-
dolókat, a nyaralókat, a turistákat. 
Ami pedig az elmúlt időszak történéseit illeti: 
igen komoly, csaknem félmilliárd forintos pro-
jekt megvalósulása előtt állunk. Ez a Velence 
parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése című 
projekt, melynek keretében két frekventált par-
kunk, a Babák Rózsaparkja és a Hősök parkja tel-
jesen megújul, sok más egyéb mellett okospa-
dokkal, térfigyelő kamerarendszerrel, új utcabú-
torokkal, játszóeszközökkel, fitneszeszközökkel, 
ivókúttal ellátva, a zöldfelületek megújításával, 
parkolóhelyek és járda kialakításával.
Velence történetének eddigi legnagyobb zöldö-
vezeti projektjéről, valamint a Velence Korzón 
átvezető kerékpárútszakaszt kiváltó új szakasz-
ról tartottunk május 18-án rövid prezentációval 
egybekötött sajtótájékoztatót. Az új kerékpá-
rútszakasz hivatalos átadására a tájékoztatót 
követően került sor a Hősök parkjában. Kiemel-
ten köszönöm a segítségét a sikeres pályázatok 
elnyerésében jelentős szerepet vállaló Tessely 
Zoltán és L. Simon László országgyűlési képvi-
selő uraknak, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnökének, Dr. Molnár Krisztiánnak!
Büszkén mondhatom, hogy Velence városa tra-
dicionálisan az ország legzöldebb, legvirágosabb 
települései közé tartozik, s ezért nagyon sokat 
is tesz a város apraja-nagyja. Ugyancsak május 
18-án került sor a hagyományos tavaszi utcavi-
rágosításra és nagyvirágosításra. Benkő Istvánné 
Rózsika vezetésével a település számos pontján 

- a két napon összesen - 42 ezer palántát ültet-
tünk el, ismét példás összefogással. Köszönöm 
minden résztvevőnek az önkéntes munkáját!
A megyei II. osztályú bajnoki cím után újabb 
bravúrt vitt véghez a FLAVUS-Velence SE labda-
rúgó-csapata. Négy (!) első osztályú együttest 
kiverve bejutott a Fejér Megyei Kupa idei dön-
tőjébe, ahol csak nagy balszerencsével, 11-es 
rúgásokat követően kapott ki az ugyancsak 
megye I-es Ercsi Kinizsitől. Gratulálok minden 
játékosnak, Csábi József vezetőedzőnek, a klub 
társelnökeinek, Győrffy Gergelynek és Ferenczi 
Gyulának.
Aranybetűkkel íródik be 2019. május 23. napja 
városunk történelemkönyvébe, ugyanis ekkor 
került átadásra a Testnevelési Egyetem Velen-
cei Vízisport és Rekreációs Központja, ezzel 
pedig településünk megjelent Magyarország 
felsőoktatási térképén, azaz - ahogy azt a meg-
nyitóbeszédében Mocsai Lajos rektor úr is meg-
erősítette - egyetemi várossá lettünk! Az ország 
legújabb és egyben legkisebb egyetemi városa! 
A következő tanévtől már a TE új velencei bázi-
sán folyik a jövő vízi- és strandsportszakembere-
inek képzése, oktatása. Köszönöm mindenkinek, 
aki ehhez hozzájárult! Ezen az eseményen dup-
lán is örülhettünk, ugyanis a megnyitó ünnep-
ségen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 
miniszterelnöki biztos úr bejelentette, hogy 
már Magyarország kormánya előtt van az az elő-
terjesztés, amely a régóta vágyott és tervezett 
Velencei Sportuszoda megvalósítását támo-
gatja. A képviselő úr nagyon sokat tett azért, 
hogy idáig jussunk, mint ahogy további számos 
projektünk megvalósulása érdekében is sokat 
tett városunkért. KÖSZÖNJÜK!
Május 26-án remek időben, komoly érdeklő-
dés mellett első alkalommal rendeztünk helyi 

sportágválasztó 
r e n d e z v é n n y e l 
egybekötött gyer-
meknapot Velen-
cén. Bevezetés-
képpen sajtótájé-
koztató keretén 
belül ismertettük 
az esemény prog-
ramjait, illetve a 
médiák képviselői 
előtt adhattam 
át közel félmil-
lió forint értékű 
sportfelszerelést, 
eszközt a projekt-
ben résztvevő öt 
egyesület képvi-

selői számára. Köszönöm nekik a szerepválla-
lásukat, mint ahogy a rendezvény valamennyi 
közreműködőjének, támogatójának!
Rangos rendőrszakmai esemény házigazdája 
volt városunk május 30-án: az érintett négy 
megye, továbbá társszerveik vezetőinek  rész-
vételével a Velence Korzón tartotta turisztikai 
idénynyitó értekezletét a Balatoni Közbizton-
sági Koordinációs Bizottság. A rendezvényen 
tapasztaltak, az illetékes vezetők által elhang-
zott felszólalások, prezentációk alapján öröm-
mel nyugtázhattam, hogy az idei turisztikai 
főszezonban is a lehető legnagyobb biztonság-
ban lesznek városunk lakói, nyaralótulajdonosai, 
a hozzánk, illetve a Velencei-tóhoz és környé-
kére érkezők. Július 9. és 15. között zsinórban 
ötödször, összességében nyolcadik alkalommal 
kerül sor  városunkban az EFOTT eseményeire, 
így azon a héten újra Velence lesz a magyar ifjú-
ság fővárosa.
Szinte borítékolható, hogy idén is rengeteg fia-
talt üdvözölhetünk az Északi Strandon. Egy biz-
tos: Velence szeretettel várja az Egyetemisták 
és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára
érkezőket. Itt szeretném megköszönni Velence 
lakosságának a toleranciát és a türelmet, ame-
lyet minden évben tanúsít az időnként erős 
hanghatással járó rendezvény idején. Remélem, 
ez az idén is így lesz. Találkozzunk az EFOTT-on!

Beszámolóm az 5. oldalon folytatódik, 
az elmúlt szűk 5 év velencei fejlesztéseiről.
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A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó 
tanácskozásán

Képviselői fogadóórák 
2019. július

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2019. július 4. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2019. július 4. (csütörtök) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2019. július 1. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2019. július 1. (hétfő) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2019. július 18. (kedd) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2019. július 1. (hétfő) 

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

(Szabó Attila és Fésűs Attila képviselők 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének májusi ülésén bejelentették, hogy 
nem tartanak fogadóórát.)

folytatás az 5. oldalon



Barátsággal üdvözöllek, kedves Péter! Meglepe-
tést okoztál. Feleségem lelkendezve jött haza az 
orvosi ügyeletről, ahová a néhány napot nálunk 
töltő 2 éves dédunokáját vitte, aki belázaso-
dott. Lelkendezésének oka, hogy az ügyeletes 
orvos te voltál. A gyermeket megvizsgáltad, 
gyógyszerekkel elláttad, az anyát és a dédanyát 
megnyugtattad. Úgy tudtam, hogy Pusztasza-
bolcson vagy gyermekgyógyász főorvos, házi 
gyermekorvos, ezen kívül tehetséges novellista 
és versfaragó. Tartogatsz még valamilyen meg-
lepetést a tarsolyodban?
- Köszönöm szépen a megtisztelő megkeresést! 
Meglepetésről szó sincs. hiszen valójában már az 
egyetem elvégzése után, a legelső munkahelye-
men, a Madarász utcai Gyermekkórházban köte-
lező volt ügyelni, igaz – mint kezdő – tanultabb 
kollégák felügyelete mellett. Sokat tanultam 
tőlük, majd beosztottak úgynevezett kijáró ügye-
letesnek is, itt sokkal nagyobb a felelősség, hiszen 
nem volt kitől megkérdezni, mit csináljunk, pilla-
natok alatt kellett dönteni. Bevallom, igencsak 
féltem az első időkben, aztán kezdett viszony-
lag jobban menni az önálló döntések sorozata, 
hiszen éjjel ügyeltünk, Ladával rohangásztunk, 
sem sziréna, sem megkülönbözető jelzés nem 
volt. Nappal pedig az osztályon dolgoztunk. 25 
éven keresztül kizárólag gyermekügyeletes 
orvos voltam, a szakvizsga megszerzéséig dol-
goztam a Schöpf-Mérei Ágoston Kórházban egy 
évig a koraszülött osztályon, majd a Csepeli Kór-
házban. Ezt követően körzetorvosként a XV. kerü-
leti újpalotai lakótelepen, utána Zuglóban, majd 
30 évig a XVIII. kerületi Havanna lakótelepen. 
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Innen Pusztaszabolcsra kerültem, szintén házi 
gyermekorvosként. Ezen időszak alatt több száz 
nappali és éjszakai kijáró ügyeletet láttam el, ren-
geteg tapasztalatot szereztem, ez egy külön cikk 
témája lehetne… Körülbelül 15 éve megkértek, 
vállaljak felnőtt betegekkel is foglalkozó, úgyne-
vezett „vegyes”ügyeletet. Tény, hogy az ember, 
amit egyszer tisztességesen megtanult, soha 
nem felejti! Azonban gyakorlati ismereteim ezen 
a felnőttgyógyászati területen nem voltak, ezért 
átnéztem a régi és az új tankönyve-
ket, de az igazság az, hogy a legna-
gyobb segítséget nagyon tisztelt 
kollégám, Dr. Sirák András gyakorlati, 
kitűnő könyve, a Sürgősségi bete-
gellátás című alapmű adta, e nélkül 
talán nem is vállaltam volna el. Most 
jelent meg 6. bővített, modernizált 
változata, melyet minden ügyeletes 
orvos mint alapművet, szinte Biblia-
ként forgat… Az elmúlt néhány évben 
sok helyen  teljesítettem ügyeleti szolgálatot, 
például Abán, Enyingen, Ercsiben, Gárdonyban, 
Kulcson, Érden, Velencén. 
Mi a tapasztalatod, indokolt minden esetben az 
ügyelet igénybevétele?
- Látod, ez nehéz kérdés. Ugyanis mindenkinek a 
saját problémája, baja a legnagyobb. De ezt tel-
jességgel megértjük! Mert, bár utólag (!), lehet 
azt mondani, hogy minek is hívta ki az orvost, 
avagy miért is jött be az ügyeletbe, de erre is igaz 
a mondás: utólag könnyű ítélkezni. Soha nem 
mondtam sem felnőttnek, sem beteg gyermek-
kel érkező szülőnek, miért fárasztott evvel az 
aprósággal. Sőt! Bizony akár egy kullancskivétel 
is okozhat gyermeknél, felnőttnél problémát. De 
tény, hogy sokan az ügyeletet receptírásra akar-
ják használni, holott csak érvényes orvosi záró-
jelentéssel, adott javaslat alapján van jogunk 
bármilyen rendszeresen szedett gyógyszert 
felírni! Nem ritka, hogy hétvégén már jó néhány 

napos panaszokkal jönnek mind a felnőttek, 
vagy hozzák  a beteg gyermeket, és időhiányra 
hivatkozva, elsőként hozzánk jönnek. Google-di-
agnózisokkal is viszonylag gyakran találkozunk. 
Fogfájósok minket keresnek antibiotikum fel-
írása céljából, pedig nem szabad elfedni a tüne-
teket antibiotikummal, fogorvoshoz kell menni! 
A kisebb-nagyobb sérülések esetén elsősegélyt 
nyújtunk, tapasztalt ápolónők, segítő nővérek 
dolgoznak velünk együtt, sok segítséget adva. 

A gépkocsivezetők jelentős része főállásban a 
mentőknél teljesít szolgálatot, sokat segítenek 
a sürgősségi betegellátásban.
Miként történik a beosztás?
- Önkéntes jelentkezés alapján. Minden nap 
folyamatos egészségügyi ellátás van, a házior-
vosok munkaideje végeztével az ügyelet veszi le 
a terhet a kollégák válláról. Hétköznap egy orvos 
és egy tartalékorvos, hétvégén két orvos és egy 
tartalékorvos teljesít szolgálatot. A végső beosz-
tást Dr. Ferencz Péter ügyelet- és intézetvezető 
végzi, és ő küldi el jóváhagyásra az illetékes szer-
veknek a végleges beosztást.
Mikor fordulhatunk az ügyelethez?
- Valójában bármikor, ha valaki úgy érzi, orvosi 
segítségre szorul.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó 
munkát kívánok neked és a többi kollégádnak 
egyaránt, ehhez a nehéz és rendkívül felelős-
ségteljes munkához.

Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink

Dr. Valkó Péter
gyermekgyógyász – az ügyeletről

www.velence.hu
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A legutóbbi önkormányzati választás, azaz a 2014. októbere óta eltelt szűk öt évben jelentős számú
és minőségű fejlesztések valósultak meg, illetve vannak folyamatban városunkban kormányzati és
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Ezek a következők:

t A kerékpárút Velence-Kápolnásnyék
  közötti 2A jelű szakasza 
 (146,8 millió forint)

t A szennyvízhálózat infrastrukturális 
 fejlesztése I-II. ütem 
 (62,3 millió forint)

t A Hajdú-tanya vízellátása 
 (134 millió forint)

t A Szabolcsi út aszfaltozása, 
 új útburkolat kialakítása
 (közútkezelői beruházás)

t A velencei Akácfa utca, 
 Templom köz, 
 Katolikus templom 
 előtti parkoló 
 (33,6 millió forint)

t Velencén a Rozmaring 
 és Levendula utcai útalap készítése, 
 a Szőlősor aszfaltozása 
 (13,4 millió forint)

t Velencei csapadékvíz-elvezetési
 munkák (5,2 millió forint)

t A Zöldliget Iskola tetőhéjazás 
 felújítási munkái (5,4 millió forint)

t A Velencei Meseliget Óvoda 
 csapadékvíz-elvezetése 
 (10,2 millió forint)

t A szennyvízhálózat infrastrukturális 
 fejlesztése /Jázmin utca, Bekötő 
utca mögötti terület/  (72 millió forint)

t Az FM Kormányhivatal 
 Agrárügyi Főosztály 
 Növény- és Talajvédelmi Osztály
 épületének energetikai 
 korszerűsítése (FM Kormányhivatali
 beruházás)

t A Dr. Entz Ferenc  Szakgimnázium 
 Kollégium épületének energetikai
  korszerűsítése, emeletráépítés 
 (60,4 millió forint)

t	A Dr. Entz Ferenc  Szakgimnázium 
 épületenergetikai fejlesztése 
 (279,3 millió forint)

t	Az ASP központhoz való
  csatlakozás gazdálkodási 
 és iratkezelési rendszerének
 kialakítása (7 millió forint)

t	A Velencei Meseliget
 Óvoda óvárosi épületének 
 energetikai korszerűsítése 
 (28,5 millió forint)

t	A kerékpárút fahídjavítási, 
 újjáépítési munkái
 (5 millió forint)

t Az I.sz. Orvosi rendelő
  felújítása (28,5 millió forint)

t A Velencei-tó körüli kerékpárút déli
  hálózata és a Velence, Kemping
  utcai kerékpárút közötti hiányzó 
 szakasz kialakítása, a Velence
 Korzón áthaladó szakasz kiváltása 
 (170 millió forint)

t A Testnevelési Egyetem Rekreációs 
 és Vízisport Központjának 
 kialakítása a volt KNEB, illetve 
 ÁSZ üdülő területén 
 (1,2 milliárd forint)

t A Velencei-tó komplex 
 partfal-rekonstrukciója
  (14 milliárd forint, a kivitelezés 
 folyamatban van)

t A humán szolgáltatások 
 komplex fejlesztése
  a Velencei-tó térségében 
 (499,42 millió forint)

t Velence parkjainak zöld-
 infrastruktúra fejlesztése, a Babák
 Rózsaparkja
  és a Hősök parkja teljes felújítása 
 (498,5 millió forint, a kivitelezés 
 hamarosan indul)

Koszti András
polgármester

folytatás a 3. oldalról

A Dr. Entz Ferenc Szakgimnázium megújult szárnya

Az I. sz. családorvosi rendelő a felújítás után

Az újjáépített fahíd a Tóbíró strand mellett
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Helytörténet A-tól Z-ig

A Hangyaszövetkezettől az ÁFÉSZ-ig

Az ifjabb generációknak már nem sokat mond ez a név, talán arra gondol-
hatnak, hogy valamiféle rovartani ismertető következik alább, de nem, szó 
nincs ilyen természettudományos ismeretterjesztésről! Ehelyett össze-
foglaljuk röviden, mi is volt ez a kezdeményezés, hogyan jött létre, mi volt 
a szerepe. 
Történt pedig, hogy Gróf Károlyi Sándor 1879-ben a Székesfehérváron tar-
tott gazdagyűlésen felvetette, hogy mi lenne, ha a módosabb földbirtoko-
sok szövetséget alkotnának, hogy ezáltal a termelők megfelelő pozíciót 
érjenek el a piacon, érdekeik érvényesüljenek. Így ír erről a 25 éves Hangya 
jubileumi emlékkönyv:
„….A falu elvesztette természetes vezető rétegét... A közgazdasági szabad-
ság pompásan csillogó leple alatt sorvasztó folyamat indult meg, s egész 
vidéket ítélt halálra. Az üzérszellem hitel formájában adta be a mérget a 
falu népének, mely a mezőgazdasági bajok közepette kapva kapott a halá-
los segítség után. Országszerte merészen tombolt a hiteluzsora… A szorult 
helyzetbe került gazdák előre eladták a termésüket a falubeli uzsorásnak, 
aki gyakran váltót vett, s az így kiszolgáltatott adós feje fölött hamarosan 
megüttette a dobot. A kényszerárverések járványszerűen terjedtek… A tör-
vényhozás sem a föld népét, sem a termését nem védte a külföldi verseny 
megsemmisítő támadásával szemben… Az uzsora ellen és a kereskedelmi 
leleményesség (gépmegrendelések, részletfizetéses rendelések gyűjtése, 
váltókkal való visszaélések) sokféle fajtája ellen védhette volna ugyan a 

törvényhozás a falusi népet, de ki gondolt erre az „állami beavatkozásra” 
a közgazdasági liberalizmus mézesheteiben?!”
Ennek megfelelően országszerte megalakultak a Hangya szövetkezetek, 
székházzal, kereskedelmi átvevőhellyel, hitelszövetkezeti partnerséggel.

(Folytatás a júliusi számban)

Közlemények:
•  Amit  ajánlunk:
III. Séta a múltba: a Velencei-tó 
élővilága 2019. június 29-én
Indulás: 9 órakor a Wenckhe-
im-kastély parkolójából
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
Bővebb információ: 0620 344 
0775  

•  Amit köszönünk:
-  Egyesületünk fennállásának 
10. évfordulója alkalmából, 
nagyon szépen  köszönjük az 
egyesület tagjainak  felajánlásait!

valamint:
-  A hónap során Galambosné 
Bognár Zsuzsanna és Pardi 
Erzsébet segítségét.

- A Séta a múltba II. sétánkhoz 
nyújtott segítségükért: Nt. Pápai 
Szabó György ref. lelkész úrnak, 
Nagy Károly r.k. egyházfinak és 
feleségének, Melindának
- Solymos Gábornak az egye-
sület részére átadott gyűjte-
ményért.
Felhívás: Keresünk olyan csa-
ládokat, akik Velence állandó 
lakói voltak három nemzedéken 
keresztül!!

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti 
Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
e-mail: 
velencehelytortenet@gmail.com
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Remekül haladnak  
a Vektor projektjei
Programokban gazdag és eredményes májust 
tudhat maga mögött a  „Humán szolgáltatások 
komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” 
elnevezésű uniós pályázat, pontosabban a Vek-
tor Közösségi Pont velencei koordinátora, az 

ösztöndíjasok és iskolai önkéntesek csapata. 
A projektben kiírt, kötelezően megvalósítandó 
rendezvények mellett az önkéntesség fontos 
pillérei az iskolások és a „vállalatok”, iskolai, 
óvodai kollektívák motiválása és támogatása. 
Mindezek mellett  a 14-30 év közötti, tanulói 
jogviszonnyal rendelkező helyi lakosú fiatalság 
támogatása. A 2018-as indulása óta már máso-
dik alkalommal kiírt ösztöndíj-pályázat 50.000 
Ft-os segítséget nyújt számukra az önkormány-
zaton keresztül. 
Május 11-én a Velence Korzó szökőkútja körül 
rendeztük meg a 2. Életmódváltó Napot, ahol 
a prevenció és a  helyszínen végzett szűrővizs-
gálatok kerültek a középpontba. Itt meg kell 
említenem egy remek kezdeményezést is:  Ala-
piné Tabi Rita iskolai védőnő szervezésében az 
I. Velencei Sétát, ahol a Mályvavirág Alapítvány-
nyal közösen egy csodás mályvabokrot ültet-
tünk a városi könyvtár előtti parkban a méh-
nyakrákos nők gyógyulásáért, továbbá az első 
gimnáziumi osztály kapott sok információt a 
daganatos betegségekről, a megelőzés fontos-
ságáról, az önvizsgálatról és a szűrésekről, így a 
programra sokan jelentkeztek, hogy önkéntes-
ként segítsék a munkánkat. Ezután egy kelle-
mes délutánban volt része a már ösztöndíjban 
részesült fiataloknak és a pályázni kívánó helyi 
iskolásoknak, akik a projekt másik vállalását, 
a Szívességcsere programot segítették a III. 
számú Nyugdíjas Klubban. Május 15-én a  heti 
klubfoglalkozásuk helyszínén  fogadták a fiata-
lokat, ahol  a házi süteménykészítés mellett az 
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okostelefon használatát segítették a fiatalok, de 
a  festészet és rajzolás szépségéről  és a külföldi 
tanulmányokról is szó esett. 
Május 25-én a Zöldliget iskola tanárai rendezték 
meg hagyományos Apuka-Anyuka túrájukat, ahol 
egy erdei nyomozós akadályverseny állomásain 

beöltözve fogadták a 
családi csapatokat. A 
célban az iskola vezetői 
által készített ízletes 
gulyás várta a kifáradt 
versenyzőket, amit a 
projekt támogatásával 
tudtak megvalósítani. A 
hónap legemlékezete-
sebb és legörömtelibb 
eseménye az I. Velencei 
Sportágválasztó volt 
a városi Gyereknapon, 
ahol nyolc helyi sporte-

gyesület közreműködésével  közel 400 gyerek 
próbálhatta ki kézilabda-, karate-, ritmikus gim-
nasztika-, foci-, evezés-, tenisz-, kosárlabda- és 
biciklitudását. Szintén 
a pályázati pénzből 
sikerült minden egye-
sületet támogatni, akik 
hálás szívvel fogadták 
a különböző sportesz-
közöket, aminek a 
segítségével még ered-
ményesebben tudják  
felkészíteni a verseny-
zőiket.  A rendezvények 
sorát egy óvodai csa-
ládi nap zárta 06.01-én, 
ahol a Meseliget Óvoda 
dolgozói szerveztek 
műsorral, tombolával 
és játékokkal színesí-
tett, remek hangulatú 
délelőttöt a családoknak. A dolgozók önkéntes-
ségét jutalmazva ajándékozott sok színes homo-
kozójátékot Koszti András polgármester úr, aki 
nélkül a projekt nem lenne Velence városában.

Titonelliné Nemzetes Gabriella
 települési koordinátor

Újra sikeres volt a hegyünnep

A Velencei-tó körül működő Szent Benedictus 
Borlovagrend május 25-én, szombaton ünne-
pelte a Szent Orbán-napi Hegyünnepet. Az 

egész országból 31 borlovagrend 115 tagja 
tisztelte meg a rendezvényt. A Velence Korzó 
dísztermében dr. Hajdu Frigyes, a borlovagrend 
nagymestere, Koszti András, Velence város 
polgármestere, majd L. Simon László országy-
gyűlési képviselő köszöntésével kezdődött az 
ünnepség. Ezt követően Vincz József kertész-
mérnök tájékoztatta a messziről jött vendé-
geket a régió (Fejér megye) szőlészeti és borá-
szati helyzetéről. Szíjártó József tárogatómű-
vész zeneszámokkal folyamatosan kísérte a 
rendezvényt.
A Velencei-tavon sétahajózás közben a borlo-
vagrendi tagok megkóstolták a régió legfi-
nomabb borait, majd ebéd után a velencei 
Bence-hegyen színpompás felvonulással, dísz-
ruhákban, borlovagrendi zászlókkal, tároga-
tófelvezetéssel vonult a menet a Szent Orbán 
térre, a Szent Orbán szobor melletti színpadhoz. 
Itt Bognár Zoltánt avatták tiszteletbeli borlo-
vaggá. A IV. Szent Benedictus Borverseny ered-
ményhirdetése szerint 11 arany-, 28 ezüst- és 
16 bronzérmet osztottak ki, majd illatos borral 

öntözték meg a Szent Orbán szobrot. Ezután 
a borlovagrendi tagok a restaurált, műemlék 
Vörösmarty-pincében, illetve teraszán töltötték 
el az estét Fekete Tamás kellemes harmonika-
szó kíséretével.

Dr. Hajdu Frigyes
 elnök-nagymester
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Értünk dolgoznak

Tisztelettel köszöntöm az igazgató urat, minde-
nekelőtt kérdezhessem meg, hogy vállalkozá-
suk miért a Junior fantázianevet kapta, én inkább 
a szenior korúak lakásán látom a kiakasztott 
éthordókat.
- 1956-ban alapították az első, főleg fiatalok közét-
keztetésével foglalkozó céget, azóta számtalan 
átalakításon, átszervezésen ment keresztül, de 
meghagytuk a már patinásnak számító cégnevet.
Gondolom, hogy a legfontosabb paraméter, 
legmeghatározóbb adat az lehet, hogy naponta 

hány adagot főznek, juttatnak el a „felhasználó-
nak”? Tud erre az igazgató úr, ha nem is pontos 
számmal, válaszolni?
- Hogyne tudnék, némi tűréssel, pontosan 45 
000-et szállítunk ki.
El tudom, illetve el sem tudom képzelni, hogy 
ehhez mekkora apparátus szükséges. Itt nem-
csak a tényleges munkát végző konyhai sze-
mélyzetre és szállítókra gondolok, hanem a 
logisztikára, a szervezési munkára is.
- Valóban, jól látja, így igaz. Nem csekély feladatot 

jelent a gasztronómia 
közeledése az egész-
séges táplálkozáshoz. 
Megfelelés az Emberi 
Erőforrások Miniszté-
riuma rendeleteinek. 
Példaként; tíznapon-
ként egyszer adhatunk 
a gyermekeknek zsír-
ban vagy olajban sült 
– általuk általában igen 
kedvelt – ételt. Maxi-
málva van a cukor és a 
só adagolása is. Ezek 
a szigorú megkötések 
meglehetős invesztí-
cióra kényszerítették 
konyháinkat is, példa-
ként: gőztárolós sütőkre 
kellett a hagyományos 
sütőinket lecserélni. 
Sűrűn – sajnos mind 
gyakrabban – fordul elő, 
hogy egyes gyermekek, 
lisztérzékenység, cukor-
betegség és egyebek 
miatt, csak specifiku-
san válogatott ételeket 
fogyaszthatnak. Ebben 

Gyógyítóink

Boros Attila
A Junior ZRT. vezérigazgatója

az esetben az egyénre szabottan, akár orvosi 
recept alapján kell az ételt elkészítenünk.
Ha jól tudom, illetve egy kedves óvónővel így 
számoltuk, Velencén 400-500 adag fogy a min-
den kritikán felüli készételeikből.
- Igen, nagyjából hasonló, pontosítva: 200 adag az 
óvodáknak, 150 adag a Zöldliget iskolának, 65 adag 
egy másik iskolának, 15 adag pedig a szociális keret 
ellátásához. Velencén Lugosi Richárd a területi veze-
tőnk, esetenként a felhasználók vele egyeztetnek.
Sokrétű munkájukban mi a „főcsapás iránya”, mi 
okozza a legtöbb gondot, törődést?
- Jó a kérdés, nehéz, nagyon nehéz a megfelelő, 
a mindenkinek megfelelő ízvilágot eltalálni. Ne 
csak egészséges, de finom is legyen az étek! Ez 
a célunk, a legfőbb, de nehezen elérhető célunk.
Igazgató úr, mi a kötődése Velencéhez, a velen-
cei emberekhez? Vagy minden tájegység úgy 
érezheti, hogy kiemelt gondosságot élvez?
- Valóban ez a célom, munkatársaimmal együtt 
ezen igyekszünk. A Velencei Önkormányzat köz-
beszerzési alapon bennünket választott, igyek-
szünk az elvárásoknak eleget tenni. Személy 
szerint? Szabadidőm eltöltésében Velence, a 
Velencei-tó igen fontos szerepet játszik. Hosz-
szan sorolhatnám városuk előnyeit, amit önök 
talán nem is éreznek, mert természetesnek 
veszik, az idelátogatónak viszont feltűnik.
Igen, sok más új betelepülőtől hallottam hasonlót. 
Lehet, hogy hamarosan az igazgató úrral mint váro-
sunk új polgárával készíthetek interjút? Igazgató úr, 
olvasóink nevében is köszönöm a beszélgetést!

Solymosy József
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Különleges zenei produkció  
az EFOTT palettáján

Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisz-
tikai Találkozója zsinórban ötödször, összessé-
gében nyolcadik alkalommal kerül megrende-
zésre Velencén sok-sok hagyományos és külön-
leges programmal. Az EFOTT SPECIAL X Vasovski 
Symphonic a fesztivál vasárnapi napján megva-
lósuló egész estés szuperprodukció utóbbiak 
közé tartozik, amely során az elektronikus zenét 
a klasszikus hangzással, közismert nagy dalokat 
pedig kiemelkedő hazai énekesekkel párosíta-
nak. Ez a 2019-es EFOTT merész újítása! Adott 
egy DJ-set, jelen esetben a crossover műfaj leg-
ismertebb lemezlovasáé, Mr. Vasovskié, amelyre 
hangszeresek (hegedűvel, szaxofonnal, gitárral 
stb.) rájátszanak, elismert művészek pedig hoz-
záénekelnek. Röviden így lehet összefoglalni azt 
a másfél órás produkciót, amellyel a július 9-15. 
között rendezett EFOTT készül közönségének.
– Nagyon szeretünk olyan produkciókat létre-
hozni, amelyeket a zenészekkel közösen álmo-
dunk meg, majd együtt fektetjük le a koncepció 
alapjait, hogy aztán mindezt meg is valósítsuk. 

Hasonló eset volt a fesztivál kerek évfordulójára 
életre hívott EFOTT 40, ahol régi nagy zenekarok 
meghatározó dalait mai fiatal, ám széles körben 
ismert zenészek vitték színpadra – nyilatkozta 
Maszlavér Gábor fesztiváligazgató az EFOTT 

2019-es sajtótájékoztatóján. – A visszajelzések 
szerint a közönség is kedveli és elismeri, amikor 
ilyen szintű pörgős settet hozunk létre, vizuállal 
és effektekkel turbózva.

A crossover műfaj nemzetközi szinten is elismert 
hazai képviselője, Vasovski Norbert büszkén vált 
a produkció meghatározó szervezőjévé, és ezzel 
az EFOTT stábjával együtt a magyar fesztiválélet-
ben egy teljesen innovatív, élő színpadi show-t 

hívnak életre. Saját dalokkal 
és feldolgozásokkal egya-
ránt találkozhatunk majd 
Velencén, a speciális produk-
ció során. A közreműködők 
pedig: Kollányi Zsuzsi, Nági, 
Király Viktor, Szakács Gergő 
(Follow The Flow) és Szivák 
Zsolt (Cloud9+), akik szintén 
megjelentek a fesztivál Hard 
Rock Caféban rendezett saj-
tótájékoztatóján. Míg Kollá-
nyi Zsuzsi (Majka oldalán) és 

a Cloud9+ is többször vett már részt a fesztivál 
életében (továbbá közös bennük, hogy időnként 
elhagyják a mikrofonjaikat), a többiek először 
állnak az EFOTT színpadára. „Ez egy igazi baráti 

örömzenélés lesz!” – jelentette ki Kollányi Zsuzsi.
További ütős színpadi produkciók várhatók az idei 
zenei programban a világhírű dívától, Rita Orától 
a nemrég befutott, ám akkor hatalmasat robban-
tott DJ és nem mellesleg Insta-sztár, Gianluca 
Vacchitól, vagy a nála nagyobb múlttal rendel-
kező Brooklyn Bounce-tól, valamint két nagynevű 
lemezlovastól, Tujamotól és Borgore-tól. Mellet-
tük egy meghatározó külföldi fellépő zenekarra 
is lehet még számítani, amelyet ígéret szerint 
nemsokára bejelentenek a szervezők. A 200 zenei 
élményadó között természetesen ott lesznek a 
hazai élvonalbeliek is, mint például a Kowalsky 
meg a Vega, a Halott Pénz, a Wellhello, Majka, a 
Tankcsapda, a Punnany Massif vagy a Brains.  

-mb-
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs
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A virágosításról  
szakszemmel

Egy csodálatos hagyomány szerint a május a 
virágosítás hónapja Velencén. Ismét elmúlt egy 
év, „itt a tavasz”. Még ha nem is a barátságos 
arcát mutatta az időjárás, mi azért boldogan 
és nagy lendülettel készültünk a virágosításra.  
Hívtunk és vártunk minden velencei lakost, óvo-
dát, iskolát, nyugdíjasokat, civil szervezeteket 
május 18-án reggel 8 órára a parkokban előké-
szített virágágyásokhoz virágpalántákat ültetni. 
Nagyon jó volt látni, hogy 8 órára megteltek a 
parkok, és több százan ültették a virágokat. Jó 

volt látni a sok dolgos kezet, amelyek mind azért 
dolgoztak, hogy szép és virágos legyen Velence. 
Nagyon örültünk, hogy egyre többen jönnek, 
és csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz. Május 
15-16-17-én az utcavirágosítás is megtörtént, 
melyre egyre többen jelentkeznek, mert látják a 
jó példát a szomszédoktól.  
Szeretném megköszönni elsősorban Koszti 
András polgármester úrnak, hogy minden évben 
teljes odaadással támogatja a virágosítási moz-
galmat, és minden évben valami új dolgot kap 
ilyenkor a városunk: az idei évben a csodálatos 
rönkfából faragott utcabútorokat. Továbbá sze-
retném megköszönni mindenkinek, aki részt 
vett ebben a szép mozgalomban. Most az a dol-
gunk, hogy ezt a szép munkát megbecsüljük, 
és egész nyáron jó gazda módjára vigyázzunk 
rá, hogy tiszta és ápolt legyen a környezetünk. 
Annál is inkább, mert július 3-án nagy létszámú 

zsűri jön megnézni városunkat. Remél-
jük, hogy idén is elismerik a sok-sok mun-
kát, amit a virágos és tiszta városunkért 
tettünk. Még egyszer köszönök minden 
segítséget!

Benkő Istvánné

Fókuszban: Zöld város és kerékpárút
Velence történetének eddigi legnagyobb 
zöldövezeti projektjéről, valamint a Velence 
Korzón átvezető kerékpárútszakaszt 
kiváltó, a Velencei-tó körüli kerékpárút 
déli hálózata és a Velence, Kemping utcai 
kerékpárút között kialakított új szakaszról 
tartottak rövid prezentációval egybekö-
tött sajtótájékoztatót május 19-én Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő, miniszter-
elnöki biztos, L. Simon László országgyű-
lési képviselő, Dr. Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Sági János, 
Gárdony rendőrkapitánya, valamint a tervező és a kivitelező cégek képviselőinek részvételével. Az új 
kerékpárútszakasz hivatalos átadására a tájékoztatót követően került sor a Hősök parkjában.
A csaknem félmilliárd forintos, „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 azonosító számú, Velence parkjainak 
zöld-infrastruktúra fejlesztése projekt” keretében a város két frekventált parkja, a Babák Rózsaparkja 
és a Hősök parkja teljesen megújul, sok más egyéb mellett okospadokkal, térfigyelő kamerarend-
szerrel (40 db kamerát szerelnek fel, amelyek a parkokkal szomszédos területek egy részét is pász-
tázzák majd), új utcabútorokkal, játszóeszközökkel, fitneszeszközökkel, ivókúttal ellátva, a zöldfelü-
letek megújításával, automata öntözőrendszerrel, parkolóhelyek és járda kialakításával.                                                                 

-mátay-

Idén is százak virágosítottak

Vitán felül áll, hogy 
Velence tradicionálisan 
az ország legzöldebb, 
legvirágosabb települései 
közé tartozik. Kezdettől 
fogva részt vesz a Virágos 
Magyarország környe-
zetszépítő versenyben, 
amely sok szép sikert is 
hozott már számára. Eze-
kért a sikerekért és a min-
dig szép, virágos városké-
pért nagyon sokat tesz a 
település apraja-nagyja, 
miként Velence képvise-
lő-testülete, Koszti András 
polgármester vezetésével. Május 15-18. között 
került sor a hagyományos tavaszi utcavirágosí-
tásra és nagyvirágosításra, amelyen a város első 
embere ezúttal is részt vett feleségével együtt, 
a Zöldliget Általános Iskola és Gimnázium tanu-
lóihoz csatlakozva a Szabolcsi úton. Benkő Ist-
vánné vezetésével a város számos pontján - a 
két napon összesen - 42 ezer palántát ültettek 
el több százan, ismét példás összefogással.

-mb-

Egy új Suzuki autóval gazdagodott 
június első napjaiban Velence Város 

Önkormányzata. Az ezüst színű jármű 
közterület-felügyelőink munkáját segíti 

a jövőben.
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Entz-iklopédia

Végvári kalandozások a 
történelmi Magyarországon II.
(A májusi beszámoló folytatása)

A harmadik napunk volt kirándulásunk fény-
pontja, reggel Galambóc várához indultunk. 
Meglátogattuk a Zsigmond királyunk által is 
ostromolt galambóci várat, amelyet nemré-
giben újítottak fel, és tettek teljes egészében 
látogathatóvá.  Sajnos a viharos szél miatt 
nem mehettünk fel a vártornyokba. „Röpke 
szellő” itt „lebegtette tengerzöld ruháját” Roz-
gonyi Ceciliának, ahogy azt Arany János szép 
költeményéből is ismerhetjük. Megismertük a 
Babakáj-szikla legendáját, a László-vár történe-
tét. Utunk során megcsodálhattuk a Széchenyi 
István kezdeményezésére szabályozott Kis- és 
Nagy-Kazán szorosok drámai szépségét közút-
ról, majd egy kilátóról tekintettük meg a fen-
séges látképet, Decebal szobrát, Széchenyi és 
Baross tábláját, és a veteráni barlangot. 
Szendrő vára volt az aznapi programok zárása, 
amely Konstantinápoly mintájára épült, ahol 
Hunyadit fogva tartották, és ahol Kinizsi Pál hősi 
halált halt. A napunk komoly időutazás volt a 
régmúlt időkbe, megérintett ennek a korszak-
nak a szele bennünket. 
Negyedik napunk a déli harangszó nyomában 
telt Belgrádban. A Párizs utca és a Mihály kenéz 
sétálóutca kereszteződésénél megérkeztünk 
a Kalemegdán parkba, ahol először egy fran-
ciáknak állított, de a magyarokhoz is kötődő 

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

szoborral találkoztunk. 
Majd három várkapun 
átkelve megérkezünk Nán-
dorfehérvár várába, ahol 
Hunyadi és Kapisztrán lába 
által is koptatott köveken 
járva elénk tárul a Száva 
és a Duna összefolyása és 
azok a helyszínek, amelyek 
a történelmünk egyik leg-
híresebb csatájának hely-
színéül szolgáltak. A diadal 
történetének felidézése 
után főhajtással és koszo-
rúzással tisztelegtünk a 
várban található emlékkő-
nél. Kis csoportokban és egyénileg jártuk be a 
történelmi köveket, és varázsolt el azoknak ma 
is érezhető ereje. 
Innen átmentünk Belgrád zimonyi városré-
szébe. A millenniumi toronynál megemlékez-
tünk  és fejünket meghajtottuk tiszteletünk 
jeleként Hunyadi János halálának helyszínén. 
Az Avala-hegy tetején található tévétoronyból 

a bátrabbak megcsodál-
hatták a milliós nagyváros, 
Belgrád látképét. Visz-
szatérve a városba meg-
látogattuk a Szent Száva 
Székesegyházat, a Balkán 
legnagyobb templomát, 
amelynek magyar vonat-
kozásai is vannak. 
Utolsó napunk a hosszú 
buszutazás jegyében telt. 
Zentára vitt utunk, a török 
háborúkat lezáró nagy 
csata színhelyére.  Ami 
Mohács volt a magyarok-
nak, az Zenta volt a török 

seregeknek. Zentán a díszes Városháza tornyá-
ban megnéztük a zentai csata színvonalas kiál-
lítását, a csata makettjét és azokat a tárgyakat, 
amelyeket a csata helyszínén tártak fel. 
Innen Szabadkára mentünk, ahol a csoport 
útiemléket vásárolt, és barangolt a csodás sze-
cessziós város főutcáin. Sajnos egy elveszett 
útiokmányt is pótolnunk kellett hazánk szabad-
kai konzulátusán. Nagy köszönettel tartozunk a 
főkonzul úrnak és a konzulátus dolgozóinak a 
számunkra nyújtott segítségért.
Már csak a hosszú utazás várt ránk, és éjfél előtt 
még haza is értünk.
Sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak, és 
várjuk új szabadkai ismerőseinket, hogy most 
mi kalauzoljuk és lássuk vendégül őket.

Márhoffer István 
projektvezető tanár, 

Bontovics Elvira, Boruzs Ferenc 
és Wágnerné Orisek Judit 

kísérőtanárok
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Biztonságunk érdekében  

Biztonságunk érdekében
Újfent meglehetősen mozgalmas időszakot 
tudhatnak magunk mögött „kéklámpás” 
szervezeteink. Nézzük az elmúlt hetek kró-
nikáját, illetve az egyéb baleseti és bűnmeg-
előzési információkat.
Az M7-es autópályán szolgálatot teljesítő ren-
dőrök figyeltek fel 2019. május 21-én a reggeli 
órákban arra, hogy az autók között két ló sza-
lad Budapest irányába, a forgalommal szem-
ben. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az 
ügyben gondatlanságból elkövetett közlekedés 
biztonsága elleni vétség miatt indított eljárást a 
lovak tartásáért felelős 57 éves budapesti nővel 
szemben. A nyomozást a Gárdonyi Rendőrkapi-
tányság folytatja le. Az eljárás a bizonyítékok tel-
jes körű összegyűjtése érdekében folyamatban 
van, ezért a rendőrség az eljárás jelen szakaszá-
ban további tájékoztatást nem ad.
Nézzünk néhány egyéb esetet Velence Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének szóvivője, 
Horváth-Szabó Nóra összefoglalója segítségével:
2019.05.02-án este 21:01 h-kor riasztottak 
minket Velence, Cserje utcába, gaz-avar égett. 
5 fővel a tüzet eloltottuk. 2019.05.11-én este 
23:06 h-kor az M7 autópálya 45-ös km-nél 
nyújtottunk segítséget, itt egy személygépko-
csi forgalmi akadályt okozott, a székesfehérvári 
kollégákkal áramtalanítottuk, a veszélyt elhárí-
tottuk. 2019.05.13-án este 21:15 h-kor kérték 
a segítségünket Gárdony, Daru utcába, ahol egy 
nagy faág dőlt ki, veszélyeztetve a gyalogosfor-
galmat. 7 fővel, kézi erővel a veszélyt elhárítot-
tuk. 2019.05.16-án Velence, Béke utcában dőlt 
ki egy fa, 2 fővel, láncfűrész segítségével a fát 
eltávolítottuk, feldaraboltuk. 
2019.05.28-án 13:47 h-kor riasztottak minket 
Velence, Tópart utcába, a Korzóra, ahol a hatal-
mas esőzés miatt a parkolóban nagy mennyi-
ségű víz gyűlt fel. 3 fővel kezdtük meg a vonu-

lást. Kiérkezésünkkor a probléma már megol-
dódott. Innen siettünk a következő helyszínre 5 
fővel, a kápolnásnyéki iskolához. Az iskola tete-
jén állt a víz, az egész épület beázott. Az iskola 
igazgatóságával egyeztetve szakemberekkel a 
tetőt és a lefolyót megjavították. Ezután 15:17 
h-kor Velence, Fő utcában egy családi ház pincé-
jét szivattyúztuk ki. 
2019.05.29-én 13:25 h-kor Agárdra, a Katica 
utcába kérték a segítségünket, itt egy fa kidőlése 
útzárat okozott. 6 fővel vonultunk a helyszínre, 
motoros fűrésszel a fát eltávolítottuk.
Ezen a napot több helyre is hívtak még min-
ket, 17:46 h-kor érkezett a következő riasztá-
sunk, Gárdony, Babits Mihály utcába, ahol nagy 
mennyiségű víz gyűlt fel egy lakóház pincéjé-
ben. 4 fővel érkeztünk a helyszínre, azonnal 
megkezdtük a szivattyúzást. Ezt követően 
ebben az utcában több családi háznál az elő-

zőekhez hasonlóan a vizet kiszivattyúztuk, a 
veszélyt elhárítottuk. Innen vonultunk tovább 
Velence, Cserje utcába, ahol szintén az eső-
zés okozott problémákat. Az aknafedeleket 
megtisztítottuk, így a problémát megoldottuk. 
2019.05.31-én az M7 autópálya 44-es km-én 
észleltek füstölő gépjárművet, szerencsére 
téves riasztás volt.

Helytállás a Fejér megyei 
tűzoltóversenyen

A tűzoltók éves szakmai részeként szervezett 
eseményre bármelyik tűzoltótestület nevezhe-
tett, amely verseny a magyaralmási sportpályán, 
folyó év május 18-án reggel 8 órakor vette kez-
detét. Egyesületünk felnőtt és ifjúsági fiú kate-
góriákban egyaránt jelentkezett, és vett is részt 
a rendezvényen. Magát a megmérettetést egy 
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igen megerőltető felkészülés előzte meg az ifjú-
sági-csapatunk számára, hiszen az ottani feladat 
nem más volt, mint vizes szerelés, illetve a 800 l 
/perces kismotorfecskendő használata.
A versenyen számos kihívóval kellett szem-
benézni a velenceieknek; volt olyan telepü-
lés, amelyik összesen több mint tíz csapatot 
indított, persze különböző kategóriákban. A 
VÖTE felnőtt csapata és ifjúsági fiú csapata 
is külön-külön harmadik helyezést ért el a 
maga kategóriájában. Az értékelésnél meg-
annyi szempont játszott közre, úgymint a 
gyorsaság, a precizitás, vagy a hatékony csa-
patmunka. Helyezésünk egyben elismerést 
is jelent az ifjak számára, hiszen derekasan 
helytálltak, rendesen felkészültek, de felnőt-
teinké is az érdem, nem csupán a saját har-
madik helyezés eléréséért, de az ifjú csapat 
felkészítéséért is.
Az elismerés mindig jólesik, de talán ami ennél 
jóval fontosabb: a tény, hogy tűzoltóink folya-
matosan, felkészülten, komoly tapasztalattal 
felvértezve várják, ha szólítja őket az önként 
vállalt kötelességük. Ezúton is gratulálunk 
nekik az elért eredményhez! Csapataink tagjai: 
Fekete Dávid, Fekete Bence, Bodri Sebestyén, 
Bodri Ágoston, Szűcs Marcell, Tóth Bálint, Grá-
nitz Nimród, Bártfai Levente (ifjúságiak). Sil-
hány Ferenc, id. Silhány Ferenc, Silhány Tamás, 

Polgár Gergő, Mészáros 
Endre, Burián György, 
Boros Péter. Külön 
köszönjük id. Silhány 
Ferencnek a csapatok 
felkészítését.

A Velencei 
Polgárőrség  
2019. májusi 
tevékenységei
A Velencei Polgárőrség 
is a  majálissal indította 
a májusi hónapot. Tag-
jaink egy része főzőcs-
kézett és  kikapcso-
lódott az ünnepen, 6 
fő azonban járőrözött, és felügyelt a rendre és 
biztonságra a Kastélyparkban.  Közbiztonsági 
járőrözést 4  alkalommal   végeztünk, 8 fővel  
összesen 70 órában. Rendezvényt 4 alkalommal 
biztosítottunk,  összesen 20 fővel   143 órában.. 
Labdarúgó-  és kézilabda-mérkőzést, illetve 
egyéb sporteseményt 5 alkalommal biztosítot-
tunk, 25 fővel összesen 111 órában. 2019. május 
hónapban mindösszesen 324 órában végeztünk 
önkéntes tevékenységet, amelyből a rendőrség-
gel  közös szolgálat 110 óra volt.

Fehér István
elnök

Ellenőrzések a 
Velencei-tavon

A rendőrök a balesetek megelő-
zése érdekében rendszeresen 
végeznek vízirendészeti elle-
nőrzéseket. A nyári időszakban 
a Velencei-tó kiváló lehetőséget 
nyújt a pihenésre, strandolásra, 
azonban a balesetek megelő-
zése érdekében elengedhe-
tetlen a fürdőzés szabályainak 
betartása. 
Tilos fürödni ott, ahol ezt tábla 
jelzi, továbbá éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között, 
kivéve, ha a vízfelület megvilá-
gított, és legfeljebb a mélyvíz 
határáig. Hat éven aluli, továbbá 
12 éven aluli, de úszni nem tudó 
gyermek csak felnőtt közvetlen 
felügyelete mellett fürödhet. 
Az I. fokú viharjelzés - percen-
ként negyvenötször felvillanó 
sárga fényjelzés - esetén a 
parttól 500 méternél nagyobb 

távolságra tilos fürödni, míg a II. fokú viharjel-
zés - percenként kilencvenszer felvillanó sárga 
fényjelzés - esetén fürödni tilos.
A kereskedelmi forgalomban számos olyan 
eszköz kapható, amely megkönnyítheti a 
vízben tartózkodást, ilyen pl. az úszógumi, a 
karúszó, a gumimatrac, az úszódeszka vagy az 
úszást segítő mellény. Azonban ezek csupán 
FÜRDŐESZKÖZÖK, a vízen történő haszná-
latuk fürdésnek minősül. A vízibicikli is für-
dőeszköz és nem vízijármű. Tehát ahol a für-
dés tilos, ott ezeknek az eszközöknek a haszná-
lata is az, továbbá viharjelzésnél is ugyanazok a 
szabályok érvényesek, mint fürdésnél.
Kiemelt kockázatot jelent az ittas állapotban tör-
ténő fürdőzés, figyeljenek arra, hogy közvetlenül 
étkezés, napozás után senki ne ugorjon a vízbe. 
A vízi járművel közlekedőknek is ügyelniük kell 
a biztonságra. Rossz állapotú, műszaki hibás 
vízi járművekkel, illetve kötelező felszerelések, 
a mentéshez szükséges eszközök, megfelelő 
méretű mentőmellények nélkül ne induljanak 
el! A vízi járművek vezetői körültekintően köz-
lekedjenek, figyeljenek oda az úszókra, fürdő-
zőkre. A rendőrség munkatársai mindenkit 
arra kérnek, hogy tartsák be az előírásokat, 
és legyenek tekintettel egymásra.

Mátay Balázs
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Rovatunkban Koszti András 
polgármestert kérdez-
zük a képviselő-testület 
munkájáról, az üléseken 
meghozott rendeletek fon-
tosságáról és szükségessé-
géről. A képviselő-testület 
jegyzőkönyvei nyilvánosak, 
ezért nem a rendeletek 
felsorolása a cél, hanem a 
kiemelt jelentőségű ügyek-
ről kívánunk részletesebb 
tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2019. május 17. napján tartotta soron kívüli ülését 
Velence Város Önkormányzat képviselő-testülete, amely elsők között 
döntött az egyik legnagyobb lélekszámú velencei körzetet ellátó Dr. Minis-
káné Dr. Szabó Irén háziorvos feladatellátási szerződésének módosításá-
ról. Miért volt erre szükség?
Koszti András: Egyszerű oka van: a Velence, Fő utca 2. szám alatt található 
I. számú Családorvosi Rendelő felújítása kapcsán a rendelő helyszínének vál-
tozása miatt az egészségügyi alapellátást ellátó Dr. Miniskáné Dr. Szabi Irén 
doktornővel megkötött feladatellátási szerződést a képviselő-testület a tavalyi 
évben módosította a tekintetben, hogy az ideiglenes új rendelő címét a szerző-
désben átvezette. Időközben befejeződött a Velence, Fő utca 2. szám alatti ren-
delő felújítása, így a betegek ellátása ismét a Fő utca 2. szám alatti rendelőben 
történik, ezért újra aktuálissá vált a feladatellátási szerződés módosítása. A fen-
tieken túlmenően változott az ellátást biztosító társaság székhelyének címe is, 
így a feladatellátási szerződést erre vonatkozóan is szükséges volt pontosítani.
Velencei Híradó: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása is 
napirendre került. Ezt mi indokolta?
Koszti András: Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának 
kiírását követően a helyi választási iroda felmérte a szavazatszámláló 
bizottság jelenleg megválasztott tagjainak létszámát. Tekintettel arra, 
hogy a szavazatszámlálói munkát a megválasztott tagok közül többen 
nem vállalták, szükségessé vált új tagok megválasztása. A megválasztásra 
javasolt állampolgárok írásban nyilatkoztak arról, hogy vállalják a szava-
zatszámláló bizottsági munkában való közreműködést, és a törvényben 
részletezett összeférhetetlenség a személyüket nem érinti. Ennek meg-
felelően Velence Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Velence 
város területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjának megvá-
lasztotta Bognár Dóra, Ludmann Ágota és Kalmár Zsolt László helyi válasz-
tópolgárokat.
Velencei Híradó: A következő időszak kiemelt beruházása lesz a „TOP-
2.1.2-16-FE1-2017-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesz-
tése” projekt. Ehhez kapcsolódóan két határozatot is hozott a testület. Két, 
beszerzéssel kapcsolatos határozatot.

Koszti András: Valóban. Itt az egyik esetben, a kamerarendszer kiépí-
tése tekintetében, arról van szó, hogy az ajánlattételre felkért összes cég 
jelezte, hogy elavult az a technika, ami a kiírásban szerepel, ezért arra 
nem kívánnak árajánlatot adni, azért sem, mert van ennél jobb és olcsóbb. 
Javasoltam, hogy a képviselő-testület a beszerzési eljárást nyilvánítsa 
eredménytelennek, és a következő soros testületi ülésen írjuk ki újból egy 
megfelelő technikával ezt a pályázatot. Ez meg is történt. A másik esetben 
a projekt megvalósításához szükséges lőszermentesítési munkák elvég-
zése tárgyú felhívásra beérkezett ajánlatokról kellett dönteni. Mindhárom 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot. Mindhárom 
ajánlat érvényes volt, így a beszerzési eljárás eredményes lett. Az ajánlat-
tevők közül a székesfehérvári székhelyű Kiss Kert 2006 Kft. ajánlata volt a 
legkedvezőbb, 1.792.500, - Ft + ÁFA, bruttó 2.276.675, - Ft összegű ajánlati 
árral, ezért ezt az ajánlatot fogadta el képviselő-testületünk 7 igen egy-
hangú szavazattal. 
Velencei Híradó: Az ülés végén a testület támogatta Velence Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérését is. Az 50 éves, idejétmúlt és a 
fiatalabb, de az oltási-mentési feladatokra csak korlátozottan alkalmas két 
tűzoltóautó helyett egy újabb, minden szempontból alkalmas gépjármű 
kerülhet beszerzésre, bizonyos feltételek teljesülése esetén.
Koszti András: Igen.  Velence Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az egyesület által kiszemelt Mercedes Benz 
814 D/37 típusú tűzoltó gépjármű megvásárlásához szakértői véle-
ményt kér a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt 
szakértőtől. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
amennyiben a szakértő a tűzoltó gépjárművet megfelelőnek ítéli meg 
a tűzoltói feladatok végrehajtására, Velence Város Önkormányzata 
adásvételi szerződést köt a tűzoltó gépjármű megvásárlása bruttó 
4.000.000, - Ft, azaz négymillió forint erejéig. A gyors ügyintézésnek 
köszönhetően a szakértői véleményezés azóta már meg is történt, így a 
napokban a Mercedes gépjárműfecskendőt megvásároltuk. Remélem, 
beváltja a hozzá fűzött reményeket és használatba állításával még haté-
konyabban végezhetik áldozatos önkéntes tevékenységüket a Velence 
ÖTE tagjai.

MB



A Velence Városgazdálkodási 
Kft. vállalja 

a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára  

az alábbi munkák elvégzését:

ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,

ü  Zöldhulladék-elszállítás  

4000 Ft/m3-től,

ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,

ü  Építőanyag-szállítás Velence területén 

5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat  

és kilátóőrt keresünk 

Tel: +36 30 217 08 34 

E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
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Itt a „szúnyogszezon”, hogyan védekezhetünk? 

A Balatonnál, a Velencei- és a Tisza-tónál a partközeli településéken a 
korábbi biológiai lárvagyérítés után elkezdődött a kifejlett szúnyogok 
elleni védekezés. Az idén azonban nem elég, ha csak a gyérítést végzik el, 
nekünk is sokat kell tennünk azért, hogy ne szenvedjünk egész nyáron a 
kellemetlen vérszívóktól. 
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sok májusi eső, a megáradt 
folyók és a meleg időjárás miatt egyre több helyen és gyorsabban fejlődnek 
a szúnyogok, így az ország számos településén számítani lehet a szúnyogok 
folyamatos és tömeges megjelenésére. A rengeteg eső hatására ezerszám ala-
kultak ki a szúnyoglárváknak ideális tenyészőhelyek. A pocsolyák, árokpartok, 
ház körüli vízgyűjtők töredékét lehet csak szervezett módon biológiai lárva-
irtószerrel kezelni. Sokat lehet tenni a szúnyogok elszaporodása ellen azzal, 
hogy a lakókörnyezetünkben lévő, vízzel teli vödröket, kaspókat kiürítjük.
A szúnyogirtás során felhasznált készítményt nagyon kis mennyiségben 
juttatják ki, mindössze 0,5-0,8 litert használnak hektáronként, ami keve-
sebb, mint 1 gramm hatóanyagot jelent. Az irtószert légi és földi úton jut-
tatják ki a szakemberek. A légi permetezés során az esti órákban, röviddel 
naplemente előtt terítik a szakemberek az irtószert, amely emberekre, 

háziállatokra és növényekre nem veszélyes, az a szabadban néhány óra 
alatt lebomlik. A földi permetezést naplemente után, a késő esti, éjszakai 
órákban végzik, így ez a méhekre nem jelent veszélyt. A munkálatokat 
végző szakemberek a méhészeket minden esetben tájékoztatják a perme-
tezések idejéről és helyszínéről. A permetezéseket kizárólag a települések 
belterületein végzik. Az, hogy melyik településen mikor permeteznek, elér-
hető a katasztrófavédelem weboldalán a heti programok menüpontnál.

 (VH – katasztrófavédelem)
                        

Június 15-én életbe lépett  
a nyári vasúti menetrend

Június közepétől sűrűbben járnak a vonatok a Velencei-tó és a Balaton 
térségében. A MÁV-Start Zrt. közlése szerint június 15. és augusztus 25. 
között korszerű, légkondicionált motorvonatok, InterCity-kocsik, étkező-
kocsik, hétvégén plusz vonatok, kerékpárszállítási lehetőség várja az uta-
zókat. Budapest-Déli és Siófok között hétvégi napokon egy „fürdős” vonat-
pár közlekedik, mely a Velencei-tó partján mindenhol megáll. A vonatpár 
8:40-kor indul Budapest-Déliből, és 19:19-kor érkezik vissza, menetidejük 
Kelenföld és Velence között csupán 28 perc. A vonatban nagy befogadó-
képességű kerékpárszállító kocsi közlekedik, így a kerékpáros utasoknak 
ezt a vonatot ajánljuk.

A Z30-as és a G43-as jelzésű elővárosi vonatok félóránként indulnak a 
Velencei-tó irányába Budapestről, ezen felül egyes balatoni vonatok is 
megállnak a Velencei-tónál. A Budapest-Déli és Székesfehérvár között köz-
lekedő, óránként induló Z30-as zónázó vonatokkal a strandolók a Velen-
cei-tó minden állomására eljuthatnak. A vonaton kerékpár csak korlátozott 
számban szállítható. A G43-as gyorsított személyvonatok budapesti végál-
lomása Kőbánya-Kispest, így Velence, Gárdony és Agárd Dél-Pest térségé-
ből is közvetlenül elérhető. A vonaton kerékpár csak korlátozott számban 
szállítható. A Balaton északi partjára közlekedő „tekergő” vonatok egy-
ségesen megállnak Velence megállóhelyen, így ezekkel a vonatokkal is 
lehetséges a tó elérése, illetve a kerékpárok szállítása.                                                                        

(VH – MÁV-Start)
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Trianon–Tria-Non! Készüljünk  
a 100. évfordulóra! II.
Jövőre, 2020-ban Trianon 100. évfordulójá-
hoz érkezünk. Sok minden történhet addig. A 
lényeg, hogy a magyarság élje és érezze át ezt a 
tragédiát, és soha ne nyugodjon bele, s ne tartsa 
végleges állapotnak, megváltoztathatatlannak 
Trianon (1920. június 4.) gyalázatát. Ez évben, 
99 éve immár, hogy Trianon erkölcsi terhe kez-
dettől oly bénítólag hat a magyarságra, s igenis 
mindmáig korlátozza döntés- és cselekvő képes-
ségében. 
2004. december 5-én (én második Trianonként 
éltem meg!) éjszaka álmatlanul vergődtem, s 
Petőfi: „A magyar nemzet” c. verse zakatolt ben-
nem fájdalmasan: „Jóra termett nép honában /
Egy a szív, az akarat, / A közérdek mellett min-
den/ Különérdek elmarad… / Itten oltárt minden 
ember ön-bálványiért emel / És az ilyen önző 
nemzet / Életet nem érdemel…” / 

Valóban nem érdemlünk életet? Való igaz: meg-
tagadunk, elvetünk mindent, ami múltunk, 
történelmi-szellemi kincsünk, sajátunk. Más 
nemzetek a keveset is felnagyítják, hamis tör-
ténelemtudattal megsokszorozzák, a semmi-
ből várat-legendákat, történelmet építenek. Mi 
azt is elpusztítjuk, amink van, s amire büszkék 
lehetnénk… Valóban öngyilkos nép a magyar? 
Csak Isten segíthet rajtunk, az ő megbocsátó 
kegyelme! Ha tékozlásaiból megtér, és bűnbá-
nattal Istenhez fordul. Ha erkölcsileg megújul, 
újjászületik, s a Halál nemzete helyett az Élet 
nemzetévé lesz! S ha majd merünk hűségesek, 
sorsvállalók, próféták lenni, kiállni a pástra. 
Ha megélhetési politikusaink helyett karizmati-
kus, küldetéses nemzetpolitikusaink lesznek. Ha 
majd lesz nemzetstratégiánk, s ennek nyomán 
nemzeti médiánk és nemzeti-nemzetközi kom-
munikációnk. Hisz a trianoni játszmát, s azóta 
sok mindent – jelentős részben kommunikációnk 
hiányai és betegségei miatt vesztettük el… Sajnos 
ezt magam is annyiszor megtapasztaltam, úgy az 
Egyesült Államokban, mint másutt járva…
Romsics Ignác egyszer írt egy kitűnő cikket 
„Az elpuskázott XX. század” címmel. Ebben írja, 
hogy ez a század a legpocsékabb száz esztendőt 
hozta a magyarságnak, s azt is, hogy „e századról 
nehéz szatírát nem írni…” (Magyar Hírlap, 2000. 
dec. 30. 7.o.) 
Nos, én sem szerettem a 20. századot. Hiszem, 
hogy, ha ez a nemzet megtalálja önmagát, 
önmaga múltját, ha Istentől nyert küldetését vál-
lalja, akkor boldogabb lesz számára ez a század.  
Volt magyar küldetés, hisz évszázadokon keresz-
tül voltunk a kereszténység és Európa védő-
pajzsa… Adyval szólva legyünk hát ma a „protes-
táló hit és küldetéses vétó” népe! Kicsiny nép, 
amely a kevésen hű volt, és sokra bízatik ezután. 

Újra fel kell építenünk a nemzetet! Csak Isten-
ben bízhatunk, s csak önmagunkra számítha-
tunk. S persze a határon túli magyar testvére-
inkre. S itthon arra a másfélmillióra, akik mint 
csillagemberek fényükkel átjárják a magyar élet 
vak és züllött éjszakáját… Legyetek fényhozó, 
világosságot hirdető, a magyar fejekben és szí-
vekben világosságot gyújtó emberek. A nemzet 
apostolai… Mai magyarságunk megélésében – 
Sajó Sándor szép versére utalva! – most ez a szó 
a legfontosabb: RENDÜLETLENÜL!
Kossuth Lajos mondotta 1848. szeptember 
15-én: „Mint ember, hiszek Istenben, mint 
magyar, hiszek a nemzetben, hogy minél 
nagyobb lesz az ármánynak alávalósága, 
annál bizonyosabb, hogy ezen nemzet sza-
bad lesz mindörökké.”   
Mondjunk el együtt egy áldást, amit mindnyájan 
ismerünk, jobb kezünket a szívünkre téve:
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek 
Magyarország feltámadásában! Ámen.”

Jó hír

Mikor csendesebb a tópart, gyakran kimegyek 
a nádashoz készülni az alkalmainkra, imád-
kozva, Bibliával, egy-két énekkel a szívemben 
ülök le Isten elé. Miközben készülök, látom az 
arra járókat, a fiatalokat, ahogy sétálnak, vagy 
a szülőket és gyermekeiket, akik épp’ megélik 
szabadidejüket. Elgondolkozom azon, vajon az 
Úré-e már a szívük. Mert a szívünk vagy az Úré, 
vagy a világé, vagy az Úrnak adjuk önként az Ő 
dicsőségére és a mi épülésünkre, vagy a világ 
fejedelme veszi el tőlünk az ő épülésére és a mi 
lassú hanyatlásunkra. Eszembe jut a saját meg-
térésem, másoké, amiknek tanúja lehettem az 
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Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, 
Velence, Szabolcsi út 3/A.

Alkalmaink:
Vasárnap: 09.30 Imaóra, Istentisztelet 
(közben: gyermekeknek Bibliaóra)
Szerda:  18.30 Bibliaóra Felnőtteknek 
(interaktív biblia tanulmányozás közösen, 
beszélgetve)
Szombat: 18.00 VIFI (Velencei Ifjúsági alka-
lom, vidám énekekkel, beszélgetéssel aktu-
ális témákról, a biblia fényében)

E-mail címünk: 
hajnalpir.be@gmail.com

évek alatt, és eszembe jut, 
Isten milyen fordulatot, gyó-
gyulást hozott a megtérés 
után, milyen reménytelen 
helyzeteket fordított már jóra. 
Jeremiásnál olvasom: „Téríts 
vissza Uram magadhoz és 
visszatérünk; újítsd meg a mi 
napjainkat, mint régen.” (Jer. 
Sir. 5,21) Olyan kegyelmes 
az Úr, hogy még a megtéré-
sünket is Ő munkálja, mert 
magunktól még ezt sem tud-
nánk, csak hajladozunk a világ 
erői között, mint a legkisebb 
fuvallattól a búzakalász. Isten 
nélkül azt sem tudjuk, hogy 
miből kellene megtérni, olyan 
jól érezzük magunkat vakon, 

mint a strucc, akit már nem is zavar a közelgő 
veszély, ha nem látja.
A megtérés, odafordulást jelent Jézus felé, és 
Általa az igazság megismerését. Közös munka, 
ami egyszerre Isten kezdeményezése, hogy 
megláthatom hova is visz az út, amin jelenleg 
járok, és egyszerre vár a válaszomra, hogy elfo-
gadom-e azt az utat, amit Ő készített. De nem 
kényszerít, ahogy a világ sokszor zsarolva, csak 
szelíden hív.
Kedves Olvasó, Ő téged is hív! Nem tudom ettől 
egyszerűbben mondani, mert nem lehet: meg 
kell térni. Őszinte ember lévén  megmondanám, 
ha lenne még néhány út az életre, de csak egy 
van. Egy viszont még van, és ez jó hír. 

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor
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Róza néni 90 éves!

Május 28-án 90. születésnapja 
alkalmából Új utcai otthonában 
köszöntötte Koszti András polgár-
mester városunk egyik legidősebb 
lakóját, Burián Istvánné Róza nénit, 
aki igazi „ősvelencei”, s a házastársi 
hűség élő példája. A kedves, idős 
hölgy elmondta, hogy már 52 évvel 
ezelőtt, 1967-ben elvesztette szere-
tett férjét, akinek halála előtt megfo-
gadta, hogy az ő életében már más férfi nem juthat szerephez. Ehhez a mai napig tartja magát 
Róza néni! Élete párjának korai távozása után egyedül nevelte fel két gyermekét, leküzdve sok 
nehézséget. Aligha kétséges: házastársként és anyaként sokaknak mutathat utat, adhat erőt 
nehéz pillanatokban az Ő példája.
Ezúton is kívánunk Neki boldog születésnapot, jó egészséget és még sok szeretetben eltöltött 
évet! 

(VH)

 A tóparton nyitott szezont  
a BKKB

Rangos rendőrszakmai esemény házigaz-
dája volt Velence május 30-án, itt tartotta 
ugyanis turisztikai idénynyitó értekezletét a 
Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizott-
ság. Nem véletlenül, ugyanis idén a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság látja el a BKKB 
elnöki feladatait. Az érintett négy megye, 
Zala, Veszprém, Somogy és Fejér, valamint 
a Készenléti Rendőrség, továbbá társzerveik 
vezetői a Velence Korzón tanácskoztak. Az 
Országos Rendőr-főkapitányságot Lakatos 

Tibor r. ezredes, az ORFK Rendészeti Főigaz-
gatóság Közrendvédelmi Főosztályának 
vezetője képviselte. Jelen volt és pohárkö-
szöntőt mondott Velence polgármestere, 
Koszti András is.
- A rendezvényen tapasztaltak, az illetékes 
vezetők által elhangzott felszólalások, pre-
zentációk alapján örömmel nyugtázhattam, 
hogy az idei turisztikai főszezonban (2019. 
június 1. és 2019. szeptember 15. közötti 
időszak) az összehangolt tervezés és rendőri 
feladatvégrehajtás magas színvonalának 
köszönhetően a lehető legnagyobb bizton-
ságban lesznek városunk lakói, nyaralótulaj-
donosai, a hozzánk, illetve a Velencei-tóhoz 
és környékére érkezők. - emelte ki a házi-
gazda város polgármestere.
Koszti András mellett - többek között - szólt 
az egybegyűltekhez dr. Varga Péter r. dan-
dártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője, Vörös Ferenc r. ezredes, 
valamint Lakatos Tibor r. ezredes. Az idény-
nyitó értekezletet kísérő rendezvényként 
színesítette a Velence Korzó területén meg-
tartott járműtechnikai bemutató, valamint 
a bűnmegelőzési minicentrum és bűnmeg-
előzési kiállítás is.

– mb –
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

„ Elérkezett ez a nap is.
Ennyi mókás év után…”                        

Elballagtunk

Négy év óvodás élet után elérkezett a várva 
várt nap. Óvodánktól a nagycsoportosok bal-
lagással vesznek búcsút. Ilyenkor virágdíszbe 
öltözik az óvoda, idén is nagyon sok lelkes 
szülő díszítette a csoportszobát, udvart, ezzel 
is szebbé varázsolták ezt a csodás napot. A fel-
díszített csoportszobába az érkező, búcsúzó 
gyermekeket az óvó nénik és dajka nénik 
kisérték be. A ballagók megkapták a ballagó-
tarisznyát, amely tele van az elmúlt négy év 
emlékeivel, élményeivel, a kirándulásokkal, 
mesékkel.
A szülők és vendégek elfoglalták a helyüket a 
gyönyörű napsütésben, és várták a búcsúzó 

gyermekeket. A díszes kapu alatt kivonult éne-
kelve a ballagó Nyuszi és Csiga csoport. Mindkét 
csoport külön-külön elmondta búcsúzó verseit, 
bemutatta táncát, majd közös versmondással, 
tánccal és énekléssel búcsúztak az óvodától. A 
ballagás zárásaként a gyermekek lufikat enged-
tek a magasba, ezt követően visszamentek a 
csoportszobába, ahol még sok meglepetés 
várta őket.
Koszti András polgármester úr megajándékozta 

a búcsúzó gyermekeket egy-egy szép tolltar-
tóval. A gyermekek névre szóló emléklapot, 
nyuszis kitűzőt és ballagókönyvet kaptak. Az 
iskolai évekhez minden ballagónak sok sikert 
kívánunk.

Lajos-Kuti Éva és Banka Mária
óvodapedagógusok

A várva várt nap

Június első szombatján kitárul az óvoda kapuja. 
A Meseliget Óvoda hagyományaihoz híven ezen 
a napon rendezi meg a Családi nap - Gyermek-
napot az idejáró sok kis apróságnak és szüle-
iknek. Sok izgalom előzte meg a rendezvényt, 
hiszen majd’ két hete csak a felhőket láttuk, és 

egyre esett. Azonban a felkészü-
lés, szervezkedés alatt mindenki 
bízott a jó időben, szerettük 
volna, ha még az időjárás sem 
szegné kedvét a gyermekek, csa-
ládok szórakozásának. Boldogan 
láttuk szombat reggel a ragyogó 
időt! Mindenki kedve jobb lett, 
nagy lelkesedéssel készültünk 
a szivárványnál színesebb prog-
ramokkal. A hagyományos népi 
fajátékokon, ugrálóváron, arcfes-
tésen, tűzoltóautó és rendőrautó 
„vezetésen” kívül idén is volt 

meglepetés a színpadon. A Katáng együttes, 
melynek tagjai jó hangulatot teremtettek a 
vidám zenéjükkel. A Show and Magic Kft. által 
előadott Állati krimi pedig még izgalmasabbá 
tette a délelőttöt.
A színpadi műsor legértékesebb „előadásai”-
mégis az ovisok voltak: katicák, libák, szakácsok, 
kirándulók, matrózok, „belevaló ovisok”, tűz-
tündérek és manók, akiket már nagyon vártak 
és nagyon megtapsoltak az anyukák, apukák. A 
tombolanyeremények már csak megkoronáz-
ták a napot, ami élményekkel teli volt minden 
gyerek (és felnőtt) számára. A finom ebédet 
és tortát, amit egy kedves szülő ajánlott fel, 
fáradtan, de jókedvűen fogyasztottuk el. Búcsú-
záskor mindenki már a jövő évi Családi napot 
emlegette. Megígérjük, lesz folytatás. Minden 
szervezőnek, szülői felajánlásnak, segítőnek és 
a Meseliget Óvodásaiért Alapítványnak köszön-
jük a segítséget.

Müllerné Csite Éva
óvodapedagógus - Piros alma csoport

                                    

A VELENCEI MESELIGET  
ÓVODA ÉS KÖZÖSSÉGE

A közösségnek kiemelten fontos szerepe van 
elidegenedő világunkban. Az óvodás rendez-
vények is attól lesznek igazán emlékezetesek, 

hogy együtt vagyunk, s átél-
jük az összetartozás érzését. 
A közösség a gyermekek szá-
mára is nagyon fontos meg-
tartó erő, ezért számukra külö-
nösen nagy ajándék az, amikor 
együtt lehetnek a szüleikkel a 
programokon az óvodában. 
Nemcsak az óvodai, hanem a 
városi rendezvényeken is részt 
vettünk együtt.  A szülők hely-
színre hozták a gyermekeket, 
segítettek a dekorációban, az 
óvodásaink pedig a nevelőik-
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ovisaink játékosan tüzet is 
olthattak. 
Köszönjük: Kupi Lászlóné 
Ibolyának a sok szép szá-
raz- és művirágot, amiből 
szép adventi és húsvéti 
dekorációk készültek. Laczi 
Lotti szüleinek az összes 
óvodásnak ajándékba adott 
húsvéti kifestőket. Görgicze 
Zoltánnak és Görgicze Katá-
nak a „Családi nap” finom 
ebédjét (400 fő) és az étke-
zéshez szükséges feltételek 
(tányér, kanál) biztosítását, 
a húsvéti vásárhoz kellékek 
biztosítását. Szalmás Gábor-
nak az óvodai búcsúzáson 
(mindkét településrészen) 

és a családi napon a szuper hangosítást. A Pil-
langó csoport szüleinek, akik 30.000.- Ft-ot ado-
mányoztak az óvoda alapítványának. A Soponyai 
családnak a zöldségeskertek kialakításához a 
raklapmagasítókat. Hanuska Dominik szüleinek 
az újtelepi településrész zöldségeskertjének trá-
gyával dúsított földjét. Urfi Fruzsina szüleinek a 
fa homokozót, mely a Tulipán csoport csodaszép 
virágosládája lett. Juhász Frida apukájának a par-
lamenti belépést a felnőttek és az ovisok részére. 
Tóth Magor szüleinek a Pillangó csoport év végi 
búcsúzásánál (gyerekek, szülők, pedagógusok) 
játszóház kibérlését Székesfehérváron, a gyer-
mekek szórakoztatását a buszon bohóccal, ovi-

kel műsort adtak a város lakóinak (advent, majá-
lis).  Az óvodai kollektíva és a családok (Török, 
Szigeti, Csapó, Szabó, Pauli, Angyal, Soponyai, 
Bőhm, Szmilkó, Enyedi, Gyenes, Öveges csa-
lád) a városi virágosítás során is együtt ültették 
a virágot, mely remélhetőleg a nyár folyamán 
pompásan díszeleg majd a „Babák Rózsa-
kertje” parkban Újtelepen. A Gárdonyi Rendőr-
kapitányság rendőrei segítséget nyújtottak az 
„Autómentes nap” sikeres lebonyolításában, 
az „Ovi-zsaru” program megvalósításában. Az 
önkéntes tűzoltók színesítették rendezvényein-
ket, lehetőséget biztosítottak gyermekeinknek 
a tűzoltóautó és a tartozékok megismerésére, s 

saink és a felnőttek megvendégelését pizzával. 
Schmidt Máté szüleinek a busz biztosítását Buda-
pestre a Pillangó csoport színházlátogatásához. 
Káróczi Andreának (az újtelepi óvoda közelében 
lakik), aki lánya nagyon jó minőségű játékait ado-
mányozta az óvodásainknak. A Gárdonyi Rendőr-
kapitányság „őreinek” aktív részvételét, az autó-
mentes nap ajándékait. Pongrácz Beáta, Kovács 
Károly, Pájovics Tünde, Gágyor István önkéntes 
tűzoltók segítségét rendezvényünkön. Koszti 
András polgármester úr gyermeknapi ajándékait. 
A Meseliget Óvodásaiért Alapítványnak - óvodás-
pólók, műsorok, ballagó tarisznyák. A Kölyökidő 
Alapítványnak a Márton-napi, húsvéti rendezvé-
nyeket, illetve a családi nap ugrálóvárát.
Hálás vagyok, és köszönöm minden kollégá-
nak, hogy partner volt, és néha nem könnyen, 
de mégis tartalmas, vidám, kellemes hangulatú 
mindennapokat varázsolt az óvodásainknak. 
Köszönjük mindenkinek, aki a 2018/2019-es 
tanévben jelenlétével, aktív tevékenységével, 
munkájával, anyagi ráfordítással megtisztelt 
bennünket, elfogadta meghívásunkat rendez-
vényeinkre, és együtt volt velünk. Az élmények-
kel gazdag nyár után rövidesen kezdődik az új 
tanév s az új élmények. A hátralévő nyár tartal-
mas eltöltését kívánom mindenkinek.

„Mert élet a játék, bár minden véges,
legyen az ép testben lelkünk naptól fényes!”

Balogh József
Serhókné Varjas Edit

Arra vagyunk teremtve, hogy boldogok 
legyünk, olyan boldogságra vágyunk, ami 
örökké tart, nem ér véget a halállal. Erre a vég 
nélküli boldogságra mindnyájan vágyunk, 
magunkért és azokért, akiket szeretünk. Bol-
dogságra vágyunk... sőt, örök boldogságra!
Bár mindenki tudja, aki megszületik, az egy-
szer el is távozik a földi létből, azért az ember 

ezt a tényt nem könnyen veszi tudomásul. Főleg akkor nem, amikor 
tragikus hirtelenséggel, váratlanul megy el közülünk valaki, akit sokan 
ismertek és sokan szerettek.
Döbbenten hallottuk a hírt, Judit elment. Zavartan és értetlenül, mér-
hetetlen fájdalommal tekintgettünk egymásra, nem hittük a hihetet-
lent.
Pár hete még együtt készültünk a húsvéti játszódélutánunkra, a tavaszi 
dekorációt készítettük. 
A fájdalom és a gyász viaskodik bennünk a kérdésekkel, melyekkel 
szembenéz az ember, amikor ily veszteség ér bennünket, megfo-

BÚCSÚZUNK
 BÁNFALVINÉ SHULTZ JUDIT

1959-2019

galmazódik bennünk a lemondó gondolat: Ennyi az élet? Üstökösként 
lépett Judit a Velencei Meseliget Óvoda nevelőtestülete és óvodásai 
életébe. Életvidámságával, harsogó hangjával, vicces, humoros szavaival 
elvarázsolt mindenkit! Gyerekek iránti szeretetét, elhivatottságát mind-
annyian megtapasztalhattuk.
Soha nem hallottuk panaszkodni, humora, életvidám természete von-
zotta az embereket, kerestük és élveztük társaságát. Sosem mulasztott 
el megjegyezni egy kedves, dicsérő szót, elismerést. Segítőkész, jó kol-
légánk volt, emberségéért szerették mind a gyerekek, mind a kollégák. 
Töretlen optimizmusa példa lehet számunkra is.
Nem töltöttünk együtt sok időt, hiszen harmadik tanéve felénél el kellett 
válnunk betegsége miatt, most elment Ő közülünk, de nem tűnik el, úgy 
tett, mint Weöres Sándor versének tóba siető patakja:

„Emberkém, nem halok meg ott,
nagy víz borít rám fény-síkot,

nem vész el egy cseppem se, nem,
csak nem lát többé senkisem.”

Judit! Búcsúzik Tőled a Velencei Meseliget Óvoda minden dolgozója, óvo-
dása, a szülők közössége, és amikor meséhez gyertyát gyújtunk majd, 
a kis lángok mostantól érted is lobognak. Áldott emléked megőrizzük!

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető

       óvodavezető 
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Arra vagyunk teremtve, hogy boldogok legyünk, olyan boldogságra vágyunk, ami örökké tart, 
nem ér véget a halállal. Erre a vég nélküli boldogságra mindnyájan vágyunk, magunkért és 
azokért, akiket szeretünk. Boldogságra vágyunk... sőt, örök boldogságra! 

Bár mindenki tudja, aki megszületik, az egyszer el is távozik a földi létből, azért az ember ezt 
a tényt nem könnyen veszi tudomásul. Főleg akkor nem, amikor tragikus hirtelenséggel, 
váratlanul megy el közülünk valaki, akit sokan ismertek és sokan szerettek. 

Döbbenten hallottuk a hírt, Judit elment. Zavartan és értetlenül, mérhetetlen fájdalommal 
tekintgettünk egymásra, nem hittük a hihetetlent. 
Pár hete még együtt készültünk a húsvéti játszódélutánunkra, a tavaszi dekorációt készítettük.  
A fájdalom és a gyász viaskodik bennünk a kérdésekkel, melyekkel szembenéz az ember, 
amikor ily veszteség ér bennünket, megfogalmazódik bennünk a lemondó gondolat: Ennyi az 
élet? Üstökösként lépett Judit a Velencei Meseliget Óvoda nevelőtestülete és óvodásai életébe. 
Életvidámságával, harsogó hangjával, vicces, humoros szavaival elvarázsolt mindenkit! 
Gyerekek iránti szeretetét, elhivatottságát mindannyian megtapasztalhattuk. 
Soha nem hallottuk panaszkodni, humora, életvidám természete vonzotta az embereket, 
kerestük és élveztük társaságát. Sosem mulasztott el megjegyezni egy kedves, dicsérő szót, 
elismerést. Segítőkész, jó kollégánk volt, emberségéért szerették mind a gyerekek, mind a 
kollégák. Töretlen optimizmusa példa lehet számunkra is. 

Nem töltöttünk együtt sok időt, hiszen harmadik tanéve felénél el kellett válnunk betegsége 
miatt, most elment Ő közülünk, de nem tűnik el, úgy tett, mint Weöres Sándor versének tóba 
siető patakja: 
„Emberkém, nem halok meg ott, 
nagy víz borít rám fény-síkot, 
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Büszkeségeink
Országos döntőben mutathatta meg anyanyelvi 
tudását három tanulónk a „Bendegúz NyelvÉsz” 
versenyen. Staszny Zoé (1.a.), Gulyás Gergely 
András (1.c.) és Zsombók Fruzsina (4.c.) orszá-
gos szinten is kiemelkedő eredményt értek el. 
A Matematika Tudásbajnokság országos döntő-
jébe jutottak Tarkovács Levente 2.a. és Gulyás 
Gergely András 1. c. osztályos tanulóink, ahol 
Levente 11. helyezést ért el, András pedig 7. lett.
Gratulálunk a gyerekeknek!

Bernáth Éva

Műveltségi vetélkedő  
a gimnáziumban
Közeledik az év vége, de diákjaink fáradhatatlanok, 
sokan vesznek részt az iskola programjain. Május 
15-én különleges iskolai vetélkedőre invitáltuk a 
gimnazistákat, akik önállóan, csapatokba szerve-
ződve jelentkeztek, 18 fővel. A verseny témáját és 
ötletét a decemberi bécsi kirándulás adta, amikor is 
a tanulókkal ellátogattunk a bécsi adventi vásárba. 
A feladatok különlegességét az jelentette, hogy 
nem egy tantárgyból adtak számot tudásukról, 

elkészünk egy imával áldotta meg az alkalmat. 
Majd Béla vette át a mikrofont. Dalaival, szavaival 
”elvarázsolta” a közönséget. A vállalkozó kedvű 
gyerekeket felhívta a színpadra, akik együtt éne-
keltek és táncoltak az énekessel. A legtöbb dalát 
ismerte és énekelte a közönség. Hatalmas sikert 
aratott! 
Nagy áldás volt mindannyiunknak Béla szolgá-
lata! Köszönjük szépen a fenntartónknak, hogy 
biztosította az anyagiakat, Bélának pedig az 
áldott estét! Hálásak vagyunk Bogdán Csabának, 
aki a technikai felszerelésének felajánlásával 
segített abban, hogy kiváló minőségben élvez-
hettük a koncertet. Harsányi Tibornak, a velencei 
Hajnalpír Gyülekezet tagjának pedig köszönjük, 
hogy kezelte a technikát.

Papp Sándorné

Pünkösdi istentiszteletek  
a velencei iskolában

Június 3-án, hétfőn reggel az első órában mind-
két iskolarészben istentisztelettel nyitottuk 
meg a hetet. A „Zöldben” Kovács Dániel iskolal-
elkészünk osztotta meg pünkösdhöz kapcso-
lódó igei gondolatait. Révész Dani és kedves 
felesége, Ági pedig Istent dicsőítő dalokat éne-

hanem különböző tantár-
gyak tudásanyagát kellett 
hasznosítaniuk a verseny 
során. 
Matematikai, történelmi, 
turisztikai, földrajzi, angol, 
német, spanyol nyelvi fel-
adatokkal néztek szembe 
a versenyen, mindezt 
játékosan, jó hangulat-
ban, 6 fős csapatokban. 
Így aztán mindenki 
hozzájárult csapatának 
eredményeihez.  A játék 
kiindulópontja Velence 
volt, a végállomás Bécs. 
Az a csapat győzedelmes-
kedett, amely először érkezett meg Bécsbe, a fel-
adatokban megszerezhető és kapott kilométerek 
alapján. Érdekes, feladatokban bővelkedő, remek 
hangulatú küzdelemben első helyezett lett az 
AMIGOS csapata, második helyezést szereztek a 
GUMMIMACIK, harmadikként ért célba a RAF csa-
pata. Gratulálunk a résztvevőknek!                                                                                 

Keresztesiné 
Czuppon Rita

                                   

Pintér Béla 
koncertje  
a Zöldligetben
Május 9-én iskolánk 
vendége volt Pintér 
Béla gospelzenész. 
Ma ő Magyarország 
egyik legismertebb 
keresztyén énekese. 
Gyerekek és felnőttek 
egyformán szeretik a 
dalait. Örömünkre itt 
lehetett közöttünk! 
A kezdésre meg-
telt iskolánk aulája. 

Kovács Dániel iskolal-
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keltek. Ági a dalokhoz illő koreográfiát tanított, 
amibe bevonta a lelkes kis közönséget. 
A „Ligetben” az igei üzenetet Dr. Steiner József 
lelkész-igazgatótól, a Baptista Szeretetszolgálat 
missziói igazgatójától hallhatták a gyerekek és 
a pedagógusok. Itt a dicsőítő dalokról Fridvalszki 
Gréta gondoskodott, aki saját szerzeményeit 
énekelte. Grétát már ismerhették azok a pedagó-
gusok és gyerekek, akik a kéthetente megrende-
zésre kerülő Sunday School alkalmaira jártak fel 
Budapestre az Akvárium klubba. A Ligetben lát-
tuk vendégül az Eastern European Mission szer-
vezet alelnökét, tagjait, akiket Hegedűs Ádám, 

a Magyarországi Baptista 
Egyház missziós koordiná-
tora kísért el. Ettől a szer-
vezettől kapták az elsős, 
negyedikes és kilencedi-
kes gyerekeink év elején a 
Bibliákat. Az istentisztelet 
végén interjúkat is készí-
tettek a szervezet tagjai fel-
nőttekkel és gyerekekkel is.
Nagyon áldott alkalom 
volt mindkettő! Köszönjük 
mindannyiuk szolgála-

tát! Örültünk, hogy itt voltak 
velünk!

Papp Sándorné
hitéleti ig. h. 

Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, 
KÁCIÓ, AKÁCIÓ, 
VAKÁCIÓÓÓÓÓÓ!
A Zöldliget Iskola minden 
diákjának elkezdődött a nyári 
szünet. Az elmúlt tanévben 
a tanórákon kívül ismét sok 

programon, klassz kirándulásokon, eredményes 
tanulmányi versenyeken, sporteseményeken 
vettek részt diákjaink határokon belül és azon 
túl. A tanévzáró, valamint a ballagás után még 
vár ránk egy nagy, közös élmény, az iskolai tábo-
rozás. Majd ezután bizony lesz mit kipihenni, 
a hosszú és fárasztó tanév után a lazítást kivé-
tel nélkül minden gyerkőc megérdemli majd! 
Kívánunk a gyerekeknek élményekben gazdag, 
tartalmas, napsütéses nyarat, feltöltődést, jó 
pihenést!

Bálintné Nagy-Kaszap Ditta
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Kerékpáros legendák  
a velencei startnál

Az olasz Manuel Belletti győzelmével 
ért véget a Tour de Hongrie profi kerék-
páros körverseny 1. (Velence és Esztergom közötti) szakasza, melyre 
lapzártánk után, június 12-én került sor. Az Androni Giocattoli-Sider-
mec színeiben tekerő címvédő a francia Hofstettert és a szerb Rajo-
vicsot megelőzve ért a célba elsőként. A legjobb magyar - Velence 
Város különdíjasa -  Valter Attila lett, aki a 6. helyet szerezte meg a 
viadal egyik legnehezebbnek tartott szakaszán. A mezőnyt két brin-
gás legenda, a hétszeres Grand Tour győztes spanyol Alberto Con-
tador és a kétszeres Giro-nyertes Ivan Basso, az olaszok "rettegett 
Ivánja" társaságában Koszti András polgármester indította útjára. 
(Részletes beszámolót a júliusi lapszámban olvashatnak) 

-mb-

Fo
tó

: I
ga

ri 
Ba

lá
zs



www.velence.hu

Mozgásban

Mátay Balázs

Velence egyetemi város! 

Nagy valószínűséggel Magyarország legkisebb, 
ugyanakkor legboldogabb egyetemi városává 
vált május 23-án Velence, ugyanis a tóparti tele-
pülésen – a korábbi KNEB-, illetve ÁSZ-üdülő 
átépítésével – ezen a napon adták át a Test-
nevelési Egyetem Vízisport és Rekreációs 
Központját. A következő tanévtől már az egye-
tem új, festői környezetben található velencei 
bázisán folyik a jövő vízi- és strandsport-szak-
embereinek képzése, oktatása. A hivatalos ava-
tóceremónián jelen volt és beszédet mondott 
Dr. Bódis József oktatásért, valamint Dr. Szabó 
Tünde sportért felelős államtitkár, továbbá 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, minisz-
terelnöki biztos, Koszti András polgármester 
és a házigazda intézmény rektora, prof. dr. h.c. 
Mocsai Lajos.
Dr. Szabó Tünde államtitkár köszöntőjében 
kormányzati célként beszélt a sportinfrastruk-
túra meg-újításáról. Hozzátette: ahhoz, hogy a 
magyar sportolók továbbra is képesek legyenek 

tartani a világ-színvonalat, egyértel-
műen a hazai sportszakemberképzés 
és a sporttudomány lehető legmaga-
sabb szintre emelésére van szükség. Az 
egykori olimpiai ezüstérmes úszó kitért 
arra is, hogy a megújult velencei épület 
sorsa jól példázza a felelős kormány-
zati magatartás fontosságát. Ugyanis 
még 2008-ban az akkori kormány árve-
résre akarta bocsátani az ingatlant, a 
kormányváltást követően azonban fel-
ismerték a benne rejlő lehetőségeket.
Dr. Bódis József államtitkár hang-
súlyozta: a sporttudományok olyan 

önálló területet alkotnak a tudományos világ-
ban, melyek csúcseredményekben tudnak 
megnyilvánulni, de visszatükröződnek a lakos-
ság általános egészségi állapotában is.
Dr. Mocsai Lajos rektor a beruházásról 
kiemelte: Velencén a vízi sportágak oktatása és 
a szabadtéri (elsősorban a stran-
don űzhető) labdajátékok kerül-
nek a középpontba. Rámutatott: 
a strandröplabda már olimpiai 
sportág, míg a strandkézilabda 
és a strandlabdarúgás kandidál 
arra, hogy ötkarikás szám lehes-
sen. A TE első embere arról is 
beszélt: a sportközponttal integ-
ratív térségi jelenlétre töreked-
nek, együttműködve a környék turisztikai és 
kulturális életének szereplőivel.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
elmondta: jelenleg is zajlik a térségben a Velen-
cei-tó 14 milliárd forintból megvalósuló teljes 
partfalrekonstrukciója, melynek részeként újjá-
varázsolják az idén szeptemberben esedékes 

evezős masters világbajnokság-
nak otthont adó északi evezőspá-
lyát is. A térség fejlesztéseiért is 
felelős miniszterelnöki biztos azt 
is bejelentette, hogy elkészült a 
kormány előterjesztése annak – 
a látványsportok tao-kedvezmé-
nyének igénybevételével terve-
zett – velencei sportuszodának, 
melynek önerejére a velencei 
önkormányzat 1.417 milliárd 
forinttal kandidál.
Koszti András, Velence polgármes-
tere minden illetékesnek megkö-
szönte a támogatását, s úgy fogal-
mazott: az egyetemi jelenlét befek-

tetést jelent a város számára, mivel már nemcsak a 
turisztika és a kikapcsolódás, hanem a versenysport 
és az oktatás régiós központja is lehet a település. 
- Aranybetűkkel íródik be a mai nap városunk 
történelemkönyvébe, hiszen ezzel a beruhá-
zással te-lepülésünk megjelent Magyarország 
felsőoktatási térképén, azaz - ahogy azt a 
megnyitóbeszédében Mocsai Lajos rektor úr 
is megerősítette - egyetemi várossá lettünk! 
Köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzá-
járult! Az egyetem vezetőinek, prof. dr. h.c. 
Mocsai Lajos rektor úrnak és prof. dr. Genzwein 
Ferenc kancellár úrnak, akiknek köszönhetően 
Velence városa immár 3 éve stratégiai partnere 
a Testnevelési Egyetemnek, s akik anno elfo-
gadták az ingatlanra vonatkozó javaslatomat, 
amikor felvetődött a gondolat a most átadott 
létesítmény megvalósítása kapcsán. Köszönet 
illeti továbbá a velencei projekteket - így az 
uszoda megvalósulására irányuló terveinket 

is - segítő, támogató Tessely Zoltán képviselő 
urat, valamint a tervezőket és kivitelezőket, 
akik ezt a minden igényt kielégítő komplexu-
mot megvalósították - mondta Koszti András 
polgármester.
A Testnevelési Egyetem - a Fejér-B.Á.L. Zrt. 
és a Magyar Építő Zrt. konzorciuma által 
kivitelezett - mintegy 1,3 milliárd forintból 
megújult központjában 28 szobát és 3 apart-
mant, összesen 68 férőhelyet alakítottak ki, 
két 39 négyzetméteres oktatóteremmel és 
egy 115 négyzetméteres előadóteremmel. 
Emellett öltözőket, kondicionáló részleget, 
reggeliző- és melegítőkonyhát, valamint 
egyéb kiszolgáló helyiségeket is kialakítot-
tak. Elkészült egy új, 44 férőhelyes parkoló 
elektromos autótöltővel, egy csónaktároló 
építmény, valamint külső sportpályákat is 
kialakítottak. A központ teljes körű építé-
szeti, gépészeti és elektromos felújításon 
esett át, új nyílászárókat és homlokzati 
hőszigetelést kapott, a tetőn pedig napele-
mes rendszert építettek ki.
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Magyar bajnokságokon kumite (küzdelem) 
kategóriában összesen 11 db aranyérem, 8 db 
ezüst és 3 db bronz, míg kata (formagyakorlat) 
kategóriában összesen 2 db arany, 2 db ezüst és 
4 db bronzérem.
Magyar Bajnokok: 
Adamek Anna, Csiszár Zsófia (többszörös), 
Gágyor-Pájovics Bence, Katona Martin, Kiszlin-
ger Péter, Korai Levente (többszörös), Rauch 
Gabriella, Rauch Márk, Skrenyó Kata, Snóbl 
Bence és Török André.  
Nemzetközi bajnokok: 
Adamek Anna, Csiszár Zsófia (többszörös), 
Gágyor-Pájovics Bence, Katona Martin, Korai 
Levente. GRATULÁLUNK A GYEREKEKNEK ÉS 
A SZENIOROKNAK a fantasztikus eredmények-
hez, köszönjük a szülők kitartó munkáját és                                 
támogató együttműködését! OSU 

(Molnár Lilián)

 Velence sportja
Büntetők döntötték el  
a megyei trófea sorsát
A megyei I. osztály dobogójáért harcoló Ercsi Kini-
zsi labdarúgó-csapata nyerte meg a Fejér Megyei 
Kupát, miután a dunaújvárosi döntőben május 
22-én hatalmas küzdelemben drámai 11-es párbaj 
végén legyőzte a másodosztály veretlen bajno-
kát, a fináléig négy (!) első vonalbeli riválist kiejtő 
FLAVUS-Velence SE alakulatát. A rendes játékidő-

ben Jerzsabek és Sebők találataival 1-1-re végez-
tek a felek, így a büntetőkre maradt a döntés. 
Többször is a Velence állt jobban, de Fortuna végül 
a Duna-parti gárda kezét fogta erősebben, amely 
nem érdemtelenül nyert, ugyanakkor mindkét 
egyletnek járt volna a trófea, mert sokat tett érte.
A találkozó mindvégig élvezetes, kiváló küz-
delmet hozott. Az első játékrészben az Ercsi 
kezdeményezett többet, de a velencei csapat 
is többször veszélyeztette ellenlábasa kapuját. 
A második félidőben még inkább kiegyenlítetté 
vált a csata, s jöttek a gólok is: Az 57. percben 

Jerzsabek szerzett előnyt az Ercsinek, majd a 
74. minutumban Sebők fejese hozta meg az 
egyenlítést a Flavus-Velencének. Mint később 
kiderült, az itt kialakult 1-1 lett a rendes játé-
kidő végeredménye is, így jöhettek a 11-esek. 
Csapatunk kezdett jobban, de nem volt szeren-
cséje, s végül a hetedik párban eldőlt a párbaj 

az Ercsi javára. 
Ebben az eset-
ben az ezüst is 
szépen csillogott, 
amit Koszti And-
rás polgármester 
és Bencsik István 
F M L S Z - e l n ö k 
akasztott játéko-
saink nyakába. 

Összességében örömmel nyugtázhattuk: a 
Flavus-Velence újoncként is komoly tényező 
lehet a megyei első osztályú pontvadászat 
2019-2020-as kiírásában.

-mb-

Lakatos olimpiai számban 
győzött a válogatón                 
Kiválóan sikerült az első igazán fontos idei 
megmérettetés a többszörös világ- és Euró-
pa-bajnok kenus, Lakatos Zsanett számára. 

23

Nem csak az iskolapadban 
ügyeskedtek a Naga Dojo – 
I.K.O. Kyokushinkai Velence SE 
harcosai
Idén sem unatkoztak a Velencei-tó települé-
seiről az egyesületben karatézó gyerekek és 
felnőttek. A tanulás és a munka mellett folya-
matosan fejlesztették magukat az edzéseken, 
alapozó, erősítő, felkészítő és gyorsító táborok-
ban vettek részt. 

A Senpai Molnár Lilian (2 dan) és Senpai Mada-
ras Gyurci (2 dan) által vezetett Naga Dojo 
harcos karatékái több rendezvényen nemcsak 
mint házigazdák, hanem mint aktív versenyzők 
is részt vettek. Ilyen volt a decemberi Mikulás 
Kupa, vagy az áprilisban a velencei Korzón és az 
Ifjúsági Táborban megrendezett II. Sosai Memo-
rial Weekend is. Nagy örömünkre a gyerekek 
egy igazán látványos technikai és törésbemuta-
tóval kedveskedtek nekünk az I. Velencei Sport-

ágválasztón és gyereknapon 
május végén. 
Az egyesület főbb verse-
nyeredményei a 2018/2019-
es tanévben: nemzetközi baj-
nokságokon kumite (küzde-
lem) kategóriában összesen 5 
db aranyérem, 7 db ezüst és 9 
db bronz, míg kata (formagya-
korlat) kategóriában összesen 
1 db arany, 1 db ezüst és 2 db 
bronzérem;

Velence díszpolgára a szegedi vb-re (ott már 
olimpiai kvótát lehet szerezni) kvalifikáló 
szolnoki válogatón olimpiai számban, C1 
200 méteren 00:49.053-es idővel, hatalmas 
csatában utasította maga mögé a szegediek 
reménységét, Nagy Biankát (00:49.153). Ket-
tejük különversenyébe nem tudott beleszólni 
a 3. helyezett tiszaújvárosi Bragato Giada, aki 2 
másodperccel maradt el tőlük. Lakatos 5000 
méteren sem talált legyőzőre, újfent bizo-
nyítva, hogy nem lehetetlen a legrövidebb és 
leghosszabb számokban is a legjobbak közé 
tartozni.

-mátay-





VERSENYEK
TÓSPORT 

- Velence Országúti Maraton HT130/RT55

09.14-15. VELENCE MARATON

- Tisza-tó Maraton HT130/RT65
- Tisza-tó Maraton 65km

09.01. TISZA-TÓ MARATON

- Debrecen Autó Maraton HT120/RT55
- Ring Run Debrecen 21K/14K/4K 

07.27-28. TOUR DE DEBRECEN

- VelenceBike Ring24

- Ring Run futás 21K/14K/4K
- 24Kör Kritérium Verseny 105km

07.20-21.TOUR DE RING

Nevezés, információ: info@tosport.hu / www.tosport.hu
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Velencén történt
Alpok Adria: zalai győztes 
a tóparton

A megyei döntő után Velencén került sor a Miss 
Alpok Adria & Megye Szépe verseny idei orszá-
gos döntőjére is. A Velence Resort & Spa pódiu-
mán az ország különböző szegleteiből érkezett 

13 dekoratív hölgy vetélkedett a helyezésekért 
és a győzelemért. Nem volt könnyű a zsűri dolga, 
de végül megszületett a döntés: a főverseny 
győztese Rákos Éva lett, s mivel ő nyerte meg 
a közönségszavazást is, így a Velence Szépe 
2019 cím szintén a Zala megyei hölgyet illette, 
az esemény fővédnöke, Velence polgármestere, 
Koszti András neki adta át a címmel járó szalagot 
és nyereményt. Az első udvarhölgy Árki Domi-
nika, a második Szabó Barbara lett, a házigazda 
Velence Resort & Spa különdíját pedig Varga 
Réka Leóna vehette át. Az első három helyezett 
jutott be a nemzetközi döntőbe, amelyet Szlová-
kiában rendeznek.

 -mb-

A jővő bajnokai versengtek  
a tavon

Kiválóan szerepeltek a magyar evezős tehetsé-
gek az Olimpiai Reménységek Versenyén. Az 
összesen hat ország (a visegrádi együttműkö-
dés országai: Csehország, Szlovákia, Lengyelor-
szág és Magyarország, valamint meghívottként 
Ausztria és Szerbia) ifjoncait felvonultató nem-
zetközi utánpótlás-megmérettetésen az össze-
sített, valamint a fiú és a lány pontversenyben 
is a második helyen zárt a magyar válogatott, 
amely négy arany-, hét ezüst és egy bronzérmet 
szerzett a Velencei-tavi viadalon. A medáliákat 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, minisz-
terelnöki biztos és Velence polgármestere, 
Koszti András akasztotta a versenyzők nyakába 

a díjátadó ceremónián.
Hagyományosan négy év után 
tért vissza Magyarországra az 
Olimpiai Reménységek Versenye, 
amelyre a résztvevő országok a 
legjobb serdülőkorú evezőseiket 
küldték. A Velencei-tavi ORV-n a 
házigazdák állították ki a legnépe-
sebb csapatot, mind a tizenhárom 
számban szurkolhattunk a magya-

roknak. Az utóbbi évekhez hasonlóan ezúttal 
is a csehek domináltak, az összesített pontver-
senyben hat, a férfiak értékelésében egy, míg 
a női pontversenyben öt ponttal előzték meg 
Magyarországot. 

-mátay-

Játék és sport a tóparton

Az önkormányzat megbízásából a helyi TDM egye-
sület a Vektor Közösségi Pont „Spirit of Sports” 
pályázati projektjéhez 
kapcsolódva először 
rendezett sportágvá-
lasztóval egybekötött 
gyermeknapot Velen-
cén, amely rögtön 
nagy sikert hozott, 
kiváló időjárási körül-
mények között több 
ezren fordultak meg 
a különféle progra-
mokon, illetve kós-
toltak bele egy-egy 
sportágba. Koszti 
András polgármesternek jó összeköttetése lehet az 
égiekkel, mert a majális után - az egyaránt borongós 
előrejelzések dacára - most is „elintézte” a remek 
időjárást.
A városvezető nemcsak az „időjárás-lobbiban” 

járt az élen, a jótékonykodásban 
is: öt, az eseményen szereplő 
sportegyesület számára adomá-
nyozott eszközöket, felszerelé-
seket sajtótájékoztató keretein 
belül. A támogatott sportklubok: 
Balance RG ritmikus gimnasztika 
egyesület, I.K.O. Kyokushinkai 
Velence SE - Naga Dojo, LA-MO 

Tenisz Club, Velence SE labdarúgó és kézi-
labda szakosztály. Az ötödik támogatott az 
Alba Fehérvár helyi kosárlabda-utánpótlása 
számára már a rendezvény előtti napokban a 
Zöldliget iskolában átadásra került két kosár-
labdapalánk. 
A tájékoztatón, majd az egész rendezvényen 
ott volt Szalontay Sándor országos csúcstartó, 
olimpiai kvóta-aspiráns pályakerékpáros, a 
programokban ugyancsak résztvevő VeloClass 
Velence VTKE versenyzője, aki elmondta, hogy 
a sportban nagyon fontos a megfelelő beme-
legítés, az izmok előzetes bejáratása, a komo-
lyabb igénybevételre való ráhangolódás. Ennek 
megfelelően napindító közös gyereknapi tornát 
vezényelt a jelenlévőknek Kossa Anett fitne-
szedzővel, személyi trénerrel közösen. A kiváló 
sportember Koszti András polgármesternek 
is segített a McDonalds által felajánlott gyer-
meknapi ingyen sajtburgerek kiosztásában, s a 
VeloClass ügyességi pályáján próbálkozókat is 
ellátta tanácsokkal.
A jótékonyságot tekintve meg kell említeni 
a Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsa-
ládosokért és Rászoruló Családokért Alapít-

ványt, amely egy nagyvonalú támogató, a 
helyi Zöldség-Gyümölcs Vitaminsziget jóvol-
tából friss gyümölcsökkel várta  a pultjához 
érkezőket. Hogy mennyire volt népszerű? 
1 óra alatt elfogyott a nem kevés készlet... 
Éppen úgy, mint a Fekete Zsuzsanna vezette 
alapítvány 600 db-os ajándékosztása, vala-
mint azok a lufik, amiket a fagyira éhes 
gyerekek kaptak, s amelyekkel 1-1 gombóc 
jeges nyalánkságot válthattak ki a Korzón 
található fagyizónál. Összességében leír-
ható: remek időben, remek programokon 
vehetett részt az, aki kilátogatott május 
26-án a Kastélyparkba.
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Benkő László: 
Mátyás király – Isten 

választottja

Benkő László Mátyás királyról 
szóló trilógiája nem kevesebbre 
vállalkozik, mint a 15. század 

második felének autentikus és részrehajlás nél-
küli bemutatására. Az első kötet nemcsak Mátyás 
életét mutatja be a trónra kerülésig, hanem apja, 
Hunyadi János legnagyobb győzelmeit is.

Böszörményi Gyula: 
Szer’usz világ

A rajongásig szeretett 
Ambrózy báró esetei című 
sorozat legújabb kötete bő 
humorral, meghökkentő 
fordulatokkal, számos való-

ban élt szereplővel és valós eseménnyel íze-

.

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

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

HAUSZMANN ALAJOS 
EGySÉGES KÖZMűVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNyKÖZPONT ÉS KÖNyVTÁR

Olvasni-Való 

 

Benkő László: Mátyás király – Isten választottja 

Benkő László Mátyás királyról szóló trilógiája nem kevesebbre vállalkozik, mint a 15. század 
második felének autentikus és részrehajlás nélküli bemutatására. Az első kötet nemcsak 
Mátyás életét mutatja be a trónra kerülésig, hanem apja, Hunyadi János legnagyobb 
győzelmeit is. 

 

 

Böszörményi Gyula: Szer’usz világ 
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Benkő László: Mátyás király – Isten választottja 

Benkő László Mátyás királyról szóló trilógiája nem kevesebbre vállalkozik, mint a 15. század 
második felének autentikus és részrehajlás nélküli bemutatására. Az első kötet nemcsak 
Mátyás életét mutatja be a trónra kerülésig, hanem apja, Hunyadi János legnagyobb 
győzelmeit is. 

 

 

Böszörményi Gyula: Szer’usz világ 

A rajongásig szeretett Ambrózy báró esetei című sorozat legújabb kötete bő humorral, 
meghökkentő fordulatokkal, számos valóban élt szereplővel és valós eseménnyel ízesített, 
kalandos időutazást kínál olvasóinak a korabeli Budapest legközepébe és főleg annak 
alvilágába. 

 

 

Margit Auer: Mágikus állatok iskolája – Végre vakáció! 

A Mágikus állatok iskolájában mindig történik valami szuperizgalmas! De mi lesz, ha 
beköszönt a nyár, és bezárulnak a Winterstein suli kapui? Az első részből megtudhatjuk, 
hogyan nyaral Ida és Rabbat. Először egy strandon heverésznek, aztán egy hotelben lazítanak, 
ám ebben a hotelben egyre több rejtélyes dolog történik... 

 

 

         Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár 
      2019. július 26-tól augusztus 13-ig zárva lesz. 

     Utolsó kölcsönzési nap: 2019. július 25. (csütörtök) 
    Nyitás napja: 2019. augusztus 14. (szerda) 

 
 

                      Az első és egyetlen magyar, aki „űrt hagyott maga után” 
Június 7-én illusztris vendége volt a Hauszmann Alajos Közművelődési 
Intézményközpontnak, Farkas Bertalan látogatott Velencére. Engem ért a megtiszteltetés, 
hogy beszélgethettem vele. Már a megszólítással kapcsolatban is volt egy sztorija. Elmondása 
szerint ez problémát jelent az emberek többsége számára, hiszen doktor úrból, ügyvéd úrból 
és tanár úrból sok van, de az űrhajós úr az némileg szokatlan, úgyhogy ő maradt Farkas Berci, 
vagy a mi Bercink. 

A filmbemutatóval egybekötött, végig izgalmas programban megtudhattuk többek között, 
hogy az űrutazásig tartó felkészülés milyen viszontagságokkal járt, hogy odakinn a 

sített, kalandos időutazást kínál olvasóinak 
a korabeli Budapest legközepébe és főleg 
annak alvilágába.

Margit Auer: 
Mágikus állatok 

iskolája – 
Végre vakáció!

A Mágikus állatok iskolájá-
ban mindig történik valami 

szuperizgalmas! De mi lesz, ha beköszönt a 
nyár, és bezárulnak a Winterstein suli kapui? 
Az első részből megtudhatjuk, hogyan nyaral 
Ida és Rabbat. Először egy strandon heverész-
nek, aztán egy hotelben lazítanak, ám ebben a 
hotelben egyre több rejtélyes dolog történik...

Sinkáné Mihály Zita 
intézményvezető

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

 Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy a 
könyvtár 2019. július 26-tól augusztus 13-ig 

zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap: 

2019. július 25. (csütörtök)
Nyitás napja: 

2019. augusztus 14. (szerda)

Olvasni-Való
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Az első és egyetlen magyar, 
aki „űrt hagyott maga után”

Június 7-én illusztris 
vendége volt a Hausz-
mann Alajos Közművelő-
dési Intézményközpont-
nak, Farkas Bertalan láto-
gatott Velencére. Engem 
ért a megtiszteltetés, 
hogy beszélgethettem 
vele. Már a megszólítás-
sal kapcsolatban is volt 
egy sztorija. Elmondása 
szerint ez problémát 
jelent az emberek többsége számára, hiszen doktor úrból, ügyvéd úrból és 
tanár úrból sok van, de az űrhajós úr az némileg szokatlan, úgyhogy ő maradt 
Farkas Berci, vagy a mi Bercink.
A filmbemutatóval egybekötött, végig izgalmas programban meg-
tudhattuk többek között, hogy az űrutazásig tartó felkészülés milyen 
viszontagságokkal járt, hogy odakinn a messzeségben nem találko-
zott idegen lényekkel, és hogy a Földre való visszatérés semmivel 
nem volt könnyebb, mint az innen történő elrugaszkodás. Tervei 
között szerepel egy hazánkban rendezendő nemzetközi űrhajós kon-
ferencia megszervezése, valamint egy második űrben járó magyar 
kinevelése. Ehhez kívánunk neki - szavaival élve - kozmikus erőt!

Kalmár Zsolt

Olvasni-Való
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Szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Ha május, akkor autóbuszos kirándulás. Nem 
történt ez idén sem másképp, már januárban 
elterveztük, hogy ebben az évben a tavaszi kirán-
dulásunk úticélja Szeged lesz. Választásunk jónak 
bizonyult, egyrészt mert sokan közülünk még 

egyáltalán nem jártak Szegeden, másrészt ren-
geteg szemet gyönyörködtető és történelmi ese-
ményeket felidéző látnivaló akad a belvárosban, 
amit egy fél nap alatt bizony elég volt körbejárni. 
Városnéző sétánkat a Dóm téren, a Fogadalmi 
templomnál és a Dömötör toronynál kezdtük. 
Innen a Kárász utca érintésével a Klauzál térre 
mentünk, ahol láthattuk Kossuth Lajos hatalmas 
bronzszobrát és a Kárász-házat, melynek erké-
lyéről Kossuth az utolsó magyarországi beszédét 
mondta. Ezután értünk a Széchenyi térre, ahol 
láthattuk a Városházát a sóhajok hídjával, a hatal-
mas parkot a hírességek szobraival és a rengeteg 
szép palotát és épületet, melyek magukon viselik 
a klasszicizmus, eklektika és szecesszió jellemző 
jegyeit. Szinte hihetetlen, hogyan építették újjá 
az egész belvárosi részt az 1879-es nagy árvíz 
után. Egy kellemes ebéd után a többség folytatta 
a sétát, melynek során megkóstoltuk az Anna-for-
rás gyógyvízét, útba ejtettük még az Anna-fürdőt, 
a Tisza-partot, a Nemzeti Színházat, a Stefániát. 
Sokunkat elbűvölt a Gaudi stílusára emlékeztető 
REÖK-palota szépsége. Még ennél is nagyobb 
élményt nyújtott az Új zsinagóga épülete, melyet 

kívül-belül megcsodálhattunk egy vezető segít-
ségével. A nehezebben járó társaink ebéd utáni 
programja itt is a városnéző kisvonat igénybevé-
tele volt, így ők sem maradtak le a főbb neveze-
tességekről. Útban hazafelé betértünk a soltvad-
kerti cukrászdába, ahol igen finom fagylaltot és 
süteményt ettünk. Élményekkel telve, kellemes 
fáradtsággal érkeztünk haza.
Klubunk ez évben is részesült önkormányzati 
támogatásban, melyet általában utazásokra, 
kulturális események, kiállítások, színházak 
látogatására, a kiemelt ünnepeken pedig aján-
dékok vásárlására, rendezvények szervezésére 
használunk fel, és amelyet ezúton is szeretnék 
megköszönni a tagok nevében. Szép számban, 
22-en vettünk részt a tavaszi városi virágosítá-
son, és reméljük, munkánkkal elő tudjuk segí-
teni, hogy Velence a különböző versenyekben 
az élvonalban maradjon.
Kiváló szombat délutáni programnak bizonyult a 
Herman Ottó Bonsai Egyesület „Tavaszi virágos 
növénybemutató bonsaiokkal” c. kiállítása a 
József Attila Művelődési Központban, Angyalföl-
dön. A kiállított bonsaiok (volt közöttük 90 éves 
is) és tavaszi virágkompozíciók  mindannyiun-
kat lenyűgöztek. A kiállítás után kis csapatunk 
még tett egy budapesti sétát is a Lánchídon át 
a Duna-parton a Várkert bazárig, és megnéztük a 
mi fiatalságunk bulijainak helyszínét, a volt „Ifjú-
sági Parkot”. Jó volt egy kicsit nosztalgiázni.
Szívességcsere program keretében, Titon-
elliné Nemzetes Gabriella közreműködé-
sével, egyik klubdélutánunkon  találkoz-
hattunk öt fiatallal, akik Velencén élnek 
vagy tanulnak. Kissé szorongva vártuk 
őket, hogy miként fogjuk megtalálni velük 
a közös hangot. Rövid bemutatkozásuk 
után kialakultak a beszélgetőpárok külön-
böző témákban. Az egyórásra tervezett 
program végül is több mint kétórásra sike-
redett, és láthatóan mindenki jól érezte 
magát.
Az EFI előadássorozatában Reszegi Imre, 
a Fejér megyei Mentőszolgálat vezető 
mentőtisztje ismertette velünk, mi a teendőnk, 
ha eszméletlen embert látunk, hogyan tudunk 
segíteni rajta. A következő alkalommal majd 
az újraélesztéssel fogunk foglalkozni. Vélemé-
nyem szerint nagyon hasznosak ezek az előadá-
sok, jó lenne, ha az emberek nagyobb érdeklő-
dést tanúsítanának ebben a témában. Mindenki 
kerülhet olyan helyzetbe, amikor jól jön a segít-
ség. Ezzel a gondolattal fejezném be mondan-

dómat, minden kedves nyugdíjas társamnak és 
a VH olvasóinak jó egészséget és szép nyarat 
kívánva.

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

Óvárosi Nyugdíjas Klub

Május 1-jén nagyon szép időnk volt. A Kastély-
parkban klubtagjainkkal részt vettünk a főzőverse-
nyen, és eltöltöttünk egy szép délutánt. Második 
helyezést értünk el, melynek nagyon örültünk. 
Május 18-án városi virágültetésen vettünk részt. 
Május 27-én hivatalosak voltunk Igarra, az Orszá-
gos Nyugdíjas Találkozóra. Az egész napos műsor 
mellett gyönyörű időnk volt, és nagyon jól érez-
tük magunkat. A június 27-i kiskunmajsai találko-
zóra is hivatalosak vagyunk, amelyre a pázmándi 
és a kápolnásnyéki klubokkal együtt megyünk, 
mivel kevesen vagyunk. Emellett minden hét 

pénteken összeülünk klubtársainkkal, és megbe-
széljük a következő heti teendőinket. Több prog-
ramot tervezünk, amire szeretnénk sort keríteni 
(pl. kirándulás a Szúnyog-szigetre, színházlátoga-
tás). Kedves Olvasó! Nyugdíjas társaim nevében is 
kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, szép 
nyári napokat és jó kertészkedést!

Kantár Ferencné 
klubvezető

Az I. sz. klub Szegeden

Ezzel a fínomsággal lett 2. helyezett 
az Óvárosi Nyugdíjas Klub csapata



2019. június

Nosztalgia III. számú 
Nyugdíjas Klub
Velence város történetének eddigi legnagyobb 
zöldövezeti projektjéről tartott sajtótájékozta-
tót a város vezetése. Örömmel hallottuk, hogy 
megújul a Babák Rózsakertje, újabb térfigyelő 
kamerák felszerelésével biztonságosabb lesz 
városunk stb. Utána Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselő úr és Koszti András polgármester 
úr közösen átadták a kerékpárút újabban elké-
szült szakaszát.
A májusi virágosításban, mint minden évben, 
nagy létszámban és lelkesen vettünk részt. Vala-
mennyiünket örömmel tölt el, ha látjuk váro-
sunk szépülését és az általunk elültetett virá-
gok fejlődését. Továbbra is szívünkön viseljük a 
katonai temető sírjainak gondozását. A második 
világháborúban elesett magyar és német kato-
nák sírjait friss virágokkal ültettük tele, gondolva 
azokra a hős magyar katonákra is, akik valahol 
idegen földben alusszák örök álmukat.
Ebben a hónapban Pécs városával ismerkedtünk. 
A belvárosban álló Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony plébániatemplom hazánk páratlan török 
kori műemléke, a magyarországi török-iszlám épí-
tészet legjelentősebb alkotása. A látogató Kelet és 

Nyugat találkozásának igéző helyszínét, különféle 
vallások egymással kölcsönhatásba lépő szent 
tereit barangolhatja be modern eszközök, inter-
aktív elemek, animációk segítségével. Pécs váro-
sának egyik jelképe a négytornyú székesegyház. 
Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas tér 
tárul elénk, amelynek hatását a sátoros főoltár 
csak fokozza. A Jézus Szíve és a Corpus Christi 
kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Az 
altemplomban régészeti ásatások során megta-
lálták, majd újratemették Janus Pannonius pécsi 
püspök és humanista földi maradványait. Az idő 
rövidsége miatt a városnéző kis vonatra szálltunk, 
így egy órán keresztül szakszerű idegenvezetés 
mellett gyönyörködhettünk a város látnivalóiban. 
Hazafelé a villányi pincesoron álltunk meg, ahol 
a finom ebéd elfogyasztása után kóstolgattuk a 
finom borokat. Végül is nagyon jó hangulatban 
indultunk haza, várva a legközelebbi közös kirán-
dulásunkat.
A Civil-házban az évek során az asztalok ugyan-
csak elhasználódtak, ezért nagy örömmel vet-
tük, amikor Koszti András polgármester úr meg-
lepetésként közölte, új sörasztalokat kaptunk. 
Nagyon köszönjük, vigyázni fogunk rájuk.
Sajnos társaink között mindig vannak, akik 
betegség miatt nem tudnak kirándulásainkon 

Pécsi kiránduláson járt a III. sz. Klub csoportja

velünk tartani. Nekik mielőbbi felépülést, kedves 
olvasóinknak, nyugdíjas társainknak jó egészsé-
get kívánunk.

Herczeg Ferencné 
klubvezető

1. méret
oldal/mm

1/1 oldal
200x280 mm

1/2 oldal
180x120 mm

1/4 oldal
87,5x120 mm

1/8 oldal
57x87,5 mm

43.200,- 69.120,- 100.800,-

21.600,- 34.560,- 50.400,-

10.800,- 17.280,- 25.200,-

5.400,- 8.640,- 12.600,-

2.880,- 4.680,- 6.480,-

2. bels� oldal
bruttó Ft/hó

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/16 oldal
44x57 mm

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

Velencei Híradó 
hirdetési árak 2018. február 1-t�l
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Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4.Verebi Lászlóné 30/537 4865
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak  
16.30–17.30

Mini Aprócska Néptánc  
9.30–10.30

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Meteor dance 
15.00–18.00.

Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.30–19.40

Meteor dance  
17.00–18.00

Barbi RG.
17.00–19.00

Karate 
18.00–20.00

Regélő társastánc 
18.30–20.00

ÁGI fitness 
18.30–19.40

5. Terem
Barbi balettiskola 

16.45–17.45
Ringató

17.00–17.30
Ringató

10.00–10.30
Hatha Jóga

 elérhetőség:0620/5348110 
18.00–19.30

Klubszoba
Rejtvényfejtők klubja: 

páros héten, 
Velencei-tó környéki 

Alkotókör: páratlan héten
16.00–18.00

I. számú Nyugdíjas Klub 
télen: 14.00 órától

nyáron: 16.00 órától

Házasságot kötött:
2019. május 10-én

Pongrácz Róbert – dr. Deák Ágnes Zsuzsanna

2019. május 18-án
Hartmann Péter – Sánta Judit
Bartos Norbert – Kovács Réka

Cservenák Róbert – Sipos Anita
Vida József – Kármán Veronika

2019. május 25-én
Wagner Anton – Szántó Mária

Blaskó Imre – Kürti Borbála Edit

2019. június 1-jén
Klémán Máté – Taman Zsófia

2019. június 3-án
Z. Rékasi Géza – Nagy-Forrás Rita

Gratulálunk!
Egri Andorné, 

Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Személyi gondozás: olyan célzott segítés, 
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb 
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 
körülményekhez képest legjobb életminőség 
elérését.

Szociális segítés: az ellátott mindennapi 
életvitelében, személyes környezete rendben 
tartásában mindennapi ügyeinek intézésében 
nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos 
vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális segítés: 650 Ft/óra

Érdeklődni: 
Humán Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat:
Velence Zárt u. 2.
Tel: 06-22-589-157
E-mail: human.velence@gmail.com

Palánki Katalin 
házi segítségnyújtás 

egységvezető

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNyÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítést is 

magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.

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

 HÉTFŐ Kedd SzeRdA CSüTöRTöK PÉNTeK

Klasszikus balett alapok  III. sz. Nyugdíjas klub Ovis balett  II.sz. Nyugdíjas klub
       kisiskolásoknak  15:00 órától 16:00-16:30 15:00-19:00  

              16:15-17:00

            Niki torna
          16:00-17:00

              Tai chi  Gimstick  Klasszikus balett alapok
          17:15-18:15   18:00-19:00  16:30-17:15

           Női torna   Gimstick
         18:30-19:30   18:00-19:00

Tanulást segítő program    Női torna
        17:00-18.00   19:00-20:00



Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

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

VELENCE VÁROS TERÜLETÉN: 
CSALÁDSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA
ÜGyFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA: 
9.00–15.00
HELyE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.

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

Közérdekű  
telefonszámok

Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021  
 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/700-012
Sarf György vezető 30 /537-7147
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
minden páros héten szerdán 13.00-16.00 h-ig
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.  
Információs Pont  80/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda  8.00-13.00
Szakorvosi  
Rendelőintézet: 22/589-515
Központi  
Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsalá-
dosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány 
- Velence, Európa park. Állandó nyitva tartás: 
hétfőtől - péntekig 8.00-18.00-ig, szombaton 
10.00-16.00-ig. Megnyitottuk Adomány kuckón-
kat ahol vásárlással is tudják támogatni Alapít-
ványunkat. Fekete Zsuzsanna +36 70 310 0042, 
nagycsaladosklub@gmail.com

Ácsmunkát, tetőfedést, 
bádogozást vállalok!

Valamint gipszkartonozást és
lambériázási munkákat.

Herák Tamás

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

herak.tamas@gmail.com

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTER
Koszti András

HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 
osztályvezető 589-412
dr. Horváth Zoltán 
jogi referens 589-419
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 
testületi referens 589-425
Varga Viktor 
személyi asszisztens 589-402
Mátay Balázs 
önkormányzati és 
kommunikációs referens 30-333-6171

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea 
aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezető 589-417
(anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki ügyintézés, 
lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta 
igazgatási ügyintéző 589-408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)  
Setényi Ildikó 
igazgatási ügyintéző 589-400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő 
közterület-felügyelő  589-422, 30-588-6416 

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS 
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly 
osztályvezető 589-407 
Szilassy Gabriella 
városüzemeltetési 
ügyintéző 589-405

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

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

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

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

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



www.velence.hu

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

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

 

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

   -Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése, 
 

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

    www.gergelysat.hu 

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

2018. március

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom: 

Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét, 

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

CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

Hívjon bizalommal
GRIGOR JÁNOS
06 20 476-7798

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

radiátorok és radiátorszelepek
CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

Gárdony, Szabadság u. 10.
  (       áruház mellett)

Tel.:  06 20 9 583 019
          22 781 800 

davidzoltan@gardony.hu 
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2019. június

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



GEOFÉNY Kft.

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

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

 

Velencén, a Közösségi Házban szerdánként 17:00 órakor  
és péntekenként 10:00 órakor. 

Ami maradjon rejtve: játékszer, enni- és innivaló. 
Amit hozzatok magatokkal: benti cipő vagy vastag zokni. 

A foglalkozások az óvodáskort megelőző korosztálynak szólnak. 
 

A foglakozás részvételi díja: 800 Ft / család 
     

                                                                                              Szalczgruber Mariann 
                                                                      +36 30 527 64 91 

 
 

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

252014. november–december

Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/275-0582  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

Nehezen kelsz? Nehezen mozogsz?

GERINCJÓGA ®
Jótékony hatását rövid időn 

belül érezni fogod!
Keddenként 10.00-11.00, Velence, Kertész u. 22.

bejelentkezés: Ádám Jakab Erika, 
06-20-250-5453

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!

 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 
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s u p e r i o r

Termál- és élményfürdő, szaunapark

Velencei lakosoknak és 65 év felettieknek kedvezményes belépés!

s u p e r i o r

Masszázs kínálatunk

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

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

Velence Resort&Spa          superior

2481 Velence, Béke u.      06 22 589 971      06 22 589 973
spa@velencespa.com      www.velencespa.com s u p e r i o r



A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottja, 

Kiss Balázs c. r. törzsőrmester  
minden hónap első és harmadik  

csütörtöki napján  
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT
tart a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

Tel: +36 70 199 5980

HIRDESSEn a VElEnCEI 

HÍRaDóban!

hirado@velence.hu


