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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. március 22. Osteoporosis
Dr. Szemenyei Mónika reumatológus szakorvos, 
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház adjunktusa
tart előadást a csontritkulásról.
17.00
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. március 23. Süni és a csodabogyó
A Meseerdő Bábszínház előadása gyerekeknek.
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
10.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. március 23. Séta a múltba
Gyere velünk! Séta a Margit-vonaltól a Wenckheim-kastélyig.  
(kb.4 km)
14.00-16.00-ig
Találkozó: Európa Park
(a Keszegező fiú szobránál, az állomással szemben)

2019. március 23. Velence SE – Szár 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
15.00
Sportpálya (Kastélypark, Tópart u. 52.)

2019. március 27., 29., április 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. március 29. ELŰZÖTT ÁLOM
Költészet-napi előzetes: Lukács Sándor  
Kossuth-díjas, Érdemes Művész
előadói estje a Kastély házasságkötő termében.
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. március 31. Borgica
Borgica textilékszer-készítés
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
10.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. március 31. Miss Alpok Adria – 
Fejér Megye Szépe
Szépségverseny, az Ezerjó Szépe szervezőinek megyei és regionális 
versenye. A régió legszebb lányai először Velencén. A fődíj egy dubai 

és abu-dhabi utazás.
17.00-22.00-ig
Velence Resort and Spa (Béke u.)

2019. április 4., 18. 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. április 6. Húsvéti készülődés a Meseerdőben
A Meseerdő Bábszínház foglalkozása gyerekeknek.
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
10.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. április 6. Velence SE – Vál 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
16.30
Sportpálya (Kastélypark,  Tópart u. 52.)

2019. április 20. Velence SE – Puskás Akadémia III. 
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés                                                           
17.00
Sportpálya (Kastélypark, Tópart u. 52.)

PROGRAMELŐZETESEK

2019. május 1. Velencei Majális és Tűzoltók Napja
Mindenkit szeretettel vár Velence városa, a hagyományokhoz 
híven, a Kastélyparkban megrendezendő Majálisra és a helyi 
tűzoltók hagyományteremtő napjára! Kispályás foci, főzőverseny, 
szórakoztató műsorszámok, játszóház, ínyencségek sarka, 
kirakodóvásár.
10.00-15.00-ig
Kastélypark (Tópart u. 52.)

Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat 
az interneten a www.velence.hu és a www.velenceturizmus.hu 
weboldalakon, illetve Velence város hivatalos Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/Velencevaros 
                                                                              
Címlapon: Szentmise majd hamvazkodás a Római Katolikus 
Plébániatemplomban, Récsei Norbert atya vezetésével.  Fotó: Igari 
Balázs

Velencei események
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Képviselői fogadóórák 
2019. április

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2019. április 4. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2019. április 4. (csütörtök) 
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
 2019. április 5. (péntek) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2019. április 1. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2019. április 1. (hétfő) 
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
 2019. április 12.  (péntek) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2019. április 23. (kedd) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2019. április 1. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Lapzártánk idején, március második hetében 
erre még mérget venni nem lehet, de nagyon 
úgy tűnik, hogy a leghidegebb évszaknak lassan 
búcsút inthetünk. Egyre gyakoribbak és egyre 
hosszabbak a tavaszias időjárást hozó napok. A 
tél elűzéséhez ezúttal is jelentősen hozzájárult 
az ötödször megrendezett Velencei Karnevál, 
amelyre február 23. napján került sor. Ezúttal 
is több mint 10 ezren látogattak el a Korzóra, 
illetve hatalmas tömeg hömpölygött végig 
zajos, maskarás farsangi felvonulásunkon a Zöld-
liget Iskolától a központi rendezvényhelyszínre. 
A programok a fagypont körüli hőmérséklet elle-
nére egész nap remek hangulatban zajlottak, amit 
már reggeltől megalapoztak a grillverseny részt-
vevői, majd tovább fokoztak, végül csúcsra járattak 
a Szabad Színház társulatának tagjai. Apropó grill-
verseny! A zsűrinek – amelynek magam is tagja 
voltam a népszerű sportriporter, Szujó Zoltán és a 
legjobb magyar BBQ-sütő csapat vezetője, Turanitz 
Gergő társaságában – nehéz dolga volt, annyi fen-
séges íz és ötletes kreáció között kellett sorrendet 
felállítanunk. Végül a tíz csapat közül a helyi vadá-
szokból álló team győzött, megelőzve a Resort & 
Spa és a csákvári önkormányzat együttesét. Külön 
köszönet a Meseliget Óvoda grillezőinek!
Visszatérve a Szabad Színház társulatához: a 
Nagy Judit vezette kompánia középkori zsi-
bvásárrá varázsolta a Korzó főterét, s közben 
különböző korabeli életképekkel, humoros tör-
ténetekkel szórakoztatta az érkező karneválo-
zókat.  Késő délután a VARIDANCE táncosai káp-
ráztatták el a publikumot, majd a tűzzsonglőrök 
produkciója, a Télboszorka kiszebáb máglyára 
vetése, végül pedig DJ Smash fergeteges télűző 
retro partija emelte a mínuszokban is a hangulati 
skálát. Köszönöm ezt a remek napot mindenki-
nek, aki jelen volt! Jövőre folytatjuk!
Nézzük időrendi sorrendben az elmúlt hetek 
további fontos történéseit. Először is arról tájé-

koztatom a tisztelt velencei lakosokat, hogy 
2019. február 12. napján közös megegyezés-
sel szerződést bontottunk dr. Szvercsák Szilvia 
jegyző asszonnyal, akinek további pályafutásá-
hoz sok sikert kívánok! 
Február 16-án először volt Velencén kifejezetten 
a jegyeseket, házasodni készülőket megszólító 
esemény. Az I. Velencei Esküvőkorzó délutántól 
késő éjszakába nyúlóan rengeteg hasznos és 
ingyenes programmal várta azokat, akik szeret-
nék összekötni életüket. A kiváló idő és a hiány-
pótló rendezvény sokakat csalt a Korzó épüle-
tébe és a partra egyaránt. A programsorozaton 
feleségem, Mónika társágában vettem részt, s a 
szervezők felkérésére a rövid köszöntőmön kívül 
a házasságról, a családról, családalapításról is 
beszéltem a Rádió 1 riportere, Nagy Bernadett 
kérdéseire válaszolva. Mindezt örömmel tettem, 
hiszen életünkben a legemlékezetesebb napok 
kétségkívül a házasságkötéshez és gyermekeink 
születéséhez köthetők. 
Adottságaiból eredően rendkívül népszerű a 
horgászat a Velencei-tavon, ennek megfelelően 
városunkban is nagyon sokan hódolnak e nagy-
szerű elfoglaltságnak, sportszerűen és  hobbiból 
egyaránt. Ezért is fontos számomra a folyamatos 
kapcsolattartás és véleménycsere horgászaink-
kal. Ennek jegyében február 24-én részt vettem 
a Gárdony-Velence-tavi Horgász Egyesület köz-
gyűlésén, ahol sok hasznos információt osztot-
tunk meg egymással a jelenlévőkkel. Köszönöm 
a meghívást és a nyílt párbeszédet! Ugyanezen 
a napon önkéntes tűzoltóinkhoz is ellátogattam. 
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
hosszú évtizedek óta végzi áldozatos tevékeny-
ségét városunkban és a tókörnyék több más 
településén. Az egyesület tagjai szabadidejük-
ben, társadalmi munkában, többen közülük gya-
korlatilag éjjel-nappal állandó ügyeleti készült-
ségben várják a feladatokat, s riasztás esetén 

azonnal indulnak segítséget 
nyújtani tűzesetekhez, balese-
tekhez, mentésekhez.
Ezúttal testközelből is megta-
pasztalhattam, hogy miként 
végzik tevékenységüket, 
hogyan, mennyi idő alatt
idő alatt készülnek egy 
bevetésre, ugyanis egy helyi 
gyakorlatozás valamint fel-
készítés erejéig magam is 
tűzoltóruhába bújtam, és 
csatlakoztam a Tóthné Pong-
rácz Beáta vezette egyesület-
hez. Az elméleti felkészülés 

közben sok információt kaptam a jelenlévőktől 
munkájukkal kapcsolatban, illetve megismer-
kedtem terveikkel, fejlesztési elképzeléseikkel, 
amelyeket magam is támogatandónak tartok. 
Képviselő-testületünk továbbra is erejéhez mér-
ten maximálisan támogatja tevékenységüket, 
anyagilag és az eszközök beszerzése területén 
egyaránt. Köszönöm a meghívást, a sok hasznos 
tapasztalatot és információt!
Mint arról korábban már hírt adtam, határidőn 
belül elkészült a Velencei 1. sz. Családorvosi Kör-
zet pácienseit fogadó orvosi rendelő felújítása. A 
kívül-belül jelentős mértékben megújult Fő utcai 
épület ünnepélyes átadására február utolsó 
napján került sor a projektet mindvégig támo-
gató Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 
miniszterelnöki biztos részvételével. Köszönjük 
segítségét! A 28,5 millió Ft-os BM-támogatás-
sal megvalósult felújítás által mostantól igazán 
európai körülmények között fogadhatja 2300 
fős körzete betegeit dr. Szabó Irén. 
Reméljük, a folytatásra, az épület másik felében 
található fogorvosi rendelő felújítására is miha-
marabb sikerül forrást találnunk. 
A végére hagytam egy újabb kiváló hírt: a szerve-
zők lapzártánk után, március 12-én, Budapesten 
jelentették be, hogy az idén is főszerep hárul 
városunkra a Tour de Hongrie profi kerékpáros 
körversenyen. Ezúttal június 12-én az első sza-
kasz rajthelyszíne leszünk, azaz a minden koráb-
binál színvonalasabb megmérettetés érdemi 
versengése nálunk kezdődik!                      

Koszti András
 polgármester
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Tessely Zoltán képviselő úrral az újjávarázsolt családorvosi 
rendelő átadásán



Tárgy voltam a doktor kezében, pontosan a szi-
kéje alatt, de sem ő, sem asszisztensnője, Roz-
mus Zsuzsanna, nem tárgyként, munkadarab-
ként kezeltek. Nem, egyáltalán nem! Hátamból 
kellett két kórosnak tűnő darabot kimetszeni. 
Csodálatos összhangban, de egyáltalán nem 
kapkodva végezték el a „munkát”. Időnként 
hogylétemről érdeklődtek, ezen kívül egy hang 
sem. Nem volt szó a tegnapi TV-adásról, egye-
bekről, teljes odafigyeléssel, érzékelhető össze-
szokottsággal „dolgoztak” rajtam, az én egész-
ségemért. Köszönöm, doktor úr!
Miután munkáját, hozzáállását „testközelből” 
megismertem, kérdem, hogy tapasztalataimat 
megoszthatom-e olvasóinkkal? Beleegyező 
válasza után, kérem, hogy szóljon életrajz-sze-
rűen magáról! Szülők, születési hely, idő, iskolái?
- 1983-ban Szombathelyen születtem. „Savaria 
szellemisége” egész további életutamat, érték-
rendemet, életszemléletemet meghatározza. 
Gyermekkoromat itt töltöttem, itt tanultam, 
egészen az érettségiig. Szüleim gondos szere-
tetét napjainkban is élvezhetem. Mindkét húgo-
mat is, egészen diplomaszerzésig, ők taníttatták.  
A két húgom: Tímea gyógytornász és Orsolya, 
aki szintén orvos, belgyógyász rezidensként 
dolgozik. A pécsi egyetemi évek után kerültem 
a székesfehérvári kórház sebészeti osztályára. Itt 
ismerhettem meg feleségemet, és ezt követően 
költöztünk Agárdra, ahová hamarosan a szüleim 
is követtek.

www.velence.hu
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Gyógyítóink

Solymosy József

Mikor érzett először indíttatást az orvosi pályá-
hoz? Mindjárt kirurgus akart lenni?
- Az orvosi pálya iránt már a gimnáziumi évek 
alatt kezdtem érdeklődni. Azt hiszem, a sebészet 
az első szakmai találkozáskor megragadott.
Egyetemi évei?
- A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerez-
tem diplomát 2008-ban.
Szakmai karrierje eddig? Tervei a jövőre nézvést?
- A sebészetet Székesfehérváron Altorjay pro-
fesszor úr szárnyai alatt tanulhattam. Ez nekem 
sokat, igen sokat jelent. Példaképként tekintek a 
főorvos úrra! A sebészet- szakvizsgát 2015-ben 
tettem le. A képzés alatt lehetőséget kaptam 
egy év amerikai tanulmányútra is, ez nagyban 
szélesítette látókörömet, szakmai tudásomat. A 
jövőre nézve nyilván a folyamatos fejlődés a cél. 
Ezt szolgálja a gyakorlati munka mellett a szak-
könyvek, szakcikkek alapos tanulmányozása, a 
sok és gyakori sebészeti eljárásokkal, újításokkal 
való lépéstartás.
Család, ezzel kapcsolatos tervei?

- Mint mondtam, feleségemmel, Enikővel Agár-
don élünk. Két fiunk van. Botond négy és fél, 
Barnabás másfél éves. Családcentrikusak, gyer-
mekcentrikusak vagyunk. Nagyon örülünk, elé-
gedettek vagyunk, hogy gyermekeinket ennyire 
jó környezetben nevelhetjük föl.
Véleménye Velencéről, a velencei emberekről, a 
Velencei Rendelőintézetről?
- A velencei rendelésre általában kórházi ügye-
letből érkezem, nem éppen a legfrissebb álla-
potban. Ennek ellenére szeretek itt rendelni. 
Szeretek az itteni emberekkel beszélgetni egy-
egy kisműtét alatt, vagy egyéb találkozások-
kor. Nagyon hasonlít gondolkodásmódjuk az 
enyémhez. Egy kicsit a környékbeli közösség 
részének érzem így magam, és nyilván a bete-
geim hasznára is lehetek. A Velencei Rendelő-
intézetről? Köznapi mondással élve: Ha nem 
lenne, ki kellene találni!
Hobbija? 
- A gyógyítás, ezen belül a sebészet, természe-
tesen hivatásom. Hivatásom, de ugyanakkor 

hobbim is. Egy festő szájából 
hallottam: ha minden alkotása 
után őneki kellene fizetnie, 
akkor is festene. Emiatt szeren-
csés is vagyok, hogy minden 
nap hivatásszerűen, de a hob-
bimmal foglalkozhatom.
Doktor úr, kérem, bocsássa 
meg, hogy kérdéseimmel 
ennyire kifaggattam, ment-
ségemre szolgáljon, hogy az 
orvos-beteg viszonyt a köl-
csönös megismerés kimuta-
tottan erősíti! Nagyon szépen 
köszönöm, hogy rendelkezé-
sünkre állt.

Gyógyítóink

Dr. Reich Viktor
sebész szakorvos
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Gyógyítóink

VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET - SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS

Szakorvosi Rendelőintézet - Velence, Balatoni út 65. Tel.: 22/589 515

 SZAKRENDELÉS  HÉTFŐ  KEDD  SZERDA  CSÜTÖRTÖK  PÉNTEK 

Általános  DR. ZAKAR GÁBOR DR. NÉMETH ATTILA  DR. SZABÓ PÉTER DR. KALMÁR JÓZSEF  
 belgyógyászat 13:00-16:00 8:00-12:00  08:00-09:00  08:00-12:00 
   (NEFROLÓGIA)   
   DR. SZABÓ PÉTER
   08:00-09:00          

Hepatológia    DR. GAJDÁN LÁSZLÓ
Gasztroenterológia   16:00-20:00

 Endokrinológia,    DR. NÉMETH CSILLA
 anyagcsere és diabetológia   08:00-13:00
     (átmenetileg szünetel)          

 (Endokrinológia,    VÁNDOR ANITA
anyagcsere   09:00-12:00
és diabetológia)   (átmenetileg szünetel)   
Diabetológiai edukáció

Általános sebészet  DR. REICH VIKTOR   DR. REICH VIKTOR DR. BOTÁR ANDRÁS 
   16:00-20:00   9:00-12:00 10:00-14:00

Általános sebészet DR. JACHYMCZYK GYÖRGY
Proktológia 16:00-20:00

Általános sebészet  DR. KERKUSKA LÁSZLÓ
Gyermeksebészet    08:00-12:00

Érsebészet DR. TURCSÁN ERIK
   (időpont előzetes 
   egyeztetés szerint)

Kézsebészet     DR. IMRE LÁSZLÓ
    16:00-19:00

Nőgyógyászat DR. GYURANECZ MIKLÓS DR. NAGY LÁSZLÓ DR. NAGY LÁSZLÓ     
     14:00-19.00 13:00-18:00 08:00-14:00

Csecsemő- és gyermek-  DR. LÁSZLÓ ERZSÉBET  DR. MAYER GIZELLA
kardiológia  8:00-12:00  15:30-19:30

Gyermek Tüdőgyógyászat DR. SZOKÓ MÁRTA
   15:30-19:30

Fül- Orr- Gégegyógyászat DR. HORVÁTH ZOLTÁN
   15:00-19:00

Szemészet     DR. LÁNG JUDIT  DR. NYIRATI ADRIENN
    10:00-16:00  11:00-14:30

Bőrgyógyászat     ÁTMENETILEG SZÜNETEL  ÁTMENETILEG  SZÜNETEL

Neurológia     DR LENCSÉS TAMÁS   DR. RÓNAI LÁSZLÓ
    08:00- 12:00   09:00-13:00

Ortopédia        DR. HORVÁTH SZABOLCS  DR. HORVÁTH SZABOLCS
                   08:00-14:00   14:00-20:00

Urológia  DR. ARÁNYI GÁBOR   DR. RÁCZ LAJOS
   08:00-12:00        15:00-19:00

Reumatológia        DR. VÉGH DÓRA DR. VÉGH DÓRA DR. VÉGH DÓRA
     13.00-19:00 08:00-13:00 08.00-13:00

Pszihiátria  DR. VARGA LÁSZLÓ  DR. SERKI MÁRTA DR. PÁKOZDI PÉTER
     15:00-19:00 9:00-13:00
     (PÁRATLAN HÉT) (PÁROS HÉT)

Tüdőgyógyászat     DR LUPKOVICS GERGELY    DR. LUPKOVICS GERGELY           
    15:00-20:00    16:00-19:00

Kardiológia  DR. KOVÁCS ATTILA DR. KIRÁLY ANNA DR. KIRÁLY ANNA
    12:00-20:00  08:00-13:00 08:00-13:00

Gyógytorna  KÖRÖMI ANIKÓ KÖRÖMI ANIKÓ KÖRÖMI ANIKÓ KÖRÖMI ANIKÓ KÖRÖMI ANIKÓ
   07:30-12:30  12:30-17:30 07:30-12:30 12:30-17:30 07:30-11:30

Fizioterápia  VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN
   07:00-15:00  07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00

Vérvétel 06:00-11:00  06:00-11:00  06:00-11:00  06:00-11:00

Röntgendiagnosztika   8:00-18:00   08:00-18:00      

Ultrahang  DR. TURA TÍMEA  DR. BLASKOVITS LÁSZLÓ Dr. SZÉKELY MIKLÓS DR TURA TÍMEA
   08:00-17:00     9:00-13:00 08:00-9:00 08:00-14:00
      DR. KÖVY KATALIN          
     16:00-20:00
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Helytörténet A-tól Z-ig

juk, Szórádi András, egy fél életen át gyűjtött, 
muzeális értékű gyűjteményt hagyott az aján-
dékozókra, amit az örökösök teljes egészében 
Velence városnak ajándékoztak. Tősgyökeres 
velencei, itt született 1928 januárjában. Édes-
apja id. Szórádi András, a háború előtt a falu 
bírája volt.  Tiszteletben álló, jómódú közép-
parasztként élt Velencén. Sok állata, szép gaz-
dasága volt, a mintát itt tanulta Szórádi And-
rás. Munkáját országos szinten is elismerték. 
Édesanyja Posvai Julianna. Egy testvére volt, 
Szórádi Julianna, aki dr. Pajor János hitvese-
ként, jó testvérként és jó szomszédként segí-
tette őt idősebb korában. (Juliska volt az egyik 
híres velencei előadás főszereplője, a „Férjhez 
megy a bíró lánya” című színdarabban.) Szórádi 
András a Földmunkát Gépesítő Vállalatnál dol-
gozott, majd a Kápolnásnyéki Mezőgazdasági 

Termelő Szövetkezetben volt anyagbeszerző. 
Nagyon sokat olvasott. Idősebb korában kezdte 
meg a gyűjtést.
Eleinte a már nem használatos eszközöket gyűj-
tötte, később tudatosan kereste a régi használati 
tárgyakat, eszközöket. A nagyméretű eszközök-
ről (pl. nádkasza vagy szekér) kicsinyített maket-
teket készített, melyek a gyűjtemény részei. 
Keze nyomát őrzik az aprólékos pontossággal 
lekezelt, megóvott, különleges lózablák, lőcsök 
és szerszámok. Nem utolsó sorban a halászattal 
és a nádfeldolgozással kapcsolatos szerszámok, 
ami létkérdés volt abban az időben Velencén. A 
gyűjtemény Velence város tulajdona, kezelője a 
Velencei Helytörténeti Egyesület. Az összegyűj-
tött tárgyak hű képet adnak Velence régi életé-
ről. A fiatalok megismerhetik az eszközöket és 
használatukat.

Velencei családok története
Szeretnénk emléket állítani Velence több gene-
rációra visszatekintő tősgyökeres családjainak, 
hogy életük megismerése által színesebb képet 
kaphassunk városunk régmúltjáról. Ezúton vár-
juk azok jelentkezését, akik szeretnének hozzá-
járulni munkánkhoz. Családi adatokat, megél-
hetésük módját, a háború alatti történéseiket, 
kedvenc ételeiket szeretnénk megismerni.  
Tősgyökeres családok jelentkezését telefonon: 
06 70 229 1321 vagy e-mail-címünkre várjuk: 
velencehelytortenet@gmail.com Elsőként 
Szórádi Andrást mutatjuk be, akinek a Velencei 
Helytörténeti Egyesület megszületését köszön-
hetjük. Még életében a városra hagyta gyűjte-
ményét, ami elfogadott helyi értékké vált.

Szórádi-gyűjtemény:

2013-ban Velence városa egy 221 darabból 
álló, igen értékes, teljes mezőgazdasági és nép-
rajzi gyűjteményt kapott ajándékba. Nagybáty-

Szórádi András és neje Mike Mária

Közlemények:
Állandó kiállításunk nyitva tartása: ked-
den és csütörtökön 11.00-15:00 óráig. Más 
időpontban, kérjük előzetes bejelentkezésü-
ket! Várjuk az adó 1%-os felajánlásukat! 
 
K&H Bank gárdonyi fiókja:  
10402159-50514954-54571007

Amit  ajánlunk: Gyere velünk! 2019. március 
23-án 14 órától 16 óráig „Séta a múltba” első 
utunkhoz, ahol megtudod, hol jársz.
I. séta: 
a Margit-vonaltól a Wenckheim-kastélyig (kb. 
4 km).
Találkozó: 
Európa  Park/ a Keszegező fiú szobránál, az 
állomással szemben.
II. 
2019. március 28-án 9.00-kor indulunk a 
Budapesti Szépművészeti Múzeum megte-
kintésére. Találkozó a velencei vasútállomá-
son 9:00-kor.

Amit kérünk:
Támogatók jelentkezését várjuk, közösen 
segítve a múlt értékeinek megőrzését és 
továbbadását.
Várjuk azok jelentkezését is, akik közelebbről 

szeretnék megismerni eddigi munkánkat, 
melyet egy Fórum kapcsán mutatnánk majd be.

Köszönet:
• Galambos Györgyné Marika tagunknak, a 
NEA-pályázat írásában nyújtott segítségért.

• Galambosné Bognár Zsuzsa, Szegedi 
Györgyné Éva, a leltározásban végzett mun-
kájukért. Szegedi György a leltározásban 
részvettek megvendégeléséért, a „kunsági 
pásztorételért”. Külön köszönet Galambosné 
Bognár Zsuzsa levéltári kutatásáért.
A receptet, ha kéred, tőlünk megkapod!

– Koszti András polgármester úr és felesége: a 
Bocskai-öltözet ajándékáért

– Dr. Sirák Andrásné Dr. Szigeti Margit: a suko-
rói kislány népviseleti öltözékéért.
 

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2481 Velence, Tópart u 52.

Email: velencehelytortenet@gmail.com
Tel: 06702291321
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Óriási hangulat, ínycsiklandó grillkölte-
mények, „Forma-1-es” eredményhirdetés, 
hömpölygő farsangi tömeg Mátyás király 
vezetésével, több mint tízezer látogató – így 
lehetne röviden összefoglalni az V. Velen-
cei Karnevál történéseit. Az immár hagyo-
mányos télűző eseményre február 23-án 
került sor a Velence Korzón, amely a hirtelen 
rendkívül hidegre váltó időjárás ellenére 
már a reggeli órákban benépesült a grillver-
seny résztvevőivel, hogy aztán a délutáni 
farsangi felvonulás után már egy gombos-
tűt se nagyon lehessen leejteni. A Szabad 
Színház, a gólyalábasok, a VARIDANCE és a 
tűzzsonglőrök produkcióját, miként a Tél-
boszorka kiszebáb és a ráaggatott rossz dol-
gok elégetését, sőt, még DJ Smash kemény 
mínuszokban tartott fergeteges hangulatú 
retro buliját is komoly tömeg látta-hallotta. 

Nem mellesleg, a tél elűzése igencsak sikeres-
nek bizonyult, mivel a meteorológiai előrejelzé-
sek szerint a rendezvény fagypont körüli átlag-
hőmérsékletét követően napról napra melegszik 
a levegő, s hamarosan beköszönt a valódi tavasz. 
Hja, kérem, így kell időzíteni... „Nyilván szeren-
cse kérdése is, hiszen az időjárást képtelenség 
előre kiszámítani, de kétségtelen, eddig mindig 
kiválóan sikerült az időpontválasztás, megúsz-
tuk az esőt, a havat, évről évre a rendezvényre 
alkalmas időjárási körülmények között fogad-
hattuk a karneválra érkező vendégeket. Most is, 
hiszen tegnap még viharos szél fújt, eső is esett 
napközben, ma pedig verőfényes napsütésben 
lehetett részünk, így hiába volt hideg, senki sem 
panaszkodott”- mondta Velence polgármestere, 
Koszti András.
 A városvezető hozzátette, hogy a szervezéssel 
megbízott helyi TDM egyesület munkatársai 
- mint mindig - kiváló programokat állítottak 
össze, így igazságtalan is lett volna a sorstól, ha 

 Velencén történt

7

Ismét nagy siker volt  
a Velencei Karnevál

az időjárás közbeszól. Koszti András a szervezők 
mellett valamennyi fellépőnek, résztvevőnek 
és minden karneválozó vendégnek köszönetet 
mondott az esemény sikeréért.
A délelőtt legfőbb történése a grillverseny volt, 
amelyre tíz csapat adta le nevezését. A sütögető 
egységek tagjai között ott volt az immár velencei 
színekben versenyző „villámbringás”, az ország 
legjobb kerékpáros sprintere, Szalontay Sándor, 
aki egyre sikeresebb a VeloClass sportolójaként. 
Rajta kívül egy másik „sebességmániás” is fel-
tűnt a grillrácsok közelében: a Formula-1-es 
közvetítések szakavatott 
kommentátora, Szujó 
Zoltán, aki a polgármes-
ter, valamint a legjobb 
magyar BBQ-sütő team, 
a velencei illetőségű KGB 
(Katka-Gergő Barbecue) 
vezetője, Turanitz Gergő 
társaságában a zsűriben 
kapott helyet, hogy aztán 
a színpadon igazi Forma 
1-es stílusban bekonferálja a helyezetteket és 
a dobogósokat. A „rajtrácson” elhelyezkedők 

közül végül a helyi vadá-
szokból álló sütögetőegy-
ség lett a befutó.
Kora délután következett 
a nap egyik fénypontja, a 
farsangi, zajos, maskarás 
télűző felvonulás, amely a 
Zöldliget Iskolától indulva, 
mintegy másfél kilométer 
megtéve ért a Korzóra. A 
startnál még csak néhány 
százan voltak ott, majd 
szinte méterről méterre 
egyre többen csatlakoztak 
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a menethez, amely a főtérre érve már több ezer 
főt számláló volt, köszönhetően az egész nap 
folyamán lankadatlan lelkesedéssel és hatalmas 
energiával tevékenykedő Szabad Színház társu-
latának. Nagy Judit és mintegy 30 fős, minden 
korosztályt felvonultató kompániája sikeresen 
srófolta a hangulatot középkort idéző villáme-
lőadásaival, performanszaival. Ezúttal velük volt 
Mátyás király és Beatrix királyné is, akik szintén 
sokat tettek az esemény sikeréért.
A késő délutáni időszak látványos tüzes-táncos 
produkciói után este a ráaggatott sok rosszal 

együtt máglyán végezte a Télboszorkát formázó 
kiszebáb. A látványos, hatalmas tűz lankadását 
követően a környékbeliek kedvenc lemezlo-
vasa, DJ Smash mutatta meg, miért is szeretik 
annyian Velencén innen és túl. Az ismét erősen 
mínuszra forduló hidegben, késő este is képes 
volt megtáncoltatni közel ezer embert, akik a 
fagyos körülmények dacára remekül pörögtek 
az elmúlt 30-40 év tömegmozgató sikereire, s 
zárták le remek hangulatban az V. Velencei Kar-
nevál programáradatát.

-mb-
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Nekem Velence

Elgondolkodott már azon, kedves Olvasó, 
mit is jelent nekünk, velenceieknek Székes-
fehérvár? Részben munkahely, iskola, gyó-
gyítás, szabadidő, sport, kultúra, szórakozás. 
Székesfehérvár polgármesterével beszél-
getve kiderült, bizony a székesfehérváriak 
is ezekre gondolnak otthonunk, Velence és 
a Velencei-tó kapcsán. Éppen ezért a gazda-
ságilag prosperáló megyeszékhelyen meg-
valósuló fejlesztések, az évről évre növekvő 
idegenforgalom, a jövőnket jelentő tanulási 
és képzési lehetőségek bővülése, valamint 
a városunkat közvetlenül is érintő Modern 
Városok Program még inkább összeköt ben-
nünket. Közös tervek, közös célok - interjú 
dr. Cser-Palkovics Andrással. 
- Székesfehérvár az elmúlt időszakban sokat 
fejlődött. A Közép-Dunántúl gazdasági központ-
jaként történelmi múltjából és rendkívül erős 
gazdaságából fakadóan komoly szereppel bír a 
térségben és a régióban. Milyen előnyöket és 
kihívásokat jelent ez?
A gazdasági növekedés időszakában igen ked-
vező a helyzet, hiszen az iparűzésiadó-bevétel 
gyakorlatilag folyamatosan nő, köszönhetően 
az itt dolgozó embereknek és cégeknek. A nagy 
ipar azonban komoly terhet is jelent, hiszen 

majdnem 32 ezer ingázó – közöttük sokan a 
Velencei-tó térségéből is – jár Székesfehérvárra 
nap mint nap dolgozni. Ez Budapest után a 
második legmagasabb arány. Városunk emellett 
kulturális, oktatási, egészségügyi és sportköz-
pont is.  Ez sok feladatot, szép kihívást jelent. 
- Velencéről sokan járnak dolgozni Székesfe-
hérvárra. Vegyük a sorban elsőnek a közlekedés 
kérdését.
A munkába járók jogos igénye a megfelelő infrastruk-
túra. A város fejlesztési programjai azt a célt szolgál-
ják, hogy minél jobb minőségű utakon, megfelelő 
közlekedési feltételekkel fogadjuk az ide érkezőket, 
és szolgáljuk az itt élőket. A megyeszékhelyen több 
száz parkolóhelyet alakítottunk ki, amelyeket a fásí-
tási program követ.  A kormány támogatásával dolgo-
zunk azon, hogy megvalósuljon az Intermodális Regi-
onális Közösségi Közlekedési Központ is. Ha pedig az 
elmúlt időszakot nézzük, örömmel nyugtázhatjuk, 
hogy elkészült a XXI. századi elvárásoknak megfelelő 
vasúthálózat, amelynek köszönhetően negyedórán 
belül elérhető a Velencei-tó. A kerékpárút-hálózat 
fejlesztésével elérhetővé váltak két keréken is az ipari 
parkok, valamint a sporto-
lók, kirándulók, családok 
biztonságosan kerülhe-
tik meg a Velencei-tavat.  
Nagyon fontosnak tartjuk 
a Budapest – Velencei-tó – 
Székesfehérvár – Balaton 
kerékpárút megépítését, 
ami nagyon komoly idegen-
forgalmi jelentőséggel is bír 
a térség számára.
- Többször olvashattunk 
arról, hogy a jelen nagy 
kihívása a munkaerő 
hiánya. Mit tehet ennek 
érdekében a város?
A gazdasági befekteté-

sek ösztönzése mellett a szellemi tőke képzé-
sével biztosíthatjuk jövőnket. Ennek érdeké-
ben az itt működő cégekkel és helyi központtal 
rendelkező egyetemekkel, főiskolákkal egyez-
tetve olyan felsőoktatási képzéseket indítot-
tunk el, amelyek biztosítják a jól képzett szak-
embereket. A diákokat, hallgatókat ösztöndíj-
programokkal segítjük. A másik megoldást a 
digitalizáció jelentheti. A robottechnológia ter-
jedésével nemcsak a frissen képzett szakem-
berekre, hanem továbbképzésekre is szükség 
van. Ebben kiváló partnerünk az Alba Innovár, 
ahol  a ma diákjait, az Alba Innovár II. pedig a ma 
munkavállalóit célozza meg.  Hamarosan elké-
szül az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Karán egy robotikai labor és tanszék, amely 
helye lehet a felnőttképzéseknek, átképzések-
nek. Ahhoz azonban, hogy egy fiatal Székes-
fehérvárt, illetve a régiót válassza otthonául, 
kell még más is: megfelelő nevelési, oktatási 
intézmények, szórakozási és sportolási lehe-
tőségek. Örömmel mondhatom, a nagy múltra 
visszatekintő kulturális intézményeink mellett 
2018-ban megalakult a Fehérvári Balett Szín-
ház, és a legmagasabb minősítésért indult az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A Székesfe-
hérvári Királyi Napok kiemelkedő ünnepi ren-
dezvényei mellett minden évszakban színvo-
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Gyógyítóink

Dr. Cser-Palkovics András 
Székesfehérvár polgármestere

Mátay Balázs

Diáktanács Velencén
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2019. február

nalas programokat kínálunk. A középiskolások 
és egyetemisták számára a már említettek 
mellett a fesztiválok teszik igazán teljessé az 
itt töltött éveket. A húszéves múltra visszate-
kintő FEZEN-re és az immár évek óta Velencén 
megrendezésre kerülő EFOTT-ra gondolok töb-
bek között. Nagyszerű kezdeményezés és évek 
óta sok fehérvári családot szólít meg a Velencei 
Karnevál is.
- A vasút, a kerékpárút mellett a turizmus az, ami 
összeköti a két várost. A Modern Városok Prog-
ram megvalósításában a székesfehérvári fejlesz-
tések mellett Velencét és a Velencei-tavat érintő 
beruházások is szerepelnek. 
A magyar kormány által támogatott program 

egyik eleme a Velencei-tó és környezete hatéko-
nyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabi-
litációját, valamint infrastrukturális fejlesztését 
szolgáló intézkedés.  A Velencei-tó és Velence 
a régió egyik kiemelkedően fontos turisztikai 
látványossága. A tóparti városban az elmúlt 
években tapasztalható fejlesztések, a szállodák, 
a nyári fesztiválok, a Velence Korzó és az ott 
télen-nyáron kikapcsolódást nyújtó rendezvé-
nyek a székesfehérváriak és a városunkba láto-
gató turisták számára egyaránt vonzóak. Közös 
feladatunknak tartom nemcsak e táj környezeti 
szépségének bemutatását, hanem megőrzését 
is. A Modern Városok Programban a Velencei 
Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése szerepel 

Siker volt az első Esküvőkorzó
Február 16-án első alkalommal került sor Velencén kifejezetten 
a jegyeseket, házasodni készülőket megszólító esemény. Az I. 
Velencei Esküvőkorzó délutántól késő éjszakába nyúlóan ren-
geteg hasznos és ingyenes programmal várta azokat, akik sze-
retnék összekötni életüket. A már-már tavaszi, napsütéses idő 
és a hiánypótló rendezvény sokakat csalt a Korzó épületébe és a 
partra egyaránt. Volt is mit szemügyre vennie a sürgő-forgó soka-
dalomnak, ugyanis a legszebb esküvői ruhaköltemények mellett 
egy gondosan előkészített menyegző minden nélkülözhetetlen 
- vagy éppen luxus - kelléke megtalálható volt Igari Balázs eskü-
vőmentor és szervezőtársai jóvoltából.

A Velence Korzó alsó szintjén zajlott az esküvői kiállítás és egy párok-
nak szóló kulturális szórakoztató program, míg az első emeleten közel 
50 szolgáltató mutatkozott be. Ezek mellett a sikeres házassággal és 
családalapítással kapcsolatos színpadi programok és előadások szí-
nesítették a programpalettát.  A rendhagyó eseményen - természe-
tesen feleségével együtt - részt vett, mi több, a szervezők felkérésére 
a házasságról, a családról, családalapításról is beszélt Velence polgár-
mestere, Koszti András.

-mátay-

Évet értékeltek a tókörnyéki orvosok
Évértékelő munkaértekezletet tartott február 13-án a velencei 
Wenckheim-kastély házasságkötő termében a Velencei-tavi 
Központi Háziorvosi Ügyeleti szolgálatot működtető Velen-
cei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit 
Kft. A tanácskozásra - a házigazda település, Velence első 
embere, Koszti András mellett - meghívást kaptak a térség 
polgármesterei, dr. Varga Erika járási tisztifőorvos és mun-
katársa, Szakácsné Kerbel Tímea igazgatási szakügyintéző, 
Reszegi Imre a Fejér megyei Mentőszervezet vezető men-
tőtisztje, Budai Imre OMSz megyei irányítócsoport-vezető, 
a tó környékén területi ellátási kötelezettség vállalása mel-
lett dolgozó háziorvosok, valamint az ügyeleti szolgálatban 
résztvevő külsős orvosok.

A munkaértekezlet elején dr. Novák István projektmenedzser tar-
tott rövid ismertetőt a közelmúltban háziorvos kollégáknak kiírt 
praxispályázattal kapcsolatban, majd járási tisztifőorvosi tájékoz-
tató hangzott el az ügyeleti szolgálat elmúlt évi tevékenységéről. 
Reszegi Imre vezető mentőtiszt értékelte a háziorvosi ügyelet és 
a mentő diszpécserszolgálat együttműködését, majd több friss 
információt osztott meg a jelenlévőkkel a mentés és irányítás 
közeljövőben várható változásaival kapcsolatban. Dr. Ferencz Péter 
ügyvezető igazgató számszakilag és szakmai szempontból is érté-
kelte az elmúlt év munkáját. Megköszönte az önkormányzatoknak 
azt a folyamatos finanszírozási segítséget, mely stabilizálja a köz-
ponti ügyeleti szolgálat működését, és lehetővé teszi a biztonságos 
orvosi készenléti szolgálat folyamatos fenntartását is. A beszámo-
lókat sok hozzászólást tartalmazó élénk szakmai vita zárta.

-mb-

egyik elemként. Több száz fehérvári diák tábo-
rozik három héten át itt minden nyáron. A ter-
vek szerint a tábor területén jelenleg található 
földszintes foglalkoztató épületet elbontják, a 
helyére pedig egy új, kétszintes, 80 fő befoga-
dására alkalmas foglalkoztató- és konferenci-
aterem, illetve szállás épül. A vizesblokkot és a 
faházakat is korszerűsítik, valamint a jelenlegi 
kosárlabdapálya átalakításával univerzális pályát 
alakítunk ki. A jövőben így modern körülmé-
nyek között tölthetik a fehérvári gyermekek 
a szabadidejüket Velencén. Összességében is 
elmondható, hogy érdemes egyre szorosabbra 
fűzni Velence, a Velencei-tó és Székesfehérvár 
kapcsolatát.

9
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Átadták a felújított  
orvosi rendelőt

Február utolsó napján a körzet országgyű-
lési képviselője, a Pannónia Szíve és a Velen-
cei-tó térségének fejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztos, Tessely Zoltán rész-
vételével ünnepélyes keretek között átadták 
a Velencei 1. sz. Családorvosi Körzet 28,5 
Ft-os BM-támogatással felújított rendelőjét. 
A Bence-hegyi és óvárosi településrészeket 
magában foglaló, 2300 főt ellátó körzet betegeit 
mostantól modern, európai körülmények között 
fogadhatja dr. Szabó Irén, aki 31 éve a körzet 
házi- illetve családorvosa, s igazán összeszokott 
csapatban dolgozhat két asszisztensével, akik 
több mint két évtizede tevékenykednek együtt 
a doktornővel a páciensek gyógyítása érdeké-
ben. Az ünnepélyes szalagátvágást megelőzően 
Récsei Norbert katolikus plébános és Pápai 
Szabó György református lelkipásztor áldotta 
meg és szentelte fel az újjávarázsolt rendelőt.
Az átadóünnepségen Koszti András polgármes-
ter kiemelte, hogy rendkívül szükségszerű volt 
már a rossz állapotban lévő rendelő felújítása, 
s köszönetet mondott Tessely Zoltánnak, aki-
nek jelentős szerepe van abban, hogy sikerült 
forrást találni a munkálatok elvégzéséhez. A 

városvezető hozzátette, hogy 
az épület teljes külső-belső 
felújítása még nem fejeződött 
be, további források szüksége-
sek ahhoz, hogy a szomszédos 
fogorvosi rendelő is hasonló 
állapotba kerüljön, mint a csa-
ládorvosi szárny. 
- A Belügyminisztérium 28,5 
millió Ft-os támogatásából nem tudtuk a teljes 
épületet felújítani, az ingatlan másik felében 
található fogorvosi rendelőre ebből már nem 
futotta, de még a most elkészült rendelő tekinte-
tében is van hátra néhány munkafolyamat, ame-
lyekre szeretnénk mihamarabb forrást találni. Az 
feltétlenül pozitív, hogy pályázat útján egy helyi 
vállalkozást tudtunk megbízni a kivitelezéssel, 
amely jócskán határidőn belül el is végezte a 
felújítást - mondta Koszti András polgármester.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, minisz-
terelnöki biztos a kormány praxisokat és ren-
delőfelújításokat támogató törekvéseit és intéz-
kedésit emelte ki. 
- A kormány számára fontos, hogy a háziorvosi 
rendelők minél korszerűbbek, modernebbek 
legyenek, és mindegyikben legyen háziorvos. 

Ennek érdekében az idén országosan 44 milliárd 
forintot fordít kormányunk arra, hogy a háziorvosi 
rendelőkben korszerűbb környezetben tudjanak 
az orvosok betegeket fogadni. Egy háziorvosi pra-
xis átlagos bevétele 2010-ben 867.000 forint volt, 
ma ez 1.596.000 forint, mert a kormány évről 
évre 130.000 forinttal emelte a praxisok bevéte-
lét. Ez fontos az alapellátás és a háziorvos-után-
pótlás szempontjából, hogy elegendő háziorvos 
legyen. A kormány ez irányú intézkedései nem is 
eredménytelenek, hiszen letelepedési pályáza-
tával 262 praxis betöltését, vásárlási pályázattal 
pedig 230 praxisjog megvásárlását tudta segíteni 
- hangsúlyozta Tessely Zoltán.

(MB)

Még a nyár előtt átadják 
a Testnevelési Egyetem 
velencei kampuszát

A hajrában tart az egykori KNEB- illetve ÁSZ-
üdülő területén a Testnevelési Egyetem több 
mint 3000 négyzetméteres oktatási centru-
mának kialakítása. Március 7-én Koszti And-
rás polgármester, az egyetem kancellárja, dr. 
Genzwein Ferenc, illetve a beruházásért fele-
lős programiroda vezetője, a projekt korábbi 
miniszteri biztosa, Gyetvai Árpád helyszíni 
bejáráson vettek részt, meggyőződve arról, 
hogy a mintegy nettó 1,2 milliárd forintos pro-
jekt kivitelezése jó ütemben halad. 
A fejlesztés során összesen 3180 négyzetméte-
ren újítják fel és építik át az ingatlant. Az okta-
tóépületben többek között rendezvényterem, 
előadótermek, irodák, szobák és apartmanok 
kerülnek kialakításra, míg a korábban használt 

garázsépület helyén 40 férőhelyes új parkolót ala-
kítanak ki.  Az új, teniszpályákat, kézilabdapálya 
méretű kisebb csarnokot és egy, a strandsportok 
űzésére, oktatására alkalmas kombinált pályát 
is magában foglaló projekt várhatóan májusban 
készül el, így a következő tanévben már Velencén 
folyik a jövő strand- illetve vízisport-szakemberei-
nek oktatása, képzése.

-mátay-
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Entz-iklopédia

Versenyek, sikerek

A tél végi, tavasz eleji időszakban diákjaink 
továbbra sem unatkoztak, a versenynaptár 
újabb és újabb kihívások elé állította őket. Ezek-
ből szemezgettünk most. Szinte már hagyo-
mánynak tekinthető a kollégium életében az 
évente megrendezésre kerülő csocsóverseny, 
ami igazán nagy népszerűségnek örvend diák-

jaink körében! Mi sem bizonyítja jobban a nép-
szerűségét, mint az, hogy a meghirdetett idő-
pontban (2019. február 7.) oly sok versenyezni 
vágyó diák jelent meg a teremben, hogy „csak” 
páros versenyt tudtunk rendezni, sem lányok-
fiúk elleni versenyre, sem pedig nemek egymás 
elleni versenyére nem jutott idő! A versenyre 
mindvégig nagyon jó hangulat volt a jellemző! 
A diákok biztatták egymást, sokat nevettek egy-
egy „potyagólon”!
A verseny helyezettjei:
I. helyezést elért páros: 
Gergely Nikolett - Pál Adrián
II. helyezett páros: 
Juhász Petra - Balog Olivér
III. helyezést értek el: 
Fridrich Martin - Fridrich Henrik.
Sportszerű magatartásukért oklevelet kapott a 
Kémenes Bianka - Kovács Ákos páros.

Malom-bajnokság

Február első hetében került sor a kollégiumi  
malom-bajnokságra. A bátor jelentkezők a  
bemelegítő körök után már élesben játszottak 
egymással. Az agyafúrt  és taktikus elgondolá-

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

sok alkalmazása, a csiki-csukis megol-
dások csak szoros versenyben tudták a  
végleges sorrendet felállítani:
I. Kincses Eszter
II. Varga Véda
III. Dobos Bernadett 

Asztalitenisz-bajnokság

Lelkes versenyzők, profi szervezés, jó 
hangulat, ezek jellemezték a 2019. feb-
ruár11-én, hétfőn 18.30 órakor meg-
rendezésre került 2018-19. tanévi Dr. 
Entz Ferenc Iskola 

Kollégiumi Asztalitenisz 
Bajnokságot. Az esemény, 
amely a Diákönkormányzat 
támogatásával jött létre, az 
iskola konditermében zajlott. 
A pingpong-szakkörre járó és 
már előzetesen a legjobbnak 
számító hat tanuló vett részt 
a versenyen (Balogh Olivér, 
Juhász Petra, Kovács Ákos, 
Pál Adrián, Gergely Nikolett, 
Kémenes Bianka), az érdek-
lődő tanulók pedig lelkesen 
szurkoltak a favorit verseny-
zőknek. A versenyzők az elő-
zetesen elkészült beosztás 
szerint álltak az asztalhoz. Színvonalas, jó mér-
kőzéseket láthattunk. Mindenki összemérhette 
a tudását mindenkivel. Különösen izgalmas 
volt a Juhász Petra – Balogh Olivér és a Kovács 
Ákos – Juhász Petra mérkőzések, ahol az első, 
második, harmadik helyezésekért küzdöttek. 
A lányok a fiúkkal egy mezőnyben játszottak, 
és az eredmények szerint nem maradtak le a 
mezőnyben. A helyezések a következőképpen 
alakultak:

első helyezett: Balogh Olivér
második helyezett: Juhász Petra
harmadik helyezett: Kovács Ákos.

Szkander-verseny

Idén ismét megrendeztük a 
kollégisták számára a népszerű 
szkander-versenyt. A fiúk két hat-
fős csoportban küzdöttek, míg 
a lányoknál négy induló volt. A 
szabályok ismertetése után fel-
váltva küzdöttek egymás ellen 
a csoportmeccsek során a kol-

légisták. Mindenki nyerni akart, de a fair play 
szellemét figyelembe véve harcolt mindenki, 
így az izomlázon kívül komolyabb sérülés nem 
történt! A fiúknál a két csoportelső mérkőzött 
a végső győzelemért, míg a két csoport máso-
dik helyezettje a 3. helyért csapott össze. A 
lányoknál hamarabb kialakult a végső sorrend: 
Kincses Eszter lett az első helyezett, a második 
helyet szerezte meg Buzási Roxána, majd Ger-
gely Nikolett és Kémenes Bianka következett. A 
fiúknál Schmidt Zoltán lett a győztes, második 
helyen zárta a versenyt Fridrich Henrik, míg a 

képzeletbeli dobogó 3. fokára Pál Adrián állha-
tott fel. Jövőre ismét összemérhetik erejüket a 
bátor vállalkozók!
Gratulálok MINDEN résztvevőnek! 
A versenyeket szervezték és lebonyolították: 
Szűcsné Boros Terézia, Wagnerné Orisek Judit, 
Pálmai Norbert nevelőtanárok.
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új eszközök átvétele

Szerencsére enyhe időszakot tudhatunk 
magunk mögött, nem volt sem hó, sem 
extrém hideg, egyértelműen jobbik arcát 
mutatta az időjárás tél végén, ennek elle-
nére nem unatkoztak „kéklámpás” szerve-
zeteink. Nézzük az elmúlt hetek, a február 
közepétől március közepéig tartó időszak 
krónikáját, illetve az egyéb baleseti és bűn-
megelőzési információkat.
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
lete (VÖTE) kifejezetten eseménydús idő-
szakot zárt. Íme, az egyesület szóvivője, Hor-
váth-Szabó Nóra összefoglalója: 2019. február 
hónapban a VÖTE beavatkozó egysége 9 eset-
ben kezdte meg a vonulást. Összesen 7  tűze-
setnél - ebből 1 téves riasztás volt - további 1 
alkalommal egyéb esetben működött közre. 
Részletek: Február 19-én délelőtt 11:00 h-kor 
tűzesethez riasztottak minket a velencei, majd 
a kápolnásnyéki vasútállomás környékére. Sze-
rencsére utóbbi téves riasztás volt. A velencei 
állomás közelében azonban mintegy 25 nm 
területen égett az avar. Az oltást a pusztasza-
bolcsi tűzoltókkal végeztük. A velencei káreset 
végeztével újabb jelzés érkezett, Kápolnás-
nyék, Vasvári utcába, ahol szén-monoxid-ér-
zékelő készülék jelzett. A szén-monoxid-szint 
mérése után a pusztaszabolcsi kollégák folytat-
ták a munkát.
2019. 02. 20-án este 21:10 h-kor tűzesethez 
riasztottak minket, Kápolnásnyék, Kiss utcában 
5 nm területen avar égett. A pusztaszabolcsi 
és pázmándi kollégákkal gyors beavatkozással 
eloltottuk a tüzet, így a szomszédos házakra 
nem terjedt át. 2019. 02. 23-án este a Velence 
Korzón megrendezett karneválon figyeltük a 
boszorkányégetés lángjait. Előre szerelt osz-
tott sugárral és porral oltóval biztosítottuk a 
helyszínt. 2019. 02. 24-én délután gyakorlatot 
tartottunk a tűzoltószertárnál, ahová meghív-
tuk Koszti András polgármestert, aki velünk 
együtt tűzoltóruhába bújt. Erről bővebben lej-

jebb olvashatnak. 2019. 02. 27-én 16:44 h-kor 
történő riasztásunk Kápolnásnyék, Vörösmarty 
utcába szólt, ahol avar égett. Négy fővel vonul-
tunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kollégák-
kal fékeztük meg a lángokat. Személyi sérülés 
egyik esetben sem történt.

Új eszközökkel gyarapodtak 
önkéntes tűzoltóink
Nagy nap volt nyolc önkéntes tűzoltó-egyesület, 
köztük a Velence ÖTE, és egy polgárőr szervezet 
életében február 28-a: kárfelszámoláshoz hasz-
nálható eszközökkel gyarapodtak egy európai 
uniós projekt keretén belül, amely által idén 
országszerte összesen kétszáz önkéntes men-
tőcsoport jut új eszközökhöz, modern járművek-
hez és felszerelésekhez, valamint képzési lehe-
tőségekhez. A nagyteljesítményű áramfejlesz-
tőket és zagyszivattyúkat Székesfehérváron a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 
tartott ünnepségen vehették át a szervezetek 
képviselői. A támogatás a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretén belül 
valósul meg, összesen 1 milliárd 
500 millió forint értékben.
Az önkéntes szerepvállalás fon-
tosságát emelte ki beszédében 
Magosi Lajos tűzoltóezredes, a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója. 
- Az uniós projekt célja, hogy az 
önkéntes mentőszervezetek haté-
konyabban készülhessenek fel a 
kárfelszámolás során adódó felada-
tokra, modern jármű- és eszközpar-
kkal, korszerű tudással felvértezve 
kapcsolódjanak be a mentés, káreny-
hítés és helyreállítás munkálataiba. 
E cél érdekében Fejér megyéből a 
járási és települési önkéntes men-
tőcsoportok képviseletében a fehér-
vári, a fehérvárcsurgói, a csákvári, a 
pázmándi, a velencei, a váli, a lajos-

komáromi és a pentelei önkéntes tűzoltó-egyesület, 
valamint az ercsi polgárőrség vehette át az eszkö-
zöket. Összesen tizenegy áramfejlesztő és tizenegy 
zagyszivattyú talált gazdára az ünnepségen. Az 
önkéntes mentőszervezetek minden egyes beavat-
kozásukkal a hivatásos szervek munkáját támogatják, 
és ezzel is az állampolgárok biztonságát szolgálják – 
mondta Magosi Lajos.
Az önkénteseknek nyújtandó támogatás a 
továbbiakban országosan negyvenöt terepjá-
rót, ugyanennyi utánfutós quadot, valamint 
kétszáztíz utánfutót, húsz fűthető sátort, húsz 
reflektort, kilencszázhatvankét tűzoltóknak való 
bevetési védőruházatot, továbbá hatszáznegy-
ven egyéni, speciális védőruhát tartalmaz. A 
pályázat keretein belül az új eszközök alkalma-
zásához kapcsolódó képzések is megkezdődnek 
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban, ahol 
húsz mentor felkészítése indult el. Május végéig 
a mentorok az ország minden részébe eljutnak, 
hogy helyben képezzék ki a mentőszervezetek 
önkénteseit.
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Lánglovagnak állt  
a polgármester 

Rendhagyó közös gyakorlásra jöttek össze feb-
ruár 24-én Velence Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének aktív tagjai. Ezen a vasárnapon 
ugyanis a város polgármestere, Koszti András 

is felöltötte a lánglovagok felszerelését, hogy 
megtapasztalja, milyen maszkban, oxigénpa-
lackkal a hátán, védősisakkal a fején, egyéb 
fontos kellékekkel felmálházva, locsolótöm-
lővel a kézben, csapatban dolgozva harcolni a 
„vörös kakassal”. A városvezető derekasan állta 
a próbát, rendkívül érdeklődő volt a tűzoltóélet 
iránt, a közös gyakorlás, illetve elméleti felké-
szülés során sokat beszélgetett a VÖTE jelenlévő 
önkénteseivel, akik között több hölgy is volt.
- Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
hosszú évtizedek óta végzi áldozatos tevékeny-
ségét városunkban és a tókörnyék több más 
településén. Az egyesület tagjai szabadidejük-
ben, társadalmi munkában, többen közülük gya-
korlatilag éjjel-nappal állandó ügyeleti készült-
ség-ben várják a feladatokat, s riasztás esetén 
azonnal indulnak segítséget nyújtani tűze-
setekhez, balesetekhez, mentésekhez. Most 
magam is megtapasztalhattam, hogy miként 
végzik tevékenységüket, hogyan és mennyi 
idő alatt készülnek egy bevetésre. Az elméleti 
felkészülés közben sok információt kaptam a 
jelenlévőktől munkájukkal kapcsolatban, illetve 
megismerkedtem terveikkel, fejlesztési elképze-
léseikkel, amelyeket magam is támogatandónak 
tartok. Képviselő-testületünk továbbra is erejé-
hez mérten maximálisan támogatja tevékeny-
ségüket, anyagilag és az eszközök beszerzése 
területén egyaránt. Köszönöm a meghívást, a 
sok hasznos tapasztalatot és információt! - fog-
lalta össze alkalmi tűzoltóként szerzett tapasz-
talatait Koszti András.
Velence polgármestere nem először ismerke-
dett a tókörnyék biztonságáért dolgozó szervek 
munkájával; korábban a vízirendőrök tevékeny-
ségét is testközelből, bevetés közben figyel-

hette. Tervei szerint nem a mostani alkalom volt 
az utolsó, amikor hasonlóképpen cselekszik, 
további közrendvédelmi feladatot ellátó egysé-
gek, így pl. a helyi polgárőrök tevékenységével is 
szeretne közelebbről megismerkedni.
A Velencei Polgárőrség 2019. február hónapban 
közbiztonsági járőrözést  8 alkalommal végzett 

112 órában, alkalmanként 2-2 
fővel. Megkezdődött a sportese-
mények, mérkőzések biztosítása 
is ebben a hónapban. Kézilab-
da-mérkőzést 2 alkalommal 16 
órában biztosítottak polgárőreink, 
akik részt vettek a Velencei Karne-
vál eseményeinek biztosításában. 
Sajnos szomorú esemény is tör-
tént a februári 
hónapban: az 
általunk is sze-
retett és tisz-
telt Szakálné 

Erzsike temetésén biztosítot-
tuk a temető körüli közleke-
dést, és felügyeltük a közbiz-
tonságot. Februárban mindösz-
szesen 329 órában végeztük 
tevékenységünket – áll a 
Velencei Polgárőrség elnöke, 
Fehér István tájékoztatójában.

Hol és hogyan 
kerékpározhatunk?

I.
Általános követelmény a KRESZ alapján a köz-
lekedésben részt vevő valamennyi járműveze-
tővel szemben, így a kerékpárosokkal is, hogy a 
jármű biztonságos vezetésére képes állapotban 
legyenek.

II.
A kerékpárosok közlekedésének részletes felté-
teleit a KRESZ 54. §-a szabályozza, ezek közül a 
legfontosabbak: (1) Kerékpárral a kerékpárúton, 
a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében 
az autóbusz-forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, 
a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas 
útpadkán, illetőleg – ha az út- és forgalmi viszo-
nyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen 
kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az 
úttest jobb széléhez húzódva kell köz-lekedni. 
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az 
úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, 
to-vábbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint 
tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása 
nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a 
járdán is szabad közlekedni. 
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a jár-

dán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra 
bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra 
bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a 
kerékpárról le kell szállnia, és azt tolva – a gyalo-
gosok közlekedésére vonatkozó szabályok sze-
rint – kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöl-
tött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a 
kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. 
Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét 
betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem 
hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között abban az esetben szabad köz-
lekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos 
vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt 
helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvissza-
verő mellényt (ruházatot) visel. (Folytatjuk!)

Mátay Balázs

13
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Rovatunkban Koszti András polgár-
mestert kérdezzük a képviselő-tes-
tület munkájáról, az üléseken meg-
hozott rendeletek fontosságáról és 
szükségességéről. A képviselő-tes-
tület jegyzőkönyvei nyilvánosak, 
ezért nem a rendeletek felsorolása 
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű 
ügyekről kívánunk részletesebb tá-
jékoztatást adni.

Velencei Híradó: 2019. február 21. napján tartotta soros ülését Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ezen elsőként - zárt ülés kere-
tein belül - döntöttek arról, hogy ki kapja idén a város egyik legrangosabb 
kitüntető címét, a Velencéért Emlékérmet. Mivel lapunk megjelenésekor 
már múlt időben fogalmazhatunk az átadás kapcsán, hiszen a díjazott a 
március 15-i ünnepségen már át is vehette a megérdemelt elismerést, 
elárulhatjuk: Salacz Nóra lett a 2019-es kitüntetett.
Koszti András: Igen. A lakosság részéről az ő személyére tettek javaslatot 
a meghirdetett felhívásra, s ezt a javaslatot tette a testület felé a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság is. Ennek megfelelően Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete minősített többséggel Salacz Nórának ado-
mányozta a kitüntető címet. A hivatkozott önkormányzati rendelet szerint 
a Velencéért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, sze-
mélyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, intézmé-
nyeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik 
vagy amelyek a város fejlesztésében, valamint a társadalmi, szociális, kul-
turális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos mun-
kát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredmé-
nyeket értek el. Miután Salacz Nóra a helytörténet területén, kiváltképp 
a Bence-hegyi kilátó történetének kutatásában, dokumentálásában, az 
új kilátó felépítésének szorgalmazásában is úttörő szerepet játszott, úgy 
gondolom, teljesen megérdemelten került hozzá 2019-ben a Velencéért 
Emlékérem kitüntető cím. Ezúton is gratulálok hozzá!
Velencei Híradó: A testületi ülés legfőbb - az egész évet meghatározó - 
napirendi pontja Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségve-
téséről és annak végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása volt. Az, hogy jól előkészített, gondosan összeállított költség-
vetésről van szó, egyértelműen bizonyítja, hogy a képviselő-testület külön 
kérdések nélkül, teljes összhangban, 9 igen szavazattal fogadta azt el.
Koszti András: Így igaz. Magam is úgy gondolom, hogy világos, átlátható költ-
ségvetési rendeletet alkottunk, annak dacára, hogy például a 2018-as évhez 
képest kevesebb állami támogatással kellett számolnunk, ezen belül is jelen-
tősen csökkent a szociális célra felhasználható normatíva összege. Az eredmé-
nyes adófelderítés miatt ugyanis az önkormányzat pénzügyi megítélése sokkal 
jobb lett. Ez azt eredményezte, hogy az adóerő-képesség növekedése miatt 

bizonyos jogcímekre támogatáscsökkenés, vagyis elvonás terheli az önkor-
mányzatot. Összességében véve pénzügyi osztályunk előkészítő munkájának 
köszönhetően alakult ki a most elfogadott, több mint 2,5 milliárd forint (ponto-
san 2.576.213 e Ft) főösszegű költségvetés, amelynek egyik legnagyobb dicsé-
rete az, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Szabó György 
úgy fogalmazott: „Olyan költségvetési rendeletet tudunk elfogadni, ami etalon 
lehet a többi önkormányzat számára. Precíz, világos, átlátható.”
Velencei Híradó: A következő időszak egyik legfontosabb beruházása, 
a „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 azonosítószámú, Velence parkjainak 
zöld-infrastruktúra fejlesztése” projekt lesz. Ehhez kapcsolódóan szintén 
hoztak egy határozatot. Miről?
Koszti András: Itt árajánlatok beszerzéséről volt szó, a projekt keretében meg-
valósítani tervezett beruházáshoz szükséges valamennyi szakági területre kiter-
jedően műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelésére. Három cég meghívása 
szerepelt a határozati javaslatban, mivel a szabályzatnak megfelelően a feladat 
ellátására szerződést kötő partner kiválasztásához legalább három árajánlat 
beszerzése szükséges. A műszaki ellenőri feladatok ellátásának becsült költ-
sége nettó 3.859.000,- Ft. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete végül úgy döntött, hogy az egyaránt budapesti székhelyű TOKÉP-TGyP Kft.-
től, a Knot Kft.-től és a BPM Mérnök Iroda Kft.-től kér árajánlatot.
Velencei Híradó: A Velencei-tó Turizmusáért TDM egyesülettel, négy 
kiemelt velencei rendezvény megszervezése és lebonyolítása tárgyában 
kötendő vállalkozási szerződésről is döntés született. Melyek az érintett 
rendezvények?
Koszti András: A Tour de Hongrie június 12-én sorra kerülő szakaszának 
rajtjához kötődő események, a Velence Város Születésnapjához kapcso-
lódó augusztus 19-i programok, az ismét ősszel, szeptember 21-én esedé-
kes Babák Rózsakertje ünnepség, valamint a karácsonyt felvezető Velencei 
Adventi Esték december 1., 8., 15. és 22-én megrendezésre kerülő prog-
ramsorozata azok, amelyek megszervezésével és teljes körű lebonyolí-
tásával a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesületet bízta meg Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete, bruttó 15.000.000,- Ft vállalkozói díjért. 
Velencei Híradó: A 2019-2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratko-
zás időpontjait is meghatározta a testület.
Koszti András: Valóban. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Velencei Meseliget Óvodába az alábbi időpon-
tokban lehet beíratni személyesen a gyermeket:
- Velence, Fő utca 79.  2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 16.00 óra
- Velence, Szent Erzsébet tér 1. 2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00 óra.
A teljes körű tájékoztatót pedig alábbiakban olvashatják az érintett szülők.

MB
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Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Lectio: Ézsaiás 58,1-14 
 Textus: Máté ev. 9,14-15
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogyan lehet 
ünnep a böjt, amikor valójában megfosztja az 
embert valamitől. A bűnbánati istentisztelete-
inken nemcsak önmagunkat vizsgáltuk meg 
az Ige fényében, hanem arra is választ keres-
tünk, mi az oka, célja és értelme vagy haszna 
a böjtnek? Az Úr szent asztala megterítve áll 
előttünk, a hathetes böjti időszak elkezdődött, 
újra ideje tehát a böjt gyakorlatáról és ünnepi 
voltáról szólnunk. Ez a nap bevezet Jézus 
következő szenvedéseibe, ezért ünnepli anya-
szentegyházunk böjt első vasárnapját a régi 
koroktól fogva. 
A Babiloni Talmud szerint: „Aki mindig böjtöl, 
bűnösnek fogják mondani”. Ez a veszély nem 
fenyeget bennünket, mert öntudatos kálviniz-
musunk szabadsága szinte száműzte a minden-
napi életből a böjt szigorú gyakorlását. Ha nem 
is látjuk sokszor lelki hasznát, ha már elértékte-
lenedett számunkra, ideje végiggondolni az Ige 
tanítását. 
Akkor odamentek hozzá János tanítványai. Oda-
mentek a Keresztelő Jánost követő, valószínűleg 
szintén aszkéta életmódot folytató elkötelezett 
tanítványok Jézushoz. Odamentek, mert amiről 
tudomást szereztek az felháborító. Már a fari-
zeusok is kifogásolták Jézus részvételét a vám-
szedők és „bűnösök” lakomáján, elképzelhetjük 
János tanítványainak megdöbbenését. 
Odamentek bizonytalankodva, tele kérdések-
kel, mert nem tudták mitévők legyenek. Azt 
gondolhatták, hogy az új vallás törvényeknek, 
szabályoknak, szertartásoknak a tiszteletében 

nyilvánul meg. Emellett elkötelezték magukat, 
és most lehet, hogy felborul a szépen felépített 
rendszer? 
Mégis van pozitívuma magatartásuknak, mert 
oda indulnak, ahol választ kaphatnak… A leg-
illetékesebbet kérdezik meg, akiről János azt 
mondta: „…aki utánam jön, erősebb nálam: arra 
sem vagyok méltó, hogy a saruját szíját megold-
jam.” (Mt 3,11). Ma, amikor az úrvacsorára készü-
lünk, tekintsünk vissza: kihez fordultunk, amikor 
sokan megbotránkoztak Jézuson? Mi is megbot-
ránkoztunk? Mi is hátat fordítottunk neki? Lel-
künkben gőggel „csak azért is” megmutattuk, 
hogy mi jobb megoldásokat tudunk, mint amit 
Ő kínál? Vagy pedig készek voltunk meglátni Őt, 
és megkérdezni alázattal, mutassa meg akara-
tát, mert szemünk elhomályosult a bűntől és 
könnyektől, és sokszor csak bizonytalankodunk 
nemcsak a mindennapi feladatok megoldásá-
ban, de még a saját hitéletünk tekintetében is. 
Ezen az istentiszteleten menjünk mi is a minket 
váró Jézushoz, ahogy a János tanítványai tették. 
Megkérdezték: „Miért van az, hogy mi és a fari-
zeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig 
nem böjtölnek?” Úgy érezhették, az ő böjtölé-
sük jogos volt, hiszen ők bűnbánatra hívták az 
embereket, és az eljövendő országba. Meg kell 
tudniuk, miért nem böjtölnek Jézus követői is? 
Miért van az, hogy ami Isten népéhez való tarto-
zás feltétele volt (3Móz 23,29), és amit szemé-
lyes buzgóságból gyakoroltak, azt Jézus nem 
követeli meg? Miért van az, hogy János tanítvá-
nyai olyan sarkalatos kérdésnek tartják. Ott van 
velük teljes testi mivoltában az Isten Egyszülött 
Fia, és ők ilyen kicsi dologgal zaklatják. 
Jézushoz oda lehet menni minden aprósággal, 
de oda lehet elé vinni minden nagyobb nyomo-
rúságunkat. Soha ne gondoljuk azt, hogy Ő nem 

törődik, a mi életünk terheivel! Menjünk hozzá 
őszinte szívvel, és kérdezzük bátran: Miért van 
az, hogy békétlenség van a szívemben? Miért 
van az, hogy a betegségemet, életproblémá-
imat, keresztjeimet nem tudom elhordozni? 
Miért van az, hogy nem értem, miért éppen én 
veszítettem el valakit, aki oly fontos volt szá-
momra? Miért, hogy a gyász fájdalma szinte 
elviselhetetlen? Miért van az, hogy nem találom 
meg a szeretet hangját, amikor hitvestársam-
hoz, gyermekeimhez, vagy a szüleimhez szólok? 
Miért van az, hogy számomra a böjt eddig csak a 
farsangi időszak végét jelentette? 
János tanítványainak életre szóló aszkézise pél-
damutató. A középkorban a karthausiak inkább 
meghaltak, ha betegség kínozta őket, de akkor 
sem ettek húst. „De mi történik, ha Isten úgy ítél 
fölöttük, hogy saját maguk gyilkosai?” (Rudolf 
Bohren: Böjt és ünnep.). Az önnevelés eszkö-
zévé lett az idők folyamán a böjt, nem véletlen, 
hogy népszerűsége egyre csökkent. Valóban az 
ételről-italról, s önsanyargatásról szól az igazi 
böjt? Luther azt mondja: „Ahol hiányzik a hit, sok 
cselekedetre van szükség.” Aztán a háborús idő-
szakokban az éhezés mindennapos volt, és újra 
átértékelődött a böjt gyakorlata. Az ember egyre 
nehezebben fosztja meg magát önként egy vagy 
több napra akár a tápláléktól, italtól vagy a nemi-
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ségtől. Az önmérsékletet, az egészség védel-
mét mégsem nevezhetjük böjtnek, ahogy a 20. 
század egyre népszerűbb gyakorlata a „szavak 
böjtje” sem szoríthatja ki az igazi böjtöt. Miért 
van az, hogy Jézus nem teszi kötelezővé a böjtöt? 
Jézus ezt mondta nekik: „Gyászolhat-e a nász-
nép, amíg velük van a vőlegény?” A keresztyé-
nek magatartása nem lehet öntetszelgő. Jézus is 
böjtölt, és tanítványai is, de titokban. Ézsaiás pró-
féta is leleplezi a böjt veszélyét: a formalizmust, 
a gőgöt és a tetszelgést. A böjtnek önkéntesnek 
kell lennie, és Jézus tanításából tudjuk, hogy 
nem választható el az imádságtól, az élő hit-
től, a Szentlélekhez való könyörgéstől, a belső 
önvizsgálattól, s az imádságos elmélyedéstől, a 
szeretet cselekedeteitől. Az igazi böjt tökélete-
sen diszkrét: csak Isten ismeri – akárcsak imád-
ságunkat és adományainkat. Már az is az Atya 
műve, ha alázatban kitárjuk szívünket felé, és 
mindent eltávolítunk az életünkből, ami a Vele 
való közösségünket gátolja. 
Keresztelő János tanítványainak válaszolva Jézus 
itt a böjt kérdésének egy másik oldalára mutat rá. 
A böjt a gyász kifejezője is lehet: János tanítvá-
nyai gyászolnak bűneik miatt, és Mesterük igehir-
detéséhez híven várják az új kor hajnalát. Ehhez 
a magatartáshoz illik a böjt. Jézus tanítványai 
azonban az élet teljességében élnek Mesterük 
mellett: ezzel a lelki magatartással nem fér össze 
a böjt. Aki lakodalomban böjtöl, az ünneprontó…

De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük 
a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Ez van 
most! A „hit böjtjét” éljük, mert mélybe hulló 
életünk megfosztott minket a Megváltó (a 
Vőlegény) testi látásától. Állandó keresésben, 
reménységgel várjuk az Ő eljövetelét. Hogy 
tudunk-e böjtölni az azt is megmutatja, meny-
nyire látjuk bűneinket, mennyire vagyunk 
készek hálát adni? Böjtünknek Isten szerete-
téből kell fakadnia, és párosulnia kell a fele-
barát szeretetével, különben öncélúvá válik. 
Jézus nem önsanyargatást vár tőlünk, hanem 
újjászületést. A böjtnek Vele kapcsolatban van 
értelme és célja; a böjtnek is Őrá kell néznie, 
a Tőle való távolságot és az Iránta való forró 
vágyakozást kell kifejeznie.
Amikor az egyházi életben elindulunk a Krisztus 
szenvedésekkel teli útján Nagypéntek felé, ami-
kor belépünk a böjt időszakába, örvendezzünk 
azon, hogy velünk van a vőlegény Krisztus, és mi 
együtt vagyunk testvéri közösségben, a násznép 
sorában. A násznép dolga, hogy örvendezzen, 
töltekezzen Krisztus jelenlétének minden áldá-
sával.  Ma sokkal inkább lelki böjtről beszélünk. 
Az élő hit Krisztus-várásával, bűnbánó imád-
ságban, szentlelkes elmélyülésben és Istenre 
figyelésben, a Szentírás figyelmes, naponkénti 
olvasásával várjuk a Fiú Istent, aki most ül az 
Atya Istennek „ahonnan lészen eljövendő ítélni 
eleveneket és holtakat…”   

Kevesen tudják, hogy a közismert és 
köztiszteletnek örvendő gyermek-
gyógyász főorvosunk, Dr. Valkó Péter 
kiváló verselő és novellista is. Bár hely 
hiányában minden hozzánk eljuttatott 
alkotását leközölni nem tudjuk, most 
adunk némi ízelítőt a verselő Doktor 
munkáiból. Íme:

TAVASZVÁRÓ

Elnémulnak a fák,
Csendesülnek az erdők,
Tavak, folyók befagynak,

Itt a tél.
Hóviharral mutatja meg a 

Természet a hatalmas erejét,
De türelem, ne csüggedj, 

A tavaszt várd ki,
Eljön majd hamar.

Előbb-utóbb a hóvirágok is kibújnak 
A fák ismét rügyekben pompáznak.

Orgona virágzik, jön a május,
Csivitelnek újra a madarak…

Valkó Péter

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 keresünk

Tel: +36 30 217 08 34 

E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

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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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Kirándulás a Tropicariumba

Február 7-én, a Katica csopor-
tos gyerekek és felnőttek kirán-
dulást szerveztek Budapestre, a 
Tropicarium és Óceanáriumba.  A 
kirándulás apropóját az óvodában 
éppen feldolgozás alatt álló „Víz-
vízi állatok” téma adta. A projekt 
tervezésekor a fő célom az volt, 
hogy fontos üzenetekkel gazda-
godhassanak a gyerekek. Kieme-
lésre került: a természet szerete-
tére nevelés, természetvédelem, 
a természet iránti pozitív viszony 
kialakítása, a közösség formálása, 
a gyermekeket körülvevő világ 
közvetlen tapasztalatszerzése cse-
lekvésbe ágyazottan, környezettu-
datos gondolkodás és környezet-
védő magatartás megalapozása, a 
víz témakör komplex feldolgozása, 
egészségtudatosság – víz nélkül 
nincs élet. A gyermekek két héten 
át több tevékenységen keresztül, 
komplex módon mélyítették el 
ismereteiket, sok tapasztalattal és 
élménnyel gazdagodtak, illetve 
újabb ismeretekkel gyarapodhattak. 
Tudtam, hogy a csoportba járó gyerekek, csa-
ládjaikkal együtt rengeteget kirándulnak, így a 
téma felvetésénél könnyű dolgom volt, mert 
rögtön pozitív visszhangra talált. Felmértük az 
igényeket, költségvetést készítettünk, buszt 
béreltünk, felvettük a kapcsolatot a tropicari-
umi dolgozókkal. Ezek után egy napsütéses, 
csodálatos februári napon útravalóval gazda-
gon megpakolt hátizsákokkal indultunk útnak. 
A Tropicarium a Campona üzletközpontban 
található. Ideérve már várt a kapcsolattartónk, 
Nóra néni, aki egy egyórás cápaelőadást tartott 

a gyerekeknek, filmvetítéssel egybekötve. Az 
előadás után bejártuk a különböző termeket.  
A gyerekek fegyelmezetten, szépen a kísérő 

felnőttek kezét fogva indultak meg felfedezni 
a Tropicarium csodálatos világát. Az állatkert 
bemutatta az édesvizek halvilágát, beleértve a 
hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tenge-
rek hihetetlen fajgazdagságát. A gyerekeknek 
lehetőségük volt, hogy közvetlen kapcsolatba 
kerülhessenek, kezükkel is érinthessék pél-
dául a rájákat. Egy-egy izgalmas helyszín után 
szusszantak egyet a gyerekek.  A legnagyobb 
szenzációt a cápaetetés nyújtotta, amely elkáp-
ráztatta a kis óvodásokat. A kirándulás végén a 
kicsik sok-sok tudással és élménnyel gazdagon 
ültek fel a buszra, amely hazafelé utazva édes 
álomba ringatta őket.
Köszönjük az ott dolgozó emberek közreműkö-
dését, korrekt szervezését, hogy ezen a napon 
ilyen csodálatos élményben lehetett részünk. 
Felejthetetlen élmény volt ez mindenki szá-
mára, örömmel fogunk visszaemlékezni rá!

Barabásné Galambosi Edina
Katica csoport

Magyar Korcsolyázás Napja

A korcsolyaoktatásban részt vevő Meseliget 
Óvodásoknak különleges élményben volt 
részük február 22-én a székesfehérvári jégpá-
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ról, pedagógusairól; választhat-
nak gyermekük számára óvodai 
jelet. Megtudhatják a beszokta-
tás menetét, amely együttmű-
ködő óvoda-család kapcsolatra 
épít a zökkenőmentes óvoda-
kezdés érdekében. Szeretettel 
várunk minden leendő óvodást 
óvodai nyílt programjainkra!

Fujtás Józsefné és Liptai Zita 
óvodavezető-helyettesek

lyán. Ez a nap a Korcsolyázás Napja. Az oktatók 
ezen a napon különleges programokkal várták a 
gyerekeket. Sok-sok játékos feladat szerepelt a 
programban, valamint egy oklevelet és egy-egy 
matricát kaptak az óvodások emlékbe. 

Bóra Csilla
óvodapedagógus

„Leendő óvodások”

Az első nagy változás a szülők és a gyermekük 
életében, mikor a családból óvodába kerül a 
gyermek. Évek óta hagyomány, hogy az óvodai 
beíratás előtt szülői értekezletre, fórumra hívjuk 
a leendő óvodások szüleit, hogy mindazokra a 
kérdésekre választ kaphassanak, amelyek pl. a 
kötelező óvodába járással, felmentéssel, beirat-
kozással kapcsolatosak. De az első találkozás, 
ismerkedés ideje is ez, amikor betekintést kap-
hatnak a szülők az óvoda életébe. A meghívott 
vendégeink - polgármester úr, védőnőink - is 
segítettek a kérdések megválaszolásában, a 
tájékoztatásban. Nagy volt az érdeklődés, meg-
telt óvodánk legnagyobb terme, mely megtisz-
telő volt számunkra.  
A szülői fórum utáni héten egy újabb prog-
ramra hívtuk meg a szülőket, a gyermekeket, 
a leendő óvodások játszódélutánjára, ahol a 
játék, mese-bábozás, ének, gyurmázás mellett 
további beszélgetésre, ismerkedésre is volt 
lehetőség. Márciusban, júniusban folytatódik 
a program újabb játszódélutánnal, valamint 
családi nappal, ezek pontos időpontjáról az 
óvodatitkár értesítést küld majd a családoknak. 
Augusztus végén a már beíratott és felvett gyer-
mekek szülei részére szülői értekezletet tar-
tunk. Információt kapnak gyermekük csoportjá-
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Alsósok farsangja a Ligetben
,,Szita, szita, péntek, vége van a télnek, kikeletet 

köszönteni jönnek a népek.”
Bizony, szép számmal jelentek meg a 3. és 4. 
osztályosok farsangján a Liget Iskolában kicsik 
és nagyok február második péntekjén. Minden 
évben nagy izgalommal készülnek az osztályok 
a közös produkciókra, illetve a családoknak is 
fel van adva a lecke, milyen ötletes jelmezben 
jelenjen meg gyermekük. Nos, ötletekből, kre-
ativitásból ezúttal sem volt hiány. Az osztályok 
hol vicces produkciókkal, látványos műsorral, 
vagány rockzenével, hol lélekemelő pillanatok-
kal ajándékozták meg a közönséget. 
Az egyéni jelmezesek közül nehéz volt válasz-
tani a tisztelt zsűrinek, akik végül minden osz-
tályból a három legjobbat díjazták. A közös 
tánc után a szerencsések tombolán nyerhettek 
számtalan értékes ajándékot. Üres kézzel talán 
igen, de üres hassal biztosan nem távozott senki, 
hiszen az osztálytermekben megterített asz-
talok várták a gyerekeket, akik válogathattak a 
szülők által készített finomságokból. 
Köszönjük a számtalan szülői felajánlást, amelyek 
a tombolára érkeztek, illetve az osztályok részére 
készített finom süteményeket, szendvicseket! 
Jövőre ismét várunk mindenkit, már nem kell sokat 
aludni! Addig is lehet gyűjtögetni az ötleteket a 
következő évre, milyen maskarában űzzük el a telet.

Karácsonyné Kéki Andrea

ismerettel teli versenyt szerveztek. Gratulálunk 
az induló csoportoknak is, mert nagyon sok 
ismeretük van a Bibliáról. Jézus tanítása volt a 
verseny mottója: „Új parancsolatot adok nektek, 
hogy szeressétek egymást: ahogyan én sze-
rettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” 
(János evangéliuma 13.34.).

Tájékozódás-projekt 
a 2.b.-ben
A környezetismeret, rajz és technika tantár-
gyak tananyagrészeinek összevonásával dol-
goztuk fel a TÁJÉKOZÓDÁS témakörbe illesz-
kedő tananyagrészeket a 2.b. osztályban. A 
gyerekek több hónapon keresztül lelkesen 
dolgoztak, négyes csoportokban. Megismer-
kedtek a településformákkal, közlekedési 
ismereteiket gyarapították, miközben terve-
ket készítettek, nyírtak, ragasztottak, festet-
tek. Közlekedési jelzőtáblákat készítettek, 
majd az otthonról hozott kisautókkal, figu-
rákkal népesítették be a városukat, aminek 
nevet is adtak. A projekt záróeseményeként 
állítottuk ki az elkészült városmakettünket a 
Zöld iskolarész aulájában, az arra járók nagy örö-
mére.

Maslonkáné Tengely Jolán

Házi bibliaismereti verseny

Iskolánk gimnáziumi osztálya Bea néni veze-
tésével egy bibliaismereti versenyt rende-
zett az érdeklődő, felső tagozatos diákoknak. 
A következő feladatokat kellett megoldani a 
versenyző csapatoknak: tájékozódás a Bib-
liában, Activity, ahol egy bibliai történetet 
kellett lerajzolni vagy elmutogatni, igeversek 
sorainak sorba rendezése, bibliai személy-

hez kötődő tárgykeresés, négy bibliai 
történet pontos ismerete, valamint a 
nagy sikert aratott szabadulószoba.
A versenyt Kovács Dániel iskolalel-
készünk imája, áldása nyitotta meg. 
Azután indult a háromfős csapa-
tok futkosása teremről teremre. Az 
utolsó helyen, a kreatív teremben egy 
keresztet kellett készíteni minden 
csapatnak. A verseny lebonyolítását, a 
menetlevelek készítését is a gimiseink 
végezték, mi, felnőttek csak felügyel-

tünk. Nagyon büszkék vagyunk középiskolás 
diákjainkra, akik élményekkel és nagyon sok 
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Milyen jó lenne, ha a hétköznapokban is a szere-
tet határozná meg cselekedeteinket, kapcsolata-
inkat! Tegyünk és imádkozzunk ennek elérésére! 

Papp Sándorné 
hitéleti-nev. ig.h.

Kedves Érdeklődők!

Iskolánkban ismét lesz angol bibliai tábor. 
A tábor díja: 15.000 Ft. Jelentkezni az 
összeg befizetésével, névvel, a szülő e-mail 
címével és telefonszámával lehet Papp 
Sándorné Zsóka néninél. Kérjük, jelezzék a 
jelentkezésnél, ha gyermekük ételallergiás!

Köszönettel: 
Papp Sándorné

Elsősegélynyújtó tanfolyam 
szülőknek, tanároknak
Folytatódott a Masterplast és a MAGYAR GYER-
MEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY tavaly indult tanfo-
lyamsorozata. Február 27-én a Zöldligeti Bap-
tista Iskolában mutatták be a pedagógusoknak, 
mit kell tenniük vészhelyzet esetén. A 2018/19-
es tanévben a magyar köznevelésben több 
mint 1.686.000 diák és 77.600 tanár vesz részt. 
Mivel egészségügyi vészhelyzet esetén az első 
néhány perc kulcsfontosságú, fontos, hogy a 
diákokkal foglalkozó pedagógusok is rendelkez-
zenek a megfelelő ismeretekkel. Ezt felismerve 
indította el a múlt év végén a Masterplast az 
elsősegélynyújtó tanfolyamot a MAGYAR GYER-
MEKMENTŐ ALAPÍTVÁNNYAL közösen. 
2018 decemberében a székesfehérvári intéz-
ményekkel együtt eddig 280 pedagógust 
sikerült elérni, ebből a Zöldligeti Iskolában 40 
tanár vett részt az oktatáson. „A veszélyhelyze-
tek kezelésének legértékesebb első tíz-tizenöt 
perce az elsősegélynyújtó kezében van, és ez 
az idő életet menthet. Ahogy mindenütt, az 
azonnali beavatkozás fontos része, hogy nem 
szabad pánikba esni, hanem azonnal hozzá kell 
látni az elsősegélynyújtáshoz. Az alap protokoll 
ismeretét oktatjuk ezeken a rendezvényeken” 
– mondta Gesztes Éva, a MAGYAR GYERMEK-
MENTŐ ALAPÍTVÁNY szakmai igazgatója.
„Belegondolt már, hogy mi történne, ha egy 
osztálykiránduláson az egyik diák rosszul lenne, 
vagy balesetet szenvedne? Tudna segíteni? A 
pedagógusaink válaszának mindenképpen igen-
nek kell lennie erre a kérdésre, ezért is örültünk, 
hogy az oktatási programnak otthont adhatunk 
intézményünkben” – mondta el Czuppon István, 
a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola és Gimnázium igazga-
tója.

A Masterplast célja megvalósulni látszik, hiszem 
városi szintről megyei szintre sikerült emelni 
elsősegélynyújtó programját. „Ha távlati terve-
inkhez a feltételek adottak lesznek, szeretnénk a 
pedagógusok számára országos szintűre emelni 
az oktatási sorozatunkat” – fűzte hozzá Ács 
Balázs, a Masterplast Nyrt. alelnöke.
A MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY 13 
éve üzemeltet gyermek-mentőorvosi kocsikat 
az ország több pontján. Induláskor céljuk a gyer-
mekek korszerű mentőellátásának javítása volt, 
együttműködésben az Országos Mentőszolgá-

lattal. A mentőautókat az OMSZ irányítja a 112-
re befutó segélykérő hívások alapján. A mentőor-
vosi kocsi személyzete egy gyermekellátásban 
jártas mentőorvosból és egy mentőápolóból áll, 
aki egyben a gépkocsi vezetője is. Felszerelése 
egy normál rohamkocsiéhoz képest bővebb, 
mivel a gyermekek ellátásához szükséges speci-
ális gyógyszerekkel és egyedi méretválasztékú 
eszközökkel is kiegészül. Ennek és a mindennapi 
rutinnak köszönhetően az alapítvány orvosai és 
ápolói sokkal felkészültebben tudják ellátni a 
legkisebbeket.
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Mozgásban

Mátay Balázs

Az első néhány száz méter hegynek felfelé indult, 
és körülbelül ez volt az a szakasza a versenynek, 
ami nem tükörjégen vezetett át. Az első tisztáson 
rögtön kiderült, kinek milyen az egyensúlyér-
zéke. Az egyensúly feladathoz mindig kell egy kis 
szerencse is, hiába a sok gyakorlás vagy a mentá-
lis felkészültség. Ekkor még alig egy kilométerre 
voltunk a starttól, de rögtön egy kis jéghideg 
frissítésről gondoskodtak nekünk: át kellett vágni 
egy hegyi kis patakon (vízhőmérséklet kb. 2oC). 
Csak bokáig ért, és csak pár lépést kellett benne 
megtenni, de az a néhány lépés felért egy reggeli 
kávéval. Ezután egy kis futós szakasz következett 
a „kellemesen” hűvös futócipőben. Slovensky 
Rajban kb. 3149 versenyző indult, melyből 836 
nő és 2313 férfi. A monkey barnál (majomlétrá-
nál) ezúttal nem gondoltak a hölgyekre: hiány-
zott a fellépő. Tulajdonképpen olyan magasan 
volt, hogy az én mezőnyömből egyetlen női ver-
senyzőt sem láttam, aki fel tudott volna ugrani, 
hogy a kezdő rudat elérje. Így tehát valameny-
nyien szorgosan burpeeztünk (ötütemű fekvő-
támaszoztunk) a jeges talajon, miközben a férfi 

versenyzők jó eséllyel teljesíthették a feladatot.
 A magam részéről ezután a „bukdácsolós” sza-
kaszról tudnék beszámolni. Volt nadrágfékkel 
haladás, tükörjégen korcsolyázás, és olykor még 
futás közben egyensúlyozás is. Egyébként ez az 
út egy meseszép helyen vezetett át, a szlovák 
paradicsom közkedvelt túraútvonalán, vízesések 
mellett, patakok felett és mellett. A cipelős fel-
adatok (homokzsák, kavicsos vödör) ezúttal nem 
voltak túl hosszúak, és a vödörtöltéstől már hal-
lani lehetett a finis közeledtét. A Herkules-felhú-
zás hidegben, elfagyott kézzel és vékony kötéllel 
(nekem) még mindig tartogatott egy kis kihívást, 

hiába, a hideget mindenki máshogy viseli. A 
multirig akadállyal már korán reggeltől kezdve 
szemeztem, mert egy icipicit eltért a megszo-
kottól. A multirig most kizárólag gyűrűkből állt, 
melyeket különböző magasságokra állítottak be, 
természetesen a legrövidebb száron lévő volt a 
sor közepe felé. Ez az akadály már a fesztiválterü-
leten volt, innen már tényleg csak néhány méter 
választott el a finistől. A slippery wall szerencsére 
nem igazán volt vizes, és sorban állás miatt sem 
kellett várni. Az ezt követő utolsó palánktól már 
csak pár lépés és egy nagyobb ugrás jelentette a 
verseny végét.
Izgalmas, veszélyes versenyen vagyunk túl, 
ismételten remek eredményekkel. 
A következő versenyünkre Nagykanizsán kerül 
sor, reméljük már nem lesz -12oC.

Eredményeink:
Kovács Amarilla /Age Group 40 – 44/ I. hely
Ispán Erika /Age Group 45 – 49/ III. hely.
Bognár Gábor 1:03:00
Koch Bálint 1:05:00
Kovács Levente 1:23:00

Nagy büszkeségünk Kovács Bendegúz (8 éves), 
aki a gyerekek közt a Spartan Kids Race-t telje-
sítette a zord időjárás ellenére. Náluk még nincs 
időmérés, csak a teljesítés számít, amiért külön 
dicséret illeti a kislegényt.
AROO!

Ispán Erika
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Spartan Race kemény fagyban

Velencei-tavi Spartan Race csapatunk újabb 
kihívást keresett magának. A tavalyi évben 
teljesítettünk több hazai és külföldi Spar-
tan Race versenyt, remek eredményekkel, 
de elhatároztuk, hogy idén kipróbálunk egy 
igazi téli megmérettetést. A szlovák para-
dicsomban megrendezésre kerülő Winter 
versenyt néztük ki magunknak.  Már ősztől 
megkezdtük az alapozó edzéseket az x5gym 
Sportcentrumban. Minden héten legalább 
három alkalommal keményen edzettünk, a 
hétvégén pedig futottunk a Velencei-hegy-
ségben. Felkészülten és izgatottan vártuk a 
verseny közeledtét. 

Bognár Gábor, Kovács Amarilla, Ispán Erika és Koch Bálint a verseny után

 Kovács Bendegúz, az ifjú Spartan-reménység és Kovács Levente
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 Velence sportja
Kiválóan szerepelnek  
a Velence SE csapatai

Ott folytatta bajnoki menetelését a Flavus-Ve-
lence SE megyei II. osztályú labdarúgó-alaku-
lata tavasszal, ahol ősszel abbahagyta. A meg-
felelő műfüves felvezetést követően, immár az 
egykori válogatott védő, NB I-es rutinnal ren-
delkező edző – ideiglenesen szövetségi kapi-
tány is volt – Csábi József irányításával halad 

célja, a bajnoki cím és a feljutás felé. A tavaszi 
nyitányon – kímélve a velencei pálya gyepét – a 
martonvásári műfüves pályán fogadták a mieink 
a sereghajtó Pázmánd együttesét, s nem sokáig 
hagyták abban a hitben ellenfelüket, hogy 
megúszhatják nagyobb zakó nélkül. Szalai már 
a 2. percben megszerezte a vezetést, majd szűk 
félóra elteltével már 4-0 állt az eredményjelzőn. 
A vége 9-0 lett, de ha a kimaradt ziccerek fele 
bemegy, akkor bőven 10 felett termelnek fiaink. 
A folytatásban jött a szezon rangadója, a máso-
dik helyezett Bodajk elleni, idegenbeli csata. Ez 
már jóval keményebb küzdelem elé állította fia-
inkat, akik már a 6. percben hátrányba kerültek, 
de a második félidő elején Sowunmi góljával 
megérdemelten egalizáltak. Ezt követően nagy 
harc folyt a pályán, s újra a házigazdák szerez-
tek vezetést, amit aztán a véghajrában, a 92. 
percben sikerült Telek Balázsnak kiegyenlítenie, 
így megmaradt a veretlenségünk, s a két csa-
pat közötti 9 pontos távolság. Ez a találkozó is 
megmutatta, hogy nem lesz sétagalopp az ara-
nyig vezető út, a Bodajk komoly ellenlábas, de a 
Pusztavám, a Szár, a Vál, a Bakonycsernye és a 
Kápolnásnyék is stabil, jó csapat, végig komoly 
koncentráció kell a sikerhez.
A harmadik tavaszi körben a középcsapatnak 
számító Csór látogatott a martonvásári műfü-
vesre (márciusban még itt játszik a Flavus-Ve-
lence SE), s a bodajki pontvesztést alaposan 
el is verte rajta a Csábi-legénység, 8-0-ra nyert 
Sowunmi 3, Gulyás 2, Boda, Kristóf és Mágocs 
1-1 találatával. Nem volt pardon, a derék csóri-

aknak fikarcnyi esélyük sem volt. Mindeközben 
a III. osztályban szereplő Flavus-Velence SE II. 
is megkezdte a tavaszt, mégpedig a középme-
zőnyhöz tartozó Gyúró otthonában aratott 4-1-
es sikerrel. A gólokon Peszeki, Tamon, Németh 

Zs. és Őri osztozott. 
A Serhók György 
által trenírozott ala-
kulat lapzártánkkor 
továbbra is veret-
len, egyetlen pont a 
lemaradása a listave-
zető Bicske II. csapa-
tától.
A Velence SE kézilab-
dázói is szépen sze-
repelnek a megyei 
pontvadászatban. 
A Győrffy Gergely 

vezette női és férfi 
csapat egyaránt a dobogóért harcol. A fiúk az 
elmúlt fordulókban előbb 26-26-ot játszottak 
Martonvásárban, 37-30-ra nyertek a Dunaújvá-
rosi Egyetem vendégeként, majd jött az újabb 
Martonvásár elleni csata, ezúttal hazai környe-
zetben és 24-23-as sikerrel, ami a felsőházi 

rájátszás szempontjából nagyon fontos volt. 
A közvetlen rivális Rácalmás otthonában már 
nem sikerült a pontszerzés, 21-17-re nyertek a 
hazaiak, akik ezzel felléptek a tabella 2. helyére, 
a mieink pedig visszacsúsztak a negyedikre, 
azonos pontszámmal. A hölgyeknél lapzártánk 
idején a 3. helyen áll csapatunk a Pázmánd-Gár-
dony II. és az AFKC II. mögött. Lányaink leg-

utóbb rangadót vesztettek az Alba II. vendége-
ként 36-30-ra, azt megelőzően viszont a Bicskét 
és a Mórt is legyőzték.

(Mátay)

Tóparti sikerek Szlovákiában                             

A Tóparti Sport Club legfiatalabb, kick-box szak-
osztálya képviseletében Szabó-Tóth Dávid részt 
vett a Pozsonyban február 15-17. között meg-
rendezett Slovak Open bajnokságon. Mint arról 
a klub vezetője, Szabó-Tóth Eszter beszámolt, 
a fiatalember nem turistáskodni érkezett Fel-
vidékre, azonnal szép sikert ért el: junior kate-
góriában mind kick-light, mind light contact 
szabályrendszerben aranyérmet szerzett, sőt, a 
felnőttek között is remekelt; kick-light szabály-
rendszerben arany, light contactban ezüstérem-
mel tért haza, ezzel az egyik legeredményesebb 
versenyző volt a bajnokságon. Dávid most a már-
cius végi Diákbajnokságra készül, a szakosztály 
következő nagy nemzetközi versenye pedig a 
budapesti Világkupa, melyen több versenyző is 
képviseli majd Velencét és a tókörnyéket.
A klub Muay Thai Szakosztálya is eredményesen 

szerepelt az esztergomi 4Fight Kupán. Verseny-
zőik közül Groska András kick-light kategóriá-
ban 3. helyezést ért el, Szombathy Gergő pedig 
light contactban bronz, kick-light kategóriában 
aranyérmet szerzett.     

-mb-
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Döntetlent hozott a csoportrangadó Bodajkon

Szabó-Tóth Dávid a pozsonyi dobogón
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Helyszín: Velence, Kastélypark 2481 Velence Tópart u 52

Részvételi feltételek:
- Nevezési díj nincs
- Helyet a szervezők biztosítanak, amelyek korlátozott számban 
állnak rendelkezésre. Sátorról, asztalról és székekről a csapatok 
maguk gondoskodnak. (Kivétel az önkormányzati fenntartású 
intézmények és azok klubjai.) A részleteket a kapcsolattartó sze-
méllyel lehet egyeztetni. (lásd lap alján. )
- Csapatlétszám: 3-5 fő
- Bármilyen étel készíthető
- Az elkészült ételből 1 adagot megtálalva kell átadni 
a zsűri számára!
- Az értékelésnél figyelembe vesszük a csapat megjelenését, a 
tálalás minőségét, a kiegyensúlyozott táplálkozás kritériumainak 
való megfelelést és az íz harmóniát
- A zsűri döntése nem vitatható

A verseny lebonyolítása:
- 7.30 órától: Csapatok érkezése, főzőhelyek kialakítása
- 8.15 Rövid eligazítás 
- 8.30-12.00 Ételek elkészítése
- 12.00 Ételek leadása a zsűrinek
- 13.00 Eredményhirdetés
- 13.00 Kötetlen beszélgetés és az étel baráti körben 
történő elfogyasztása

Fontos figyelmeztetések:
-Az étel elkészítéséhez-amennyiben gáz alapú a főzés- kizárólag 
nyomáscsökkentővel felszerelt PB gázpalack használható 
(Ezt a helyszínen ellenőrzik!)
- A főzésen mindenki saját felelősségére vesz részt. Az estleges 
károkozásért, balesetekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.
- A versenyzők csak a számukra előre kijelölt helyen főzhetnek.
- Fokozottan ügyeljenek a tűzvédelmi és balesetvédelmi 
szempontokra.
- A szervezők a személyes érték és vagyontárgyak 
megóvására kötelezettséget nem vállalnak
- A résztvevők nem árusíthatnak, kizárólag kóstoltathatnak.
- A rendezvény tekintetében esőnap nincs, eső, vagy egyéb nem 
várt esemény bekövetkezte esetén a rendező az eseményt felfüg-
gesztheti, vagy berekesztheti, a területet azonnal kiürítheti. Ebben 
a csapatok kötelesek együttműködni.
- A tisztaságról, annak megőrzéséről a csapatok 
maguk gondoskodnak.
- A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény ideje alatt nyil-
vános hang és képfelvétel készüljön és ezeket a szervező a későb-
biek folyamán is felhasználhatja. Ezért díjazás nem jár.

Kapcsolattartó személy: 
Kalmár Zsolt kulturális szervező, 
tel: 22/472-453, 30- 1982653  
Mail: velencekultur@gmail.com     

VELENCEI MAJÁLIS ÉS HELYI TŰZOLTÓK HAGYOMÁNYTEREMTŐ NAPJA 2019
A kitelepülés feltételei, illetve a főzőversenyre való jelentkezés - alábbiakban is közölt - részletei 

megtekinthetőek a www.velence.hu honlapon, illetve érdeklődni lehet a 06/30 198-26-53-as 
telefonszámon, vagy személyesen Kalmár Zsolt kulturális szervezőnél a Wenckheim-kastély 

irodahelyiségében (Velence, Tópart u. 52., Hauszmann Alajos EKIK)

VELENCEI MAJÁLIS ÉS HELYI TŰZOLTÓK HAGYOMÁNYTEREMTŐ NAPJA
VERSENYKIÍRÁS ÉS NEVEZÉSI LAP FŐZŐVERSENYRE

---------------------------------------------------------- nevű csapatommal a versenyre jelentkezem, 

a feltételeket elfogadom és csapatomra nézve kötelezőnek tartom.

Velence, 2019……………..hó………..nap                                                                      ------------------------------------------  

csapatkapitány

Jelentkezni a nevezési lap április 24-ig történő visszaküldésével lehet 
akár elektronikus formában, postán,vagy személyesen  

(2481 Velence, Tópart u 52., Kastély)

Nevezési lap
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Velencén történt
Elsőre siker volt az Életmód Nap

Élénk érdeklődés mellett, 75 fő részvételével 
került megrendezésre február 23-án Velencén az 
1. Életmód Nap, amely különböző módszerek által, 
képzett szakemberek prezentálásában mutatta 
be az egészséges életmód előnyeit. Volt étkezési 
és a munkahelyváltással kapcsolatos tanácsadás, 
illetve a függőségek, szenvedélyek kezeléséről 
is hallhattak a résztvevők, akik egy kompeten-
cia-tesztet is kitöltöttek, és játékos feladatokban 
is kipróbálhatták magukat. Az esemény sikeréhez 
jelentősen hozzájárultak a Gárdonyi Járásban 
illetékes Velencei Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 
munkatársai, akik szűrésekkel, tanácsadással 
segítettek a jelenlévőknek az útkeresésben.

Az esemény keretében vehették át elismeré-
seiket az „Ablak a világra” című rajzpályázat 
legjobbjai. A díjakat Koszti András polgármes-
ter adta át az arra érdemeseknek. A függőség-
ben élők vagy a hozzátartozóik segítségére 
Székesfehérvárról érkezett a RÉV Karitász szer-

vezet vezetője, aki szemüvegek segítségével 
érzékeltette, hogy milyen bódult állapotban 
lenni, miféle veszélyei vannak a tájékozódás-
ban, az érzékelés milyen hamis képet fest, 
amely a való világtól milyen messze is van.
- Örömmel tapasztaltuk, hogy a meghívott 
dietetikus kollégát keresték fel legtöbben, de 
szinte minden érdeklődő a vérnyomás- illetve a 
vércukor-mérésnél időzött a legtöbbet, és hall-
gatta a szakember értékelését, útbaigazítását. 
Itt szeretném külön megköszönni a Velencei 

EFI munkatársainak a sikeres együttműkö-
dést! A jelenlévők élvezhették a gyógymasszőr 
előadónk minitornáját, aki a helyes testtartás 
fontosságáról beszélt, mi több, a szerencsések 
még frissítő masszázsban is részesülhettek. 
Megtudhattuk egy gyógypedagógus hallgató-

tól, hogy kit is nevezünk sérültnek, és kit egész-
ségesnek, hogyan tudunk segíteni és együtt élni 
ezzel a mindennapokban. Ezeken kívül gyerek-
jóga-oktató hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalok 
körében milyen fontos az „üres fej”, a relaxáció, a 
kikapcsolás. Erre mindenkinek van  igénye, de a 
mai felgyorsult világban ezt nagyon nehéz elérni 
és erre időt szakítani - foglalta össze a lényeget 
Titonelliné Nemzetes Gabriella, a projekt helyi 
koordinátora.

-mátay-

Velencéről indul a Tour de 
Hongrie érdemi versenye!
Sokáig váratott magára idén a bejelentés, de 
megérte! Lapzártánk után, március 12-én, Buda-
pesten tartott útvonal-ismertető sajtótájékozta-
tót a legnagyobb honi profi kerékpáros körver-
seny, a Tour de Hongrie szervezőbizottsága. Az 
eseményen elhangzott, hogy a megmérettetés 
történetében először kezdődik a verseny érdemi 
része Velencén, ugyanis az első napi prológot 
követően az első szakasz a tópartról startol 
majd június 12-én! A viadalon Székesfehérvár 
is komoly szerephez jut, de Fejér megye jelen-
tős részén áthalad a minden eddiginél erősebb 
mezőny.
A világ legnagyobb nemzeti kerékpáros körver-
senyei – a Tour de France, a Giro d’Italia vagy a 
Vuelta a Espana – látványos gálaműsor kereté-
ben mutatják be évről évre útvonalukat a nagy-
közönségnek. A Magyar körverseny követi a „pél-
daképeket”: március 12-én délelőtt a Budapest 
Music Center színpadán derült ki, hogy ebben az 
évben mely települések adhatnak otthont a Tour 
de Hongrie rajt- vagy célállomásainak. Részletes 
beszámolót az eseményről és a TdH-ról áprilisi 
számunkban olvashatnak. A Tour de Hongrie, 
a Magyar Kerékpáros Körverseny 40. kiírására 
kerül sor ebben az évben, a verseny 2019. június 
11-én rajtol, és 16-án ér véget. A hatnapos nem-
zetközi sporteseményt a világ minden táján 
figyelemmel kísérhetik majd a tévénézők.                                                                                  

(MB)
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Cseh Tamás: 
Hadiösvény

Cseh Tamás és barátai 1961-ben egy hegyi tisz-
táson felverték az első indián sátrakat, majd a 
művész a bakonyi törzsek mindennapjairól nap-
lót vezetett, a jegyzetei alapján pedig, Kormos 
István biztatására, 68-69-ben megírta ezt a sok 
kutatómunkán alapuló, néprajzilag is hiteles, 
izgalmas történetet. Évtizedekig kallódott, mire 
végül napvilágot látott. A Hadiösvény a bakonyi 
indiánok könyve, Cseh Tamás egyetlen regénye.

.

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 
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Paula McLain: Szerelmünk romjai 

1937-ben, a huszonnyolc éves Martha Gellhorn egyedül utazik Madridba, hogy tudósítson a 
spanyol polgárháború szörnyűségeiről. Mindeközben váratlanul beleszeret az akkor már élő 
legendává váló íróba, Hemingwaybe. Marthának választania kell, aláveti magát a híres ember 
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művész a bakonyi törzsek mindennapjairól naplót vezetett, a jegyzetei alapján pedig, Kormos 
István biztatására, 68-69-ben megírta ezt a sok kutatómunkán alapuló, néprajzilag is hiteles, 
izgalmas történetet. Évtizedekig kallódott, mire végül napvilágot látott. A Hadiösvény a 
bakonyi indiánok könyve, Cseh Tamás egyetlen regénye. 

 

 

Paula McLain: Szerelmünk romjai 

1937-ben, a huszonnyolc éves Martha Gellhorn egyedül utazik Madridba, hogy tudósítson a 
spanyol polgárháború szörnyűségeiről. Mindeközben váratlanul beleszeret az akkor már élő 
legendává váló íróba, Hemingwaybe. Marthának választania kell, aláveti magát a híres ember 

feleségét jelentő korlátozott szerepnek, vagy kockáztatja Ernest elveszítését azzal, hogy mind 
nőként, mind íróként alakítja a saját útját... 

 

 

Világjáró Amigurumi 

Manapság a saját kezűleg készített ajándékok nemcsak divatosak, hanem értékesek is, hiszen 
beletesszük szívünket-lelkünket. A horgolt figurák tökéletes ajándékok minden bébi és gyerek 
számára, és akkor még nem említettük a játékra kész felnőtteket. Az Amigurumi, a Japánból 
származó, pofonegyszerű horgolós technika nagy előnye, hogy még a kezdőknek sem okoz 
fejtörést, már kevés gyakorlással is villámgyorsan elkészül egy kedves és különleges ajándék.  

 

 

                                                      Sara Pennypacker: Pax 

Pax és Peter azóta elválaszthatatlanok, hogy a fiú magához vette az elárvult kis rókát. Ám egy 
nap Peter apja bevonul a hadseregbe, és rákényszeríti a fiát, hogy szabadon eressze Paxot. 

Paula McLain: 
Szerelmünk romjai

1937-ben, a huszonnyolc éves Martha Gellhorn 
egyedül utazik Madridba, hogy tudósítson a 
spanyol polgárháború szörnyűségeiről. Mind-
eközben váratlanul beleszeret az akkor már élő 
legendává váló íróba, Hemingwaybe. Marthának 
választania kell, aláveti magát a híres ember 
feleségét jelentő korlátozott szerepnek, vagy 
kockáztatja Ernest elveszítését azzal, hogy mind 
nőként, mind íróként alakítja a saját útját...

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

Az ember egy akkumulátor. Földi létében szavatossági ideje van, 
ezen belül pedig jó vagy kevésbé jó hatásfokkal működik. Egyesek 
a szinte folyamatos töltés ellenére sem képesek kihozni magukból 
azt, amire igazán hivatottak. Ők azok, akiknek kevesebb szerencse 
jutott. Elmennek dolgok mellett anélkül, hogy észrevennék őket, 
nem képesek rácsodálkozni a hétköznapok produkálta pillanat-for-
rásokra, elraktározni őket, majd építkezni belőlük.

Ugyanakkor vannak, akik apró, látszólag gyenge jelekből is merít-
kezni képesek, felhasználva a nagy utazás szinte minden rezdülé-
sét. Meg-megállnak, időt szánnak, hogy befogadhassanak valamit, 
amit aztán elhelyezhetnek a jelenen túlmutató öröklét éléskamrá-
jának polcain.

(Fotó, szöveg: Kalmár Zsolt)

Műszaki hasonlat működésünkre

Sara Pennypacker: 
Pax

Pax és Peter azóta elválaszthatatlanok, hogy a 
fiú magához vette az elárvult kis rókát. Ám egy 
nap Peter apja bevonul a hadseregbe, és rákény-
szeríti a fiát, hogy szabadon eressze Paxot.
Nagyapjánál, otthonától háromszáz mérföld-
nyire Peter rádöbben, hogy az ő helye nem ott 
van - hanem Pax mellett. Szívbe markoló törté-
nete barátságról, hűségről és arról, hogyan talál-
juk meg helyünket a világban.

Olvasni-Való
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Miután előző beszámolómban vidám farsangi 
mulatságokat kívántam olvasóinknak, most 
azzal kezdeném, hogy klubunk hogyan emlé-
kezett meg erről a hagyományokban bővelkedő 
ünnepről. Szokásainkhoz híven számos tagunk 
nemcsak álarcot öltött, de még be is öltözött 

különféle jelmezekbe (lásd: a mellékelt fotón). 
Nagy sikert aratott az a négyes csapat, amely 
Piroska és a farkas meséjét elevenítette meg, 
mintegy ötperces műsorban. A többiek jelmeze 
is nagyon ötletes volt, és hála a versenyzők 
fantáziájának, nem a kölcsönzőből származtak. 
Így azután mindenkit egyformán díjaztunk, és 
a közönség nagy tapssal jutalmazta fellépé-
süket. Természetesen a farsangi fánkok sem 
hiányozhattak az asztalokról, melyek néhány 
hölgytagunk szorgos keze munkáját dicsérték. 
A talpalávaló zenét ismételten Molnár Pista 
szolgáltatta. A már estébe nyúló farsangi délutá-
non sokat táncoltunk, jól megmozgattuk fáradt 
csontjainkat.
Aki még jobban vágyott a tél búcsúztatására, az 
részt vett a város által rendezett, egyre népsze-
rűbb „Velencei Karneválon”. Ezen a nagyszabású 
rendezvényen évről évre több az érdeklődő, las-
san a Korzó területe kicsinek bizonyul a lebonyo-
lításához. Köszönjük a színvonalas műsorokat, a 
szereplők és a szervezők áldozatos munkáját. A 
télboszorka elégetése is sikeresnek bizonyult, 
mert pár nap múlva igazi tavaszias idő köszön-

tött ránk. A csalogató napsütésnek és madár-
csicsergésnek mindnyájan nagyon örülünk, és 
nagyobb lendülettel látunk neki kertjeinkben a 
tavaszi munkáknak. Emellett azonban a klubban 
is zajlik az élet. Megemlékeztünk a Valentin-nap-
ról, néhány szó esett az eredetéről és névadójá-

ról, Valentin püs-
pökről is.
Egyik alkalommal 
vendégünk volt 
Kalmár Zsolt, a 
Hauszmann Alajos 
EKIK munkatársa, 
aki vetített képek-
ben számolt be 
világ körüli utazá-
sairól, és „Életek 
és ételek” címmel, 
a saját maga által 
készített fotókkal 
mutatta be külön-
böző országok 

népeit és étkezési szokásait. Ezúton is köszönjük 
az érdekes és szórakoztató előadást a „velencei 
Kalmárnak”. Pár nappal ezután a könyvtárban, 
„Ötórai tea” címmel megrendezett hangulatos 
délutánon engedhettük szabadjára fantázián-
kat, és tölthettünk el kellemes hangulatban, 
finom házi pogácsa és gyümölcstea kíséretében, 
másfél órát. A műsor mottója: „Ugyanazt látjuk, 
de mást gondolunk róla – adj címet a képnek!” 
Természetesen a házigazdánk Kalmár Zsolt volt. 
Köszönjük az élményt és a jó kis agytornát.
Klubunk férfi tagjai nem 
feledkeztek el a nőnap-
ról, és sok szeretettel, 
valamint egy-egy cse-
rép virággal köszöntöt-
tek minket, Kanalovics 
Laci klubtársunk tolmá-
csolásában. Rajta kívül 
még Turánszky Gyuszi, 
valamint Dudás András 
is verssel örvendeztet-
tek meg bennünket. 
András két szép, az alka-
lomhoz illő Ady-verset 
olvasott fel nekünk. Mi 

pedig nem maradtunk hálátlanok, és házilag 
sütött sós és édes süteményekkel kínáltuk meg 
a fiúkat és persze magunkat is.
Az Egészségfejlesztési Iroda soron következő 
előadásán, „Mikor hívjunk mentőt” címmel, az 
Országos Mentőszolgálat Fejér megyei vezető 
mentőtisztjével, Reszegi Imrével találkozhat-
tunk. Megtudhattuk, hogy különböző kritikus 
esetekben mekkora szükség van a nyugodt álla-
potra, a hozzáállásra és a jó helyzetfelismerésre, 
amivel laikusként akár emberi életet is menthe-
tünk. Szó esett többek közt a segítségnyújtásról, 
az újraélesztésről is, és olyan eseteket ismer-
tetett velünk, melyekből sokat tanulhattunk. 
Nagyon élvezetes és tartalmas előadás volt, 
köszönjük, hogy részt vehettünk rajta, és sajnál-
juk, hogy nem volt nagyobb érdeklődés iránta. 
Mindezek után beteg klubtagjainknak mielőbbi 
felgyógyulást, nyugdíjas társainknak és a lap 
olvasóinak jó egészséget és ragyogó tavaszt 
kívánunk.

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

Óvárosi Nyugdíjas Klub
Mint már előző számunkban is írtuk, klubunk öt 
tagja okleveles elismerésben részesült a február 
7-i Virágos Magyarországért környezetszépítő 



2019. március

verseny zárórendezvényén, a Virágos Velencéért 
kifejtett városszépítő tevékenységéért. A Korzó 
dísztermében elsőként Koszti András polgár-
mester úr értékelőjét és városszépítő terveikről 
tartott beszámolóját hallgattuk meg. Az okleve-
lek átadása után Spanyárné Halász Szilvia régi-
óvezető, majd dr. Csemez Attila elnök beszélt a 
környezetszépítő verseny további feladatairól. 
Meghallgattuk még Alsószentiván, Etyek, Lajos-
komárom, Székesfehérvár és Rácalmás képvise-
lőinek beszámolóit. Sok szó esett még az Euró-
pai Városok és Falvak versenyeinek kibővítéséről 
és a bírálat szempontjairól. A következő összejö-
veteleinken is sok szó esett az idei városszépítő 
virágosításokon való részvételünkről. 
Február 23-án könnyebben mozgó tagjaink 
részt vettek a Velencei Karnevál rendezvényein. 
Színpompás volt a karneválozók felvonulása és 
a gólyalábon közlekedők bevonulása a Korzóra, 
illetve a piactérre. Érdekes volt a Szabad Szín-
ház életkép-bemutatója. Majd a táncház, ahol 
a megjelent fiatalokat és kevésbé fiatalokat is 
megtáncoltatták. Az újabb életképeket követ-
ték a télboszorka égetése és a tűzzsonglőrök 
műsora. A nap záróeseménye a télbúcsúztató 
táncos vigadalom volt. A márciusi első klubna-
punkon megbeszéltük a nőnapi programot, és 
a március 15-i ünnepi megemlékezésen való 
részvételünket. Beteg klubtársainknak és a klub-
vezetőnknek mielőbbi gyógyulást kívánok. 

Erl György 
klubtag

Nosztalgia III. számú  
Nyugdíjas Klub

Február a farsang időszaka, mi is megtartottuk hagyo-
mányos farsangi összejövetelünket. Örültünk, hogy 
Koszti András polgármester úr és kedves felesége is 
eljött, reményeink szerint ők is jól érezték magukat. 
Molnár István zenéjével most is remek hangulatot 
varázsolt, vidáman táncoltunk, rövid időre elfeledve 
gondjainkat. A városi farsangi felvonuláson, mint 
évek óta mindig, hatalmas tömeg gyűlt össze, gyere-
kek, felnőttek vidáman búcsúztatták a telet. 
Első tavaszi kirándulásunkon az Alcsúti Arboré-
tum hóvirágmezőit vettük célba, de az eső és a 
bejáratnál várakozó több mint száz ember kicsit 
elvette a kedvünk. Megbeszéltük, hogy a Csóri 
Csárdában megebédelünk, és másik úti célt 
választunk. Jó döntés volt, mert egy óra múlva 
már ragyogó napsütés várt, így máris indultunk 
Pákozdra. Hála a Testnevelési Egyetem aján-
dékának, túrabotokkal felszerelkezve, könnye-
dén jártuk végig a kijelölt erdei tornapályát, és 
a Pákozdi Emlékparkot körbesétálva indultunk 

vissza! Hóvirágot ugyan nem, de mókust láttunk.
Reményeink szerint igazán itt a tavasz, egyre 
hosszabbak a napok, mi pedig újult erővel élvez-
zük a heti összejöveteleinket. Sokat gondolunk 

betegeskedő társainkra, nekik és minden kedves 
olvasónak jó egészséget kívánunk! 

Herczeg Ferencné 
klubvezető



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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Klasszikus balett alapok 
kisiskolásoknak

16.15–17.00

Niki fitness
17.00–18.00

III. Sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Ovis balett
16.00–16.30

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00-19.00 órától

Tai chi
17.15–18.15

Gymstick  
18.00–19.00

Klasszikus balett alapok
16:30-17:15

Női torna  
18.45–19.45

Gymstick 
18.00–19.00

Női torna  
19.00–20.00

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

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.

HIRDESSEn a VElEnCEI 

HÍRaDóban!

hirado@velence.hu

Nehezen kelsz?  
Nehezen mozogsz?

GERINCJÓGA ®

Jótékony hatását rövid 
időn belül érezni fogod!

Keddenként 10.00-11.00,
Velence, Kertész u. 22.

Ádám Jakab Erika,  
bejelentkezés: 

06-20-250-5453

Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény!



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
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 
testületi referens 589-425
Varga Viktor 
személyi asszisztens 589-402
Kállai-Kiss Barbara 
titkársági ügyintéző 589-416
Mátay Balázs 
önkormányzati és 
kommunikációs referens 30-333-6171

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea 
aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezető 589-417
(anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki ügyintézés, 
lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta 
igazgatási ügyintéző 589-408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)  
Serényi 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 

 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 
                                            

 

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 



2019. 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.

Sukorón eladó

300 m2-es
panorámás családi ház

Érdeklődni: 
06/30-957-9859



GEOFÉNY Kft.

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

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

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

.  
 

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 
A WALORE SOLUTIONS Kft. egy 100%-ban magyar tulajdonú hulladékkezelő vállalkozás Kápolnásnyéken.  

Hulladék-feldolgozó üzemünkbe munkatársakat keresünk 

Elektronikai hulladékválogató 
munkakörbe. 

 
Főbb feladatok, munkák: 

 újrahasznosítható, újrafelhasználható hulladékok válogatása, 
 elektromos és elektronikai berendezések azonosítása, válogatása, bontása 

 
Az álláshoz tartozó elvárások: 

 betöltött 18. életév, 
 jó műszaki érzék, 
 orvosi alkalmasság megszerzése, 
 önálló és csapatban történő munkavégzés, 
 pontos, megbízható, precíz munkavégzés. 

 
Előnyt jelenthet, ha 

 targoncavezetői jogosítvány, 
 hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat, 

 
Amit kínálunk: 

 Alapbéren felüli egyéb juttatások, teljesítménybónuszok 
 Hosszú távú, stabil munkalehetőség 
 korrekt munkahelyi körülmények 
 1 műszakos munkarend (8:00-16:30) 
 útiköltség támogatás 

 
Munkavégzés helye:   

WALORE SOLUTIONS Kft. hulladékkezelő üzeme (2475, Kápolnásnyék, Külterület 0103/9. HRSZ.) 
 

Bővebb információ és jelentkezés:  
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, önéletrajzod küldd el az info@walore.hu email címre. Ha 
több információra van szükséged, hívd a +36-70-945-8299 vagy a +36-30-382-8256 telefonszámot. 

Várunk csapatunkba! 

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?



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
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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


