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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. április 23. A cukorbetegségről
Spindler Eszter dietetikus előadása a cukorbetegség 
kezeléséről és megelőzésének lehetőségeiről a 
Velencei Egészségfejlesztési Iroda szervezésében.
Köszöntőt mond: Dr. Ferencz Péter, a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
17.00
Velencei Szakrendelő, Nappali Kórház (Balatoni út 65. II. em.)

2019. április 29. MUMMY TUMMY TRAINING
Gazdagh Melinda gerinctréner, rehabilitációs edző előadása
a szülés utáni regenerációs programról a Velencei 
Egészségfejlesztési Iroda szervezésében.
Köszöntőt mond: Dr. Ferencz Péter, a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
17.00
Velencei Szakrendelő, Nappali Kórház (Balatoni út 65. II. em.)

2019. április 29., május 13. 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 29., május 6., 8., 13., 15., 20. 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. 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.)
                                      
2019. május 4. Flavus Velence SE – Móri SE II 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés  
17.00                   
Sportpálya (Kastélypark, Tópart u. 52.)

2019. május 6., 20. Velencei-tó környéki Alkotókör
Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne új technikákat tanulni, 
a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne, horgolna, kipróbálná 
magát a foltvarrásban, hímzésben, a babakészítésben.
Minden páratlan hét hétfőjén a Közösségi Házban.
16.00 – 18.00-ig
Közösségi Ház (Iskola u. 4.) 

2019. május 18. Nagyvirágosítás 
Velence virágos arculatának szépítése, parkok virágosítása
8.00-10.00-ig
Velence város egész területén.

2019. május 18.  
Flavus Velence SE – Kápolnásnyék 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
17.00
Sportpálya (Kastélypark, Tópart u. 52.)

2019. május 18-19. Tour de Velencei-tó
Kerékpáros fesztivál minden korosztálynak. Túrák, versenyek 
aszfalton és terepen, kerékpáros játékok kicsiknek és nagyoknak.
08.00-18.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

PROGRAMELŐZETESEK

2019. május 26.    VÁROSI GYERMEKNAP
Napindító torna, sportprogramok, egyesületi bemutatók, 
vetélkedők, játékok, gyermeknapi zenepercek Horváth Márkkal,
Portéka Színpad vásári komédia – zenés interaktív játék,
Bolba Éva és a JAZZterlánc gyermeknapi koncert,
ugrálóvár – csúszda, arcfestés, csillámtetoválás, bébijátszó,
gyermeknapi alkotókuckó, Lufibohóc, népi játékok – körhinta
10.00-16.00-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: „Nyusziláz” az ovi húsvéti játszódélutánján  
(Írásunk a 7. oldalon) Fotó: Igari Balázs

Velencei események

Képviselői fogadóórák 
2019. május

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00 2019. május 2. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00  2019. május 2. (csütörtök) 
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00  2019. május 3. (péntek) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00 2019. május 6. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00 2019. május 6. (hétfő) 
Szabó Attila: 8.00 – 10.00 2019. május 10. (péntek) 
Szabó György: 14.00 – 15.00 2019. május 21. (kedd) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00 2019. május 6. (hétfő)

Helye: Polgármesteri Hivatal, 
Velence, Tópart u. 26.
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Kedves Velenceiek!
Március közepén beköszöntött az igazán kelle-
mes tavaszi időjárás, s néhány napos hullámvöl-
gyektől eltekintve velünk is maradt. Ilyen időjá-
rási körülmények között a teendők sokasága is 
könnyebb teher számunkra.
Az elmúlt hetekben több fontos történés is volt 
városunkban, illetve hozzánk kötődően. Március 
15-én a Hősök parkjában emlékeztünk meg a 
magyar történelem egyik legjelentősebb ese-
ményéről, az 1848-49-es forradalomról és sza-
badságharcról, annak örökségéről, máig tartó 
hatásairól, valamint hőseiről. Elfogadva meghí-
vásomat, az esemény jelentőségéhez méltó, a 
márciusi ifjak és tetteik előtt tisztelgő, jövőbe 
mutató ünnepi beszédet mondott választóke-
rületünk országgyűlési képviselője, a Pannónia 
Szíve és a Velencei-tó térségének fejlesztéseiért 
felelős miniszterelnöki biztos, Tessely Zoltán, 
akinek ezúton is köszönöm szerepvállalását!
Köszönöm továbbá a Dr. Entz Ferenc Mezőgaz-
dasági Szakgimnázium tanulóinak az ünnepi 
műsort, a Bence-hegyi kilátó története szakava-
tott kutatójának, Salacz Nórának pedig gratulá-
lok elismeréséhez. Örömmel adtam át számára 
a Velencéért Emlékérmet. Végezetül köszönöm 
a koszorúzóknak a külön megemlékezést, kato-
likus és református egyházaink képviselőinek, 
Récsei Norbert plébánosnak, valamint Pápai 
Szabó György lelkésznek az ünnepi áldást, 
továbbá minden megjelentnek azt, hogy a kel-
lemetlen, esőre hajló időben is szép számmal 
eljöttek, így együtt emlékezhettünk nemzetünk 
kiemelkedő történelmi eseményére.
Polgármesterként rendkívül büszke vagyok arra, 
hogy amikor városunk szebbé, tisztábbá téte-
léről van szó, akkor - éppen úgy, mint a tavaszi 
nagyvirágosításon - összefog a település apra-
ja-nagyja. Március 21-én a „TeSzedd! - önkén-
tesen a tiszta Magyarországért” akció keretein 

belül több mint kétszázan jöttek el felhívá-
sunkra, hogy együtt szedjük a szemetet, együtt 
tisztítsuk meg Velence egy részét. Közel 200 
zsáknyi hulladékot sikerült összegyűjtenünk, 
ami jelentős mennyiségnek számít. Köszönöm a 
részvételét mindenkinek!
Március 26-án  90. születésnapja alkalmából 
nagy örömmel köszöntöttem városunk egyik 
legidősebb lakóját, Orosz Lajosné Gizella nénit, 
aki lánya és veje társaságában fogadott XI. utcai 
otthonában. A kedves, idős hölgy említett roko-
naival él néhány éve Velencén, ahol kifejezetten 
jól érzi magát. Mint elmondta, korábban sokat 
betegeskedett, kórházi ápolásra szorult, ám miu-
tán a fővárosból településünkre költözött, szinte 
kivirult. Remélem, hogy ez az állapot sokáig tart, 
s Gizella néni még hosszú évekig lakóközössé-
günk tagja lesz.
Március utolsó napján először rendeztek váro-
sunkban regionális szépségversenyt. A Resort 
& Spa-ban a házigazda település polgármeste-
reként köszöntöttem a Miss Alpok Adria-Fejér 
Megye Szépe döntőseit, s a zsűri tagjaként a 
végeredmény alakulásába is volt beleszólásom. 
A megye szépe végül Farkas Barbara Kitti lett, ő 
indulhat majd az országos döntőben, amelynek 
ugyancsak Velence lesz a házigazdája júniusban. 
Velence különdíját Lukácsik Annának adtam 
át, de a Resort & Spa-val közösen a második 
helyezett Szabó Nikolettát, valamint az EFOTT-
tal közösen a gyönyörű ruhák tervezőjét, Dudik 
Szonját  is különdíjjal jutalmazhattam. Gratulá-
lok a díjazottaknak, minden versenyzőnek és a 
szervezőknek!
A márciusi képviselő-testületi ülésen meghall-
gattuk a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője, 
dr. Sági János ezredes éves beszámolóját váro-
sunk 2018. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzeté-
ről. Nagy öröm számomra, hogy annak dacára is 

a felére csökkent a regisztrált 
bűncselekmények száma 
(145) 2017-hez képest - 
sőt, soha nem is volt ilyen 
alacsony -, hogy Velence 
üdülőövezetben található, 
a nyári főszezonban kivált-
képp nagy vendégforgalmat 
bonyolít le. Az pedig egyene-
sen páratlan, hogy az elmúlt 
esztendőben Velence terüle-
tén nem történt súlyos bűn-
cselekmény, de főképpen 
az, hogy egyetlen betörés, 
gépjárműfeltörés vagy rablás 
sem! Gyakorlatilag minden 

területen jelentősen csökkent az elkövetett 
bűnesetek, szabálysértések száma, ami mutatja 
a rendőrség tevékenységi színvonalának növe-
kedését, a gárdonyi kapitányság állományá-
nak remek munkáját, s a Velencei Polgárőrség 
önkéntes tevékenységének hatékonyságát. 
Köszönjük minden rendfenntartó munkáját!
A világ élmezőnyéhez tartozó pályakerékpáros, 
a VeloClass Velence versenyzője, Szalontay Sán-
dor látogatott meg április 9-én a Polgármesteri 
Hivatalban a klub elnöke, Bogdán Csaba társasá-
gában. Sándor - aki nem mellesleg a leggyorsabb 
magyar kerekes, sprintben országos csúcstartó - 
komoly olimpiai esélyes, jelenleg a 19. helyen áll 
legfőbb száma világranglistáján. Mint elmondta, 
az a fő célja, hogy az idei megmérettetéseken 
olyan eredményeket érjen el a legnívósabb ver-
senyeken, amelyek által bekerül a tokiói szerep-
lést jelentő első 15 sprinter közé. Őszintén kívá-
nom, hogy sikerüljön a kitűzött célokat elérni, 
hogy Szalontay Sándor ott lehessen az ötkarikás 
játékokon, képviselve hazánk lobogója mellett 
Velence címerét is!
A szülők és nevelők mellett a gyermekekkel is 
„randevúztam” április 10-én és 11-én a Velencei 
Meseliget Óvoda óvárosi és újtelepi egységében. 
A hagyományos húsvéti játszónapon remekül 
éreztem magam az apróságok körében. Öröm-
mel láttam a gyerekek kimeríthetetlen alkotó-
kedvét, önfeledt játszadozásukat és mosolyukat. 
Nagyon élvezték a felnőttekkel közös munkál-
kodást. Köszönöm az élményt!
Az idén is lesz Velencei Majális, ezúttal a helyi 
önkéntes tűzoltók főszereplésével. Az esemény-
ről programajánlónkban és belső oldalainkon 
olvashatnak bővebben. A kavalkád 10.00 órakor 
indul, és délutánig tart. Találkozzunk a Kastély-
parkban május elsején!

Koszti András
polgármester
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Szalontay Sándorral, a leggyorsabb honi kerékpárossal

Helyreigazítás
A Velencei Híradó 27. évfolyam 3. számá-
nak (2019. március) 3. oldalán Koszti And-
rás polgármester úr tájékoztatója tévesen 
tartalmazta, hogy az önkormányzat 2019. 
február 12. napján közös megegyezéssel 
szerződést bontott dr. Szvercsák Szilvia 
jegyző asszonnyal.
A közölt információ helyesen az, hogy dr. 
Szvercsák Szilvia jegyző asszony közszol-
gálati jogviszonya közös megegyezéssel 
2019. június 30. napján megszűnik.



Akárhogy is tagadják a migrációt támogató poli-
tikusok, az Európára zúdított migrációs áradat 
rendkívüli gazdasági, politikai és egészségügyi 
veszélyeket jelent Európa összes országára, és 
végső soron a több évezredes európai kultúra 
teljes megszűnéséhez vezethet. A történelem 
számos példát szolgáltat a migráció káros követ-
kezményeire. Az ókori görög történelemből 
ismerünk példákat arra vonatkozóan, hogy a 
kultúra szempontjából primitívebb tömeg beá-
ramlása tönkreteszi azt a fejlettebb társadalmi 
kultúrát, amely évszázadokig fennállt. 
Öreg Európánk számos példája is bizonyítja ezt. 
Elég csak Erdély elvesztésére gondolnunk. Mi is 
történt? Az erdélyi felső arisztokrácia gazdasági 
érdekektől vezérelve nagy számban telepített 
be olcsó munkaerőt az Erdélytől délre fekvő 
területekről, megengedve még azt is, hogy saját 
kultúrájukat, közösségüket, vallásukat megőriz-
zék, és amikor túlszaporodásuk miatt létszám-
ban a honvédő háborúk során állandóan fogyat-
kozó erdélyi magyar lakosság fölé kerültek, terü-
leti igénnyel léptek fel.  Ismerős ez a történet a 
mai migráció vonatkozásában is? Nem ugyanezt 
mondják ma nyugat-európai politikusok? Hogy 
azért jó a migráció, mert munkaerőt jelent, és 
nem ugyanígy megengedik, hogy saját kultú-
rájukban, saját vallási közösségeikben éljenek?  
Csak reménykedni tudunk abban, hogy napja-
inkban (az európai uniós választáson) is ez fog 

történni, az európai népek józansága elsöpri a 
EU-ban jelenleg regnáló migránspárti politikusi 
réteget. 
Akik ismerik a magyar történelmet, tudják, hogy 
Magyarországnak, a magyar népnek úgy sikerült 
évezredekig fennmaradnia, hogy mindig is az 
Isten-haza-család értékrend szerint élt, hiszen 
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ezen értékek a biztosítékai egy 
egészséges nemzet megma-
radásának. Nem véletlen, hogy 
ezen értékrendet igyekeznek – 
a liberalizmus álcája mögé bújt 
– migrációpártiak szétzilálni: 
a keresztény kultúrát a nagy-
számú, más vallású migráns 
behozatalával, az európai adófi-
zetők pénzéből épített, Euró-
pától idegen vallású templo-
mok építésével, az őslakos helyi 
keresztény vallású közösségek 
megfélemlítésével. A „hazát” a 
nemzetállamok megszüntetésének kísérletével, 
a különböző népcsoportok fogyasztói masszává 
alakításával, és az Európai Egyesült Államok lét-
rehozásának beteges víziójával igyekeznek meg-
szüntetni. És marad a „család”. Aki nyitott szem-
mel jár a világban, annak teljesen világos, hogy 
napjainkban Nyugat-Európában számos próbál-
kozás történik a hagyományos értelemben vett 
családi modell szétrombolására. Az egész gen-
der-elmélet is erre született, amely szerint nincs 
kislány és kisfiú, kampányok indulnak, hogy az 
emberek ne házasodjanak, ne szüljenek gyereket. 
Egyes európai országokban odáig jutottak, hogy 
már az óvodákban tiltják azt, hogy a fiúk fiúnak, 
a lányok lánynak öltözzenek, hogy a nemüknek 
megfelelő játékokkal játsszanak, sőt egyes skan-

dináv politikusok odáig 
jutottak, hogy Magyar-
országot az Európában 
egyébként egyedülálló 
családtámogatási prog-
ramja miatt egyenesen 
fasizmussal vádolják.
Nem véletlenül támad-
ják azoknak az orszá-
goknak a kormányait, 
akik ezen értékeket 
próbálják megőrizni. 
Magukat demokraták-
nak nevező uniós poli-
tikusokat – akik hangos 

szóval követelik az Európát megvédeni igye-
kező kormányoktól, többek között a magyar 
kormánytól is, a demokráciát – csöppet sem 
érdekli az európai népek véleménye.
Orvosként természetesen szólnom kell a mig-
ráció egészségi veszélyeiről is. A migráció kiin-
dulópontjaként szereplő afrikai és közel-keleti 
országok népességének egészségügyi ellátott-
sága igen alacsony. Hivatalos szakmai kikülde-

tések során személyes élményeket is gyűjthet-
tem erről. Ezekben az országokban a lakosság 
98-99%-a nem jut hozzá elfogadható orvosi 
alapellátáshoz, sürgősségi vagy kórházi ellá-
táshoz. A borzalmas higiénés körülmények és 
a védőoltásokkal történő átoltottság alacsony 
szintje miatt olyan betegségek járványai terjed-
nek, amelyekkel szemben az európai lakosság 
már rég elvesztette a védekezőképességét.
Az Egészségügyi Világszervezet adataira is 
támaszkodva rémisztő számok jelennek meg 
a fejlődő országok járványügyi statisztikáiról. 
Jelenleg 35 millió HIV-fertőzöttet tartanak 
nyilván, Afrika egyes országaiban fiatal nők 
25%-a HIV-fertőzött.  A B-típusú vírusos máj-
gyulladás eddig 2 milliárd embert fertőzött 
meg, zömmel szintén a fejlődő országokban. 
Rohamosan terjed a TBC is, évente 8 millió 
megbetegedést regisztrálnak. A hazánkban 
már szinte elfelejtett szifiliszbetegség évente 
12 millió embert érint. És újra terjed a kanyaró, 
30-40 millió eset évente, szerencsére a hazai 
lakosság átoltottsági aránya aránylag jó, de 
vannak olyan országok Európában, ahol nem 
kötelező a kanyaró elleni védőoltás. És ki 
emlékszik már a fejlett világban a középkor 
gyilkos rémére, a bubópestisre vagy a leprára, 
amely újra felütötte a fejét a világ fejletlen 
országaiban, nem is beszélve a nagyszámú 
gennyes agyvelőgyulladásról, a parazitás 
betegségekről, amelyeknek a fejlődő orszá-
gokból érkező migránsok hordozói lehetnek.
A közelmúltban egy magyar politikus mondta, 
hogy mi magyarok a viharos évszázadok alatt 
megszereztük azt a képességünket, hogy nem-
csak a múltat és a jelent látjuk, hanem a jövőt is. 
Hát éljünk ezzel a képességünkkel, és gondol-
junk gyerekeink, unokáink jövőjére is.

Dr. Miniska István

Az Európai Uniós választás margójára
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Az alábbiakban tájékoztatom lakóinkat, 
nyaralótulajdonosainkat, a velencei horgá-
szokat és a hozzánk érkező vendégeinket az 
egyes - településünkhöz tartozó - partsza-
kaszokon végzendő munkákról, illetve az 
ezekhez kapcsolódó korlátozásokról, eset-
leges ideiglenes tiltásokról.
 
- A Velencefürdői strand és mederszakasz a 
2019. évi fürdési szezonban korlátozás nélkül 
használható.
- Velencefürdőn a Cserje utcában található víz-
ügyi telephely munkaterület, ezért itt a horgá-
szat, a fürdés és egyéb vízre szállás tilos. 
- A Cserje utcai és a Béke utcai kikötők közötti 
partszakasz a nyári időszakban szakaszosan 
használható horgászatra és fürdésre. A part-
védmű építési munkái megkezdésekor a part-
szakasz munkaterület lesz, és lezárásra kerül a 
COLAS Alterra Zrt. által.
- A Béke utcai csónakkikötő munkaterület lezá-
rásra került, csónakot kikötni tilos, a partvédőmű 
építési munkái megkezdésekor a partfal járdája 
is lezárásra kerül.
- A Sárkányos-rét előtti partszakaszon partvéd-
mű-építés folyik. Munkaterület, ezért ezen a 
részen fürödni, horgászni és egyéb vízi sportot 
űzni, vízre szállni a terület visszaadásáig tilos.
- A Velencei Hidromechanizációs üzemi terület 
munkaterület, a vitorláskikötő nem üzemel, 
fürödni, horgászni tilos.

- A Velence Resort & Spa előtti partszakasz 
nyugati harmadán kivitelezés történik, ezért ez 
jelenleg lezárásra került. Az egyéb szakaszokon 
a strand üzemel.
- Az Ökopark várhatóan 2019. május végén 
ismét látogatható lesz a parkoló irányából, a 
nyári idegenforgalmi időszak végéig. A partvé-
dőmű felújítási munkák idejére ismételten lezá-
rásra kerül az őszi időszakban.
- A Korzó kikötőjének partfalépítési munkái 
miatt a kikötő korlátozottan használható. A 
Velencei-tavi Hajózási Kht. hajói menetrend sze-
rint kötnek ki, és a kikötőt a kijelölt útvonalakon 
hagyhatják el. A kikötő két félszigete munkate-
rület, ezért bemenni tilos.
- A kikötőben a jövőben tervezett vitorlások 

elhelyezése jelenleg egyeztetés alatt van az 
illetékes szervekkel. A kikötői rend véglegesí-
tése csak a kivitelezési munkák befejezése után 
lehetséges, várhatóan a következő években.
- A Korzó területén építési munkák a program-
ban nem szerepelnek, ezért annak strandja vál-
tozatlanul üzemel.
- A Tóbíró közi strand a 2019. évi idegenforgalmi 
szakaszban változatlanul üzemel, a mellette 
levő vízisí-pályával egyetemben. 
- A Drótszamár kemping partfal-felújítási munkái 
jelenleg folynak, a 2019. évi idegenforgalmi idő-
szak kezdetére várhatóan befejeződnek.
- Az Enyedi utcai csónakkikötő jelenleg munka-
terület, ezért a csónakkikötés és a vízre szállás 
tilos.
- A Velencei Vízi Vár (északi strand) 2019 nyarán 
korlátozás nélkül üzemel.
- Az evezőspályát lezáró félsziget partszakasza 
a 2019. évi nyári időszakban szakaszosan hasz-
nálható, kivéve az országos jelentőségű ren-
dezvények, az EFOTT (július 9-15.) és az Evezős 
Masters Világbajnokság (szeptember 11-15.) 
időszakában. 2019. szeptember végétől a félszi-
get a felújítási munkák miatt várhatóan lezárásra 
kerül.
- Az evezőspályát lezáró félsziget csónakkikö-
tője munkaterület, csónakot kikötni, a sólyát 
használni tilos!
Természetesen az esetleges változásokat figye-
lemmel kísérjük, és azokról lapunkban, valamint 
Velence város internetes felületein tájékoztatást 
adunk. Köszönöm az érintettek kiemelt figyel-
mét és türelmét!

Koszti András
polgármester

Tájékoztató a partfal-rekonstrukció velencei munkálatairól

Mint ismeretes, a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja tárgyú KEOP-1.3.0-15-2010-00015 számú Európai 
Uniós forrásból megvalósuló, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által irányított program kivitelezési munkái a 2018. évben 
kezdődtek. A kiviteli munkákat a COLAS Alterra Zrt. és a Swietelsky Magyarország Kft. végzi.

2019. április
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Helytörténet A-tól Z-ig

„Gyere velünk!” séták Velence nevezetességeihez
I. utunk: a Margit-vonaltól  
a Wenckheim-kastélyig
1. Megtekintettük  a Margitvonal hajdani helyét, 
amely a velencei vasútállomás és  a mai Wenck-
heim-kastély futballpályája  közötti területen 

helyezkedett el. A  II. világháború  védővonala-
ként, 1944 novemberében ásatták ki munka-
szolgálatosokkal, az orosz csapatok előretörésé-
nek megakadályozására.

Közlemények:
Várjuk az adója  1% -os felajánlását!! K&H 
Bank gárdonyi fiókja:
1042159-50514954-54571007

Amit  ajánlunk:
• állandó kiállítás, mely kedden és csütörtö-
kön várja látogatóit 11-15 óra között
• előzetesen megbeszélt időpontban szere-
tettel várjuk csoportok látogatását is.

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:
Ludmann Ágotának, az I. séta szervezésében, 
lebonyolításában végzett munkájáért.
Mindazoknak, akik ellátogattak velünk a 
budapesti Szépművészeti Múzeumba.

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
Email: velencehelytortenet@gmail.com
Tel: 06702291321

2. Látogatás az Ulicza családhoz

Terveinknek megfelelően egy csodálatos tava-
szi napon, március 24-én elindult az első tema-
tikus séta, melynek célja, hogy megismerjük és 
megismertessük lakóhelyünk nevezetességeit, 
látnivalóit. Mindenkit szívesen látunk barango-
lásainkon, kicsik, nagyok, idősebbek és fiatalok 
egyaránt velünk tarthatnak ezután is!
Így tehát felkerekedett a Helytörténeti Egyesü-
let néhány tagja, hogy tiszteletét tegye a velen-
cei Beck-kastélyban, az ott élő Ulicza házaspár 
szíves meghívására. Tulajdonképpen megin-
vitáltattuk magunkat, mivel régóta vágytunk 
megismerkedni a csodálatos épülettel, melynek 
történetét csak könyvekből és az értéktári javas-
latokból ismertük.
Számtalan kérdésünk volt, hogyan született 
meg a mostani állapot, milyen egy ilyen épület-
ben élni, miféle érdekességeket lehet tudni a fel-
újításról, hogyan telnek a mindennapok a nem 
mindennapi körülmények között.

Folytatása 
a következő számban!
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Önkormányzatunk megbízásából a Hauszmann 
Alajos Egységes Közművelődési Intézmény-
központ az idén 03. 15-én rendezte meg az 
1848–49-es POLGÁRI FORRADALMUNKRA és 
SZABADSÁGHARCUNKRA emlékező ünnep-
ségét. Szerencsés volt az időpont megválasz-
tása, így mindenkinek módja volt a központi, 
budapesti ünnepségen is közvetlenül vagy köz-
vetve, TV-n részt venni. 

Kalmár Zsolt, a Hauszmann EKIK kulturális 
szervezője nyitotta meg az ünnepséget. Köszön-
tötte Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt, 
miniszterelnöki biztost, Koszti András polgár-
mestert, a megjelent egyházi méltóságokat, Nt. 
Pápai Szabó György ref. lelkészt és Ft. Récsei 
Norbert kat. plébánost, valamint minden jelen-
lévőt. Nemzeti imánk elhangzása megterem-
tette a lelkes ünnepi hangulatot, ez a továbbiak-
ban sem hunyt ki, ezt a teljes ünnepség magas 
színvonala is biztosította.

Polgármesterünk, Koszti András köszöntője 
következett. Alapgondolatilag teljesen össze-
csengett a délelőtt miniszterelnökünk, itt pedig 
Tessely Zoltán képviselő szájából elhangzottak-
kal. Félreértés ne essék, nem valamiféle plagi-

zálásról van szó! Miniszterelnökünk, polgármes-
terünk, képviselőnk is teljesen a saját, egyéni, 
személyiségéhez kötött retorikával mondta el 
míves ünnepi beszédét, csupán kiérezhető volt, 
hogy ugyanazt érzik, ugyanazt és ugyanúgy lát-
ják mindhárman. Helyszűke miatt úgy összegez-
ném a három beszéd mondanivalóját, hogy: ’48-
as hőseink meghalni tudtak; nekünk élni, tenni 
kell hazánkért, most, az EU-választások idején 
sokat tenni, hathatósan tenni!

Tessely Zoltán ünnepi beszéde következett. 
Magasröptű beszéde néhány részletre is kiter-

 Velencén történt
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A forradalom és szabadságharc 
hőseire emlékeztünk

jedt ’48-as forradalmunkkal és szabadsághar-
cunkkal kapcsolatban, szólt a hősökről, mártí-
rokról, akkori és mai helytállásunkról. Az Entz 
Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskola diákja-
inak míves előadása következett. Nagyszerűen 
hangzottak a szavalókórusok, elismerés illeti 
László József tanár urat, valamint a lelkes diá-
kokat is.

Polgármesterünk a VELENCÉÉRT EMLÉKÉRMET 
adta át Salacz Nórának. A Jászság fővárosában, 
Jászberényben született, de ifjúkorát Velen-

cén töltő tanárnő a diplomamunkáját a hajdani 
fúrótoronyból átalakított kilátóról írta. A kevés 
túlzással romantikus, de ugyanakkor pontos és 
hiteles történet Velence hírnevét nagyban öreg-
bítette. Az ünnepség kedves színfoltja volt, ami-
kor a kitüntetett tanárnő 2-3 éves, tüneményes 
kislánya önállóan az édesanyja után totyogott a 
mintegy 30 méterre lévő mikrofonhoz.

Ezt követően a hagyományos koszorúzás követ-
kezett, az alábbi intézmények alábbi képviselő-
inek részvételével: Velence Város Önkormány-
zata részéről Tessely Zoltán országgyűlési kép-
viselő, Koszti András polgármester. Történelmi 
egyházak: Nt. Pápai Szabó György lelkész, Ft. 
Récsei Norbert plébános. A FIDESZ velencei cso-
portja: Koszti András elnök, Bánhalmi Andrásné 
és Mátay Balázs alelnökök. Velencei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület: Tóthné Pongrácz Beáta elnök, 
Vajda Attila alelnök. Zöldliget Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gim-

názium: Czuppon István igazgató, Tóthné Benkő 
Mónika ig.h., Papp Sándorné ig.h. Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Szakiskola: Stossek Balázs ig., 
Vincze József koll. vez.  Meseliget Óvoda: Ser-
hókné Varjas Edit óvodavezető, Fujtás Józsefné 
vez. h. 1. sz. Nyugdíjas Klub: Kanalovics László, 
Kanalovics Lászlóné. Óvárosi Nyugdíjas Klub: 
Erl György, Erl Györgyné. 3. sz. Nyugdíjas Klub: 
Herczeg Ferenc, Benkő Istvánné.

Nt. Pápai Szabó György és Ft. Récsei Norbert 
áldásosztása következett, amit a jelenlévők 
felállva, áhítatosan hallgattak végig. A Szózat 
elhangzásával zárult az ünnepi megemlékezés. 
A hallgatóság lélekben meggazdagodva tért 
haza, úgy, mint a tudósító: Solymosy József.
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Értünk dolgoznak

Tisztelettel köszöntöm. A januári lapszámunk-
ban megjelent – személyi gondozásra és szociá-
lis segítésre vonatkozó – hirdetésük nagy érdek-
lődést váltott ki az időskorú olvasóink körében.
- A házi segítségnyújtás magában foglalja a sze-
mélyi gondozás és szociális segítés feladatait. 
Lényege, hogy a rászoruló időskorú a saját ott-
honában élhessen, és ott kapjon segítséget a 
mindennapi feladatok elvégzéséhez. Ez az ellá-
tási forma bizonyos fokú önellátást feltételez. 
A szolgáltatás minden önkormányzat kötelező 
feladatai között szerepel.
A társulásuk ellátási területe kilenc település 
önkormányzata, az elnök mindenkor Velence 
polgármestere. Pontos számadatok mellőzé-
sével, mennyi a gondozottak, illetve ellátottak 
száma, és hányan vannak a gondozónők? A gon-
dozónők milyen státuszban vannak?
- Térségünk 9 település megállapodásával, 
társulásban látja el ezt a feladatot. A társulás 
elnöke Velence város polgármestere. Az ellátotti 
létszám törvényileg meghatározott. Jelenleg 72 
ellátott/gondozott tartozhat hozzánk. 7 gondo-
zónő látja el a feladatokat, ők közalkalmazotti 
státuszban állnak. Úgy gondolom, hogy a szoci-

ális alapellátás jelentősége növekszik, és ezzel 
párhuzamosan egyre nagyobb a ránk nehe-
zedő teher. Az idősgondozás több, mint munka. 
Elhivatottság, amely kivételes egyént követel. 
Munkatársaim igazán jól képzett gondozónők, 
hosszú évek óta együtt dolgozunk. Munkájukat 
felelősen, jól és pontosan végzik. Mondhatom, 
hogy közmegelégedés által övezve, a gondozot-
taktól, hozzátartozóktól. Az önkormányzattól is 
sok elismerést kapunk.
Valóban csupán 650 Ft az óránkénti díjtétel?
- Az ellátás térítési díját pontosítanám. A térítési 
díjakat minden év áprilisáig szigorú törvényi 
meghatározás alapján számoljuk ki. Jelenleg 
valóban 650 Ft/óra, amit az önkormányzatok 
saját hatáskörben egyéni méltányosságból 
csökkenthetnek. Így jelenleg havi 85 500 Ft 
feletti jövedelem esetén 650 Ft, 57 000 Ft felett 
325 Ft és 57 000 Ft alatt ingyenes a havi díjtétel.
Hogyan összegeznek egy-egy havi munkát, 
hogyan ellenőrzik annak elvégzését?
- Egy gondozási-ellátási naplót vezetnek nap-
rakészen a munkatársaim, ezt én ellenőrzöm, 
a hónapok végén végzek összehasonlításokat, 
göngyölítem az adatokat, így évekre visszame-
nően is ellenőrizhető a munkánk.
Ha valami fontosat kihagytunk volna, kérem, 
hogy szóljon róla.
- Valóban fontosnak tartom szólni a JELZŐRE-
NDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL. Ez 
főleg egyedül élő időseknek nyújt teljes bizton-
ságot. Rosszullét, sérülés esetén egy pánikgomb 
megnyomásával elérhető a diszpécser-központ, 
melyen keresztül szükség esetén a gondozónő 
a helyszínre érkezik, és a problémától függően 
intézkedik.
Most arra kérem, hogy mint legjobb ismerője, 
mutassa be Palánki Katalint!
- Székesfehérváron születtem, itt végeztem isko-
láimat is. Az Egészségügyi Szakközépben érett-

ségiztem. Ezt követően, szinte azonnal férjhez 
mentem. Három fiam született. Főállású anyasá-
got vállaltam. Majd 2003-ban, amikor legkisebb 
fiam 5 éves lett, állás után néztem. Nem kellett 
sokáig keresgélnem, a Velencei Családsegítő 
Szolgálat keresett szociális gondozót. Felvettek, 
azóta itt dolgozom, főiskolai, majd egyetemi 
végzettségemnek megfelelő beosztásokban.
Főiskolára, egyetemre visszatérünk, de előbb 
szóljon fiairól, unokáiról!
- Fontossági sorrendben először természetesen 
a 2 éves unokámat, Lilit említem meg, aki igen 
nagy öröm az életemben.  A fiaimra hihetet-
len büszke vagyok, mind munkájukban, mind 
párkapcsolatukban megállják a helyüket, ami 
igazán boldoggá és megelégedetté tesz. A leg-
idősebb, Dávid, csodálatos édesapja a kis Lilinek. 
Ő építési vállalkozó, jelenleg Budapesten laknak. 
Dániel is Pesten lakik és dolgozik. A legkisebb 
Dominik, ő bátyja vállalkozásában dolgozik.
Főiskola, egyetem?
- Szociális munkás szakon végeztem főiskolát 
2010-ben, később, 2016-ban Győrött a Széche-
nyi Egyetemen elvégeztem a Rekreációszervező 
és egészségfejlesztő szakot.
Az utóbbira miért volt szüksége, hiszen a mun-
kájához ez nem kell?
- Munkámhoz nem, de életvitelemhez, élet-
szemléletemhez nagyon is. Korábban verseny-
szerűen röplabdáztam. A sport mindig fontos 
volt számomra. Igen nagy mértékben egy men-
tális örömforrás. Véleményem szerint a fizikai és 
élettani hatásokon túl nagy hatása van a szemé-
lyiségre. Meggyőződésem, hogy a sport legfon-
tosabb lelki hozadéka a „sportszerű jellem”. Ez 
a jellem befolyásolja az életem minden terüle-
tét. Amihez hozzátartozik a kudarcok elviselése, 
a kitartás, a társak biztatása és még sok egyéb 
pozitívum, ami segít a mindennapi örömök áté-
lésében és a nehézségek leküzdésében.
Nagyon köszönöm az értékes válaszait, hiszem, 
hogy rászoruló időskorú társaim bizalommal 
keresik meg Önöket. Örülök, hogy ehhez egy ici-
picit fenti soraink is hozzájárulhattak.  
- Nagyon köszönöm a munkánk és a személyem 
iránti érdeklődést.
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Gyógyítóink

Palánki Katalin 
Házi segítségnyújtás - egységvezető

Solymosy József
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Lehet, hogy mégis zsebünkben a bölcsek köve? Valami mégis lehet a dolog-
ban, hiszen a korai középkor városállamai nagy részét éppen az Öregek 
Tanácsa vezette, és nem is akárhogy. Talán arról van szó, hogy agyunk még 
épen maradt tekervényei takarékoskodnak, a tengernyi év alatt összegyűlt 
anyagból kiszűrik a talmit, a fölösleges sallangot, és csak a lényeget, a való-
ságot őrzik meg az agyi barázdáltság mélyén? Írhassak le egy példát. Ha 
egy német TV-csatornát kapcsolunk, ott a migránsok mindenkori megjele-
nítése, a síró-rívó gyermek az elgyötört anyuka ölében. Nálunk? Katonásan 
menetelő, katonakorú, láthatóan katonailag kiképzett férfiak. Mi, a vének 

Bölcsek köve
Sokan és sokszor mondják, gerontológiai tudományos cikkekben leírják, hogy az aggkor bizonyos 

bölcsességgel jár. Mint én sem, korosztályom más tagjai sem hiszik ezt el, nem erre vall, amikor például 
homlokunkra tolt szemüveggel éppen a szemüvegünket keressük, a legképtelenebb helyeken.

azonnal észrevesszük, hogy az előbbi „púder”, egy beállított kép, az utóbbi 
pedig maga a valóság, a realitás. Veszélyes a manipulált valóság állandó 
ismétlése! A tömegpszichológia (Freud, Jung, Szondy Lipót és mások) által 
leírtan, Goebbels által bevezetve, az emberek többsége (de nem a vének!) 
a sokszori, illetve állandó ismételgetés hatására a tényekkel szemben is a 
valótlanságot mint valóságot építi be a tudatába. Az idős, megkövesedett, 
vagy éppen ellágyult agy nehezebben formálható, csak a valós tényekre 
épít, amitől nem lehet eltéríteni, immunis a blablával, a hantával szemben. 

Maradva a migráció kérdésénél. Mi ehhez képest, hogy valaki jobb- vagy 
baloldali? Esetleg valamilyen személyes sérelmet szenvedett el a nem-
zeti kormány kormányzása alatt? És mégis! A propagandára felhasznált 
Soros-milliárdok hatására még mindig akad, aki május 26-án gyermekei, 
unokái és hazája túlélése ellenében, az úgymond ellenzékre szavaz, mert 
ő „baloldali”. Számít ez a kiüresedett szó valamit? Most, amikor joggal felte-
hetjük a hamleti kérdést, mert ha valahol, valamikor, akkor most visszavon-
hatatlanul a további létre vagy nem-létre adjuk le a voksunkat.

Nyugat-Európa termékenységi rátája egy alatt, vagy igen közel az egyhez. 
Ez azt jelenti, hogy egy emberpárnak (mi egy férfit és egy nőt tekintünk 
annak) csak együtt lehet 1 (azaz egy) gyermeke, tehát egy felnőttre csak 
„fél gyermek” jut. Nálunk is igencsak aggasztó volt a helyzet, nem tértünk 
el a nyugat-európai számoktól. Az utóbbi években viszont a gyermekvál-
lalási kedv – a kormány családsegítő programjai hatására – jelentősen 
megnőtt! A termékenységi ráta gyors növekedése, a számítások tükrében, 
biztosítja, hogy 2030-ban már megszűnik a népességfogyás. Így ország-vi-
lág előtt bizonyított, hogy saját erőből megoldható a demográfiai válság. 
Szükségtelen a migránsok számolatlan tömegét Európába csődíteni. Az 
afrikai országok esetében akár 6-7%-ot is elér a termékenységi ráta, nem 
kell hozzá különösebb matematika, hogy biztos következtetést vonhas-
sunk le; ilyen arányú migrációs letelepedés mellett Nyugat-Európa 20 év 
múlva iszlám kalifátusok sokasága lesz. 

Joggal idiotizmusnak nevezhető a brüsszeli bürokraták azon terve, hogy 
a bajt nem a keletkezése helyén kell orvosolni, hanem Afrikából, Ázsiából 
– segítve az embercsempészek meggazdagodását – áthozni Európába. 
Teljesen más kultúrával (kulturálatlansággal), más törvényekkel (saría: 
nők semmibevétele, végtagcsonkítás, nők agyonkövezése, torokmetszés, 
karóba húzás, egyebek) rendelkező, integrálásra teljesen alkalmatlan 
tömegek özönlenek el bennünket. 
És akkor még nem is szóltam a behurcolt, járványszerűen terjedő trópusi 
betegségek sokaságáról… Mi, akik korunknál fogva állítólag a bölcsek 
kövét hordozzuk zsebünkben, ezt kristálytisztán látjuk. Miért is? Azért, 
mert A BÖLCSEK KÖVE egyenlő a JÓZAN PARASZTI ÉSSZEL!  Ezt, csupán 
ezt nem szabad elvetni, amikor április 26-án szavazni megyünk, és ha így 
teszünk, akkor továbbra is emberi, európai életet élhetünk, és Kossuthtal 
szólva: MAGYARORSZÁGOT A POKLOK KAPUI SEM FOGJÁK MEGDÖNTENI!   

Solymosy József
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs
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TeSzedd: Velencén ismét sokan 
segítettek

Koszti András polgármester kezdeményezésére 
Velence Város Önkormányzata az idén is önál-
lóan vett részt a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akcióban. A városvezető hívó 
szavára több mint kétszázan szedték a szeme-
tet a Velence Korzón és környékén, a tóparton, 
a Szakorvosi Rendelőintézetnél, a vasútállomás 
mellett, valamint a Wenckheim-kastélynál. Az 
összefogásnak köszönhetően nagy számban 
jöttek segíteni a helyi intézmények dolgozói, 
egyesületek és nyugdíjasklubok tagjai, akik 

összesen 200 zsáknyi szemetet gyűjtöttek 
össze szűk másfél óra alatt.
- Nagy örömömre közel százan jöttek el felhí-
vásunkra, és vettek részt a közterülettisztítási 
akcióban, melynek során 200 zsáknyi szemetet 
szedtünk össze, jelentős részét közvetlenül a 
tóparton. Sajnos, itt látszott leginkább az, hogy 
még sokat kell fejlődnünk környezetünk tisztán 
tartása, az ehhez kapcsolódó felelős magatartás 
tekintetében. Elszórt cigarettacsikkek ezrei, a 
nádas közé hajított sörösdobozok, pet-palackok, 

az úton eldobott, széttört üvegek jelezték, hogy 
ezen a téren bizony még sok a teendőnk. Kiemelt 
köszönet jár nyugdíjasainknak, polgárőreinknek, 
önkéntes tűzoltóinknak, intézményeink dolgo-
zóinak, a Velence SE-nek, valamint a Dr. Ransch-

burg EGYMI, a Zöldliget Általános Iskola, a Dr. 
Entz Ferenc Szakgimnázium, továbbá a Meseliget 
Óvoda nebulóinak, munkatársainak és a szülők-
nek,  akik nagy számban és lelkiismeretesen vet-
tek részt az akcióban - mondta Koszti András pol-
gármester, aki maga is - mint a képek jól mutatják 
- igen aktív volt a közterületi nagytakarításban.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes 
mozgalma. Idén immár nyolcadik alkalommal 
valósult meg az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium szervezésében, támogatásával. 

A szemétgyűjtési akció keretében szerte az 
országban „nagytakarítottak” a TeSzedd! önkén-
tesei. Azért hívták életre, és azért szervezik meg 
ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen 
megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.

(Mátay)

Befejeződött Velencén a Bence-hegyi kilátó új 
elektromos beléptetőrendszerének kiépítése, 
amely által már bankkártyás fizetésre is van 
lehetőségük a kilátótoronyhoz érkezőknek. A 
belépő ára 2019. március 20. napjától (szerda) 
500 Ft, a kilátótorony nyitva tartása pedig már-
cius 22-től (péntek) hosszabbodott: 10.00 órá-
tól 18.00 óráig várják azokat, akik szeretnének 
gyönyörködni a tókörnyék páratlan panorámá-
jában. Az új beléptetőrendszer teljes beállítá-
sát követően - várhatóan április végétől - már 
a nyári nyitva tartás szerint, 10-től 20.00 óráig 
lesz látogatható a létesítmény.

-mb-

Új beléptetőrendszer a kilátónál
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Entz-iklopédia

Ments meg egy kertet!

Iskolánk a 2018. évben is részt vett az Agrárminisz-
térium által meghirdetett „Ments meg egy kertet!” 
programban, amely szervesen illeszkedik „A leg-
szebb konyhakertek – Magyarország legszebb 
konyhakertjei” című országos versenybe. Intéz-
ményünk közösségi kert kategóriában indult, amit 

az intézmény tankertészetén belül alakítottunk ki. 
Az ötletet az adta, hogy a helyi nyugdíjasok, akik 
közül sokan emeletes házakban laknak, vagy a haj-
dani konyhakertjük helyén mára füvesített udvar 
lett, kertészkedésre nincs megfelelő helyük.
Mivel igényük van erre, a program keretében a 
tankertészetben egy kb. 300 m2-es területen 
ehhez a diákok segítő közreműködése mellett 
lehetőséget szeretnénk teremteni. Gyógy- és 
fűszernövények, valamint az oktatás során a 
tanagyagban szereplő, alapvető konyhakerti 
haszonnövények termesztésébe és művelé-
sébe kapcsolódhatnak így be. Erről az egyik 
helyi nyugdíjasklubbal működtünk együtt, akik 
nagy örömmel fogadták a kezdeményezést. 
Kéthetente, amikor a programban résztvevő 
tanulók gyakorlaton voltak, a nyugdíjasok csat-
lakoztak hozzájuk, és közösen, tapasztalatcsere 
mellett, a munkát és a kikapcsolódást egye-
sítve, értékes időt tölthettek együtt. Ehhez az 

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

eszközök, a szaporítóanyagok és a többi szüksé-
ges feltétel rendelkezésre állt.
A gondozott kertekben zajló munkákról fotó-
dokumentációt készítettünk, és naplót vezet-
tünk a tanáraink segítségével, amelyeket meg-
küldtünk a „Ments meg egy kertet!” program 
koordinátorának. A jelentéseket az agrártárca 
szakértője Kovács Szilviával, a „Magyarország 
legszebb konyhakertjei” verseny kezdeménye-
zőjével közösen értékelte. A 2018. évi megmé-
rettetésen három kiemelt kategóriában kaptak 
díjat a versenyzők: 7 iskola példaértékű munká-
ért; 4 kiváló munkáért; 27 jó munkáért részesült 
elismerésben. 8 intézmény pedig oklevelet 
vehetett át a programban történő részvételért.
A 2019. február 27.-i ünnepélyes programérté-
kelőn és díjátadón 3 kiemelt munkát végző iskola 
egyikeként a velencei Dr. Entz Ferenc Mező-
gazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium tanulóit is felkérték, hogy egy rövid 
előadás keretében mutassák be a programjukat.
A prezentációt Őri Gergő végzős gazda tanulónk 
ismertette. A díjazáskor a példaértékű munká-
ért iskolánk  elismerő oklevelet és ajándékcso-
magot vehetett át László Tibor Zoltán környe-
zetvédelemért felelős helyettes államtitkártól 
és Kovács Szilviától, a verseny programigazga-
tójától, Karcag város alpolgármesterétől. A hely-
színt a budapesti Mezőgazdasági Múzeum adta. 
Felkészítő tanár Boruzs Ferenc volt.

Vadász Tamás 
gyakorlati oktatásvezető

Megyei színjátszóverseny

Mondhatni, hogy iskolánk színjátszó társulata 
állandó fellépője a Dunaújvárosi SZC Szabolcs 
Vezér Szakgimnáziumában évente megren-
dezett megyei színjátszó versenyének. Az idei 
megmérettetésen 5 csoport 69 tanulója mutat-
kozott be különböző darabokkal. 

Az entzes alakulat az előkelő második helyezést 
érte el A lovag meg az ibolya című vásári komé-
diával, emellett külön kiemelendő, hogy a zsűri 
színészi különdíjakat is osztott, többek között 
diákjainknak, Szabados Dominikának és Páj 
Mátyásnak. Felkészítő tanáraik: Szűcsné Boros 
Terézia és Márhoffer István.

Lányok, akik nem csak szépek

Először ez évben vettek részt iskolánk virág-
kötő és virágkereskedő szakos diákjai A szakma 
kiváló tanulója Versenyen. A rangos esemény-
nek az Agrárminisztérium felhívása alapján a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felkérésére a 
szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi 

és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium adott otthont. Az ország 
végzős virágkötői mérték össze tudásukat 
egy előrehozott szakmai vizsga keretében. A 
komplex vizsgára való felkészülés ilyen korai 
időszakban, a versenydrukk, az idegen helyen 
való vizsgázás komoly kihívást jelent tanulóink 
számára. Mindezek ellenére Hetesi Alexandra, 
Kardos Enikő és Veszeli Vivien kevés pontelté-
réssel a középmezőnyben teljesített. Ezekből 
a lányokból bizonyára kiváló szakember válik, 
számos állásajánlat közül válogathatnak. Ale-
xandrát már várja egy gárdonyi virágbolt, Enikő 
édesanyja kápolnásnyéki virágboltjában fog 
helytállni, miközben Viviennel készülnek az 
érettségire iskolánkban.

Bontovics Elvira, 
az agrár-munkaközösség vezetője
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Biztonságunk érdekében  

Biztonságunk érdekében
Az igazi tavasz beköszöntével meglehe-
tősen mozgalmas időszakot tudhatnak 
maguk mögött „kék lámpás” szervezeteink. 
Nézzük az elmúlt hetek, a március közepé-
től április közepéig tartó időszak krónikáját, 
illetve az egyéb baleseti és bűnmegelőzési 
információkat.
A nyomozás adatai szerint 2019. március 10-én 
6 óra 10 perckor Budapestről induló és Székes-
fehérvárig közlekedő vonatjárat jegyvizs-
gálóját szolgálati feladata ellátása során a 
gárdonyi állomás peronján egy fiatalember 
szidalmazta, leköpte, majd ököllel olyan 
ütést mért rá, aminek következtében a férfi 
állkapocscsonttörést szenvedett, és a földre 
esett. A bántalmazónak csak Velencéig volt 
érvényes jegye, ahol azonban leszállni nem 
tudott, mivel a vonaton elaludt, és barátnője 
ébresztgetésére is csak Gárdonyban volt képes 
a vonatot elhagyni.  
A rendőrök az ügyben végzett adatgyűjtés ered-
ményeként azonosították a bűncselekmény 
feltételezett elkövetőjét, egy 20 éves velencei 
lakost, akit 2019. március 15-én reggel 
Velencén elfogtak, és a Gárdonyi Rendőr-
kapitányságra előállítottak. A nyomozók a 
bántalmazót közfeladatot ellátó személy 
elleni erőszak bűntett, valamint súlyos 
testi sértés bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt gyanúsítottként 
hallgatták ki, aki beismerő vallomást tett. 
Ennek során elmondta, hogy a bűncselek-
mény éjszakáján barátaival italozott, kora 
reggel a vonatra szállt, és mivel egész 
héten sokat dolgozott, fáradt volt, ezért ütötte 
meg a kalauzt. A gárdonyi nyomozók a fiatalem-
bert őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek 
letartóztatásának indítványozására. 
Velencén igazoltattak a Gárdonyi Rendőrkapi-
tányság járőrei 2019. március 22-én délután egy 
nőt, aki nem tudta magát igazolni, és az általa 

megadott adatok alapján a személyazonossá-
gát nem lehetett megállapítani. Az előállítás 
során a rendőrök azonosították az igazolta-
tott személyt, a 48 éves budapesti O. Helént, 
aki ellen 13 különböző hatóság adott ki körö-
zést több vagyon elleni bűncselekmény elköve-
tése miatt, valamint azért, mert nem kezdte meg 
a jogerősen kiszabott szabadságvesztését. A nőt 
előállítását és elfogását követően átszállították 
a büntetés-végrehajtási intézetbe.
A 7-es számú főút 47-es kilométerszelvényében, 
Velence belterületén 2019. április 2-án 16 óra 
körül eddig tisztázatlan körülmények között 
három autó ütközött össze. A balesetben az 
elsődleges információk szerint egy személy 
megsérült. A helyszínelés és a műszaki mentés 
idejére az érintett útszakasz forgalma rendőri 
irányítás mellett egy sávon haladhatott. A lezá-
rást késő délután feloldották.

Páratlan bűnügyi statisztika
Velence Város Képviselő-testületének március 
28-i ülésen került sor a Gárdonyi Rendőrkapi-
tányság vezetője, dr. Sági János ezredes éves 

beszámolójára településünk 2018. évi 
bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről. 
Rendkívül örömteli, hogy minden fon-
tos mutatóban jelentősen javult a sta-
tisztika. A regisztrált bűncselekmények 
száma (145) például a felére csökkent 
2017-hez képest - sőt, soha nem is volt 
ilyen alacsony -, dacára annak, hogy 
Velence üdülőövezetben található, s a 
nyári főszezonban kiváltképp nagy ven-

dégforgalmat bonyolít le. Az pedig egyenesen 
páratlan, hogy az elmúlt esztendőben a város 
területén nem történt súlyos bűncselekmény, 
de főképpen az, hogy egyetlen betörés, gépjár-
műfeltörés vagy rablás sem! 
- Nagy örömmel hallgattuk a kapitány úr beszá-
molóját, hiszen gyakorlatilag minden területen 
jelentősen csökkent az elkövetett bűnesetek, 
szabálysértések száma, ami mutatja a rendőrség 
tevékenységi színvonalának növekedését, a gár-
donyi kapitányság állományának remek mun-ká-
ját, s a Velencei Polgárőrség önkéntes tevékeny-
ségének hatékonyságát. Ahogy a kapitány úr is 
fogalmazott: soha ilyen jó mutatói még Velencé-
nek nem voltak. Ennek fenntartása érde-kében, 
illetve a nyári kaotikus parkolási helyzet javítása 
érdekében azt kértem az ezredes úr-tól, hogy a 
kiemelt időszakokban, elsősorban a meleg nyári 
hétvégéken közterület-felügyelőink rendőri 
segítséggel, erősítéssel végezhessék ellenőrzé-
seiket, illetve továbbra is legyen kiemelt rendőri 
jelenlét a Korzón. Sági kapitány úr akceptálta a 
kéréseket - foglalta össze a lényeget polgármes-
terünk, Koszti András.

Új épületben a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság

Ünnepélyes keretek között, dr. Kontrát Károly, 
a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, Tes-
sely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszter-
elnöki biztos, Papp Károly r. altábornagy, a Bel-
ügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, dr. 
Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfő-
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kapitány és dr. Varga Péter r. dandártábornok, 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
április 9-én átadta a Gárdonyi Rendőrkapitány-
ság új épületét. A kilencvenfős, Velence terüle-
tén is illetékes állomány a zöldmezős beruházás 
eredményeképpen színvonalas, a mai kor köve-
telményeinek megfelelő ingatlanban folytat-
hatja munkáját. Az avatóceremónián jelen volt 
Velence polgármestere, Koszti András is.

Velence Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének összefoglalója

2019. március hónapban az egyesület 7 esetben 
kezdte meg a vonulást. 2019. 03. 06-án 16:56 
h-kor Velence M7 autópálya kápolnásnyéki 
lehajtójánál a Budapest felé haladó irányban, egy 
leállósávban kisteherautó füstölt. A helyszínre 4 
fővel kezdtük meg a vonulást, a székesfehérvári 
kollégákkal együtt, akik időközben a helyszínre 
érkeztek, és visszafordítottak minket, mert a 
veszélyt már elhárították. 2019. 02. 14-én este 
19:17 h-kor tűzesethez riasztottak minket, Pusz-
taszabolcs és Velence között gaz, avar égett az 
út mentén. Ez esetben a beavatkozásunkra nem 
volt szükség. 2019. 02. 17-én 16:02 h-kor riasz-
tottak minket Gárdony, Kölcsey Ferenc utcába, 
ahol egy idős férfi véletlenül magára zárta az 
ajtót. 6 fővel vonultunk a helyszínre, a veszélyt  a 
pusztaszabolcsi kollégákkal elhárítottuk.

2019. 02. 20-án 15:33 h-kor 
Velence, Panoráma útra kaptunk 
riasztást, ahol kb. 2 nm gaz, avar 
égett. A székesfehérvári kollégák-
kal egy gyorsbeavatkozó sugárral a 
tüzet eloltottuk. 2019. 03. 25. 18:40 
h-kor Velence, Vasút utcába szólt 
a riasztásunk gaz-, avarégéshez, 
majd 20:17 h-kor Kápolnásnyék, 
Mikszáth K. utcába kérték a segítsé-
günket. Szerencsére mindkét eset 
téves riasztás volt. 2019. 03. 31. 
11:32 h-kor Velence, Templom köz, 
itt kerti hulladékot égettek, amely 
kiérkezésünk előtt eloltásra került. 
Személyi sérülés egyik esetben sem 
történt.

Horváth-Szabó Nóra
szóvivő

A Velencei Polgárőrség 
2019. márciusi 
tevékenysége
Meglehetősen tevékeny hónapot 
tudhatunk magunk mögött. Közbiz-
tonsági járőrözéssel 8 alkalommal 
96 órát teljesítettünk. Labdarúgó- és 

kézilabda-mérkőzés biztonságának felügyeletét 
5 alkalommal 51 órában végeztük. A nagy sikerű 

Sportbál  biztosításában 6 fővel vettünk részt. A 
március 15-i ünnepség biztosítását 6 fővel végez-
tük. A TE-Szedd Mozgalom résztvevői részére mi 
főztünk. Az üres, és még  kenyérrel is kitörölge-
tett főzőedény is bizonyítéka annak, hogy meny-
nyire ízlett a résztvevőknek a megfőzött étel. A 
főzés mellett a szemétszedésből és -szállításból  
is kivettük a részünket. 15 fővel vettünk részt az 
eseményen. 2019. március hónapban mindösz-
szesen 297 órában végeztünk önkéntes tevé-
kenységet.

Fehér István
elnök

Fontos tudnivalók  
a tűzgyújtási tilalomról,  
a tűzgyújtás szabályairól

Lapzártánk idején tűzgyújtási tilalom van érvény-
ben, ennek ellenére több jelzés is érkezett hoz-
zánk arról, hogy Velencén több helyütt figyel-
men kívül hagyták a tiltást, ezért néhány fontos 
információt megosztunk olvasóinkkal a témával 
kapcsolatban, a Katasztrófavédelem jóvoltából. 
Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején 
tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint 
a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők 
a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, 
a vasút és közút menti fásítások, de tilos a par-
lag- és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom megállapítása és visszavo-
nása függ a meteorológiai körülményektől, az 
erdőben található élő és holt biomassza száraz-
ságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. 
A tűzgyújtási tilalomról a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság 
(NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szerveze-
teknek, az országos közszolgálati médiának, és 
hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi 
a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) 
szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról 
a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozód-
hat a www.erdotuz.hu weboldalon és a kataszt-

rófavédelem honlapján 
is: www.katasztrofavede-
lem.hu. A tűzgyújtási tila-
lom a közzétételtől a visz-
szavonásig (a helyzetben 
bekövetkezett változás 
kihirdetéséig) él. Az emlí-
tett honlapokon napi fris-
sítéssel megtekinthető, 
hogy van-e érvényben 
tűzgyújtási tilalom.

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

Velencei Híradó: 2019. március 28. napján tartotta soros ülését 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ezen elsőként a Gár-
donyi Rendőrkapitányság beszámolója hangzott el dr. Sági János ezre-
des, rendőrkapitány úr jóvoltából, Velence város 2018. évi bűnügyi-köz-
biztonsági helyzetéről. A beszámoló rendkívül pozitív volt városunk 
tekintetében.
Koszti András: Valóban. Nagy öröm számomra, hogy annak dacára is a 
felére csökkent a regisztrált bűncselekmények száma (145) 2017-hez 
képest - sőt, soha nem is volt ilyen alacsony - , hogy Velence üdülőöve-
zetben található, a nyári főszezonban kiváltképp nagy vendégforgalmat 
bonyolít le. Az pedig egyenesen páratlan, hogy az elmúlt esztendőben 
Velence területén nem történt súlyos bűncselekmény, de főképpen az, 
hogy egyetlen betörés, gépjárműfeltörés vagy rablás sem! Gyakorlatilag 
minden területen jelentősen csökkent az elkövetett bűnesetek, sza-
bálysértések száma, ami mutatja a rendőrség tevékenységi színvonalá-
nak növekedését, a gárdonyi kapitányság állományának remek munká-
ját, s a Velencei Polgárőrség önkéntes tevékenységének hatékonyságát. 
Ahogy a kapitány úr is fogalmazott: soha ilyen jó mutatói még Velencé-
nek nem voltak. Ennek fenntartása érdekében, illetve a nyári kaotikus 
parkolási helyzet javítása érdekében azt kértem Sági kapitány úrtól, 
hogy a kiemelt időszakokban, elsősorban a meleg nyári hétvégéken 
közterület-felügyelőink rendőri segítséggel, erősítéssel végezhessék 
ellenőrzéseiket, illetve továbbra is legyen kiemelt rendőri jelenlét a Kor-
zón. Az ezredes úr akceptálta a kéréseket. Köszönjük minden rendfenn-
tartó munkáját!
Velencei Híradó: A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intéz-
ményközpont és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója 
és idei munkaterve szintén a testület elé került, s ezeket egyhangúlag el 
is fogadta.
Koszti András: Igen. Úgy gondoljuk, hogy az intézményközpont jól funk-
cionál, egységeinek tevékenysége az elvárt szakmai színvonalon folyik, 
így természetes, hogy az intézményvezető asszony beszámolóját egyhan-
gúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Hasonlóképpen 

cselekedtünk a munkaterv esetében is, ugyanis jól felépített koncepció 
alapján sokrétű kulturális programokat tartalmaz ez a terv.
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 beszerzési eljárás megindításáról van szó, a projekt 
megvalósításához szükséges „soft” elemek teljesítése tárgyában. Erről 
szólt az előterjesztés, amelyben három gazdasági szereplő – két budapesti 
és egy fóti cég – meghívását javasoljuk. Mindhárom gazdasági szereplő 
kész és képes a szerződés teljesítésére. Az elbírálásnál a mérlegelési szem-
pont a legalacsonyabb ár lesz. 
Velencei Híradó: A természetes fürdőhelyek kijelölése is napirendre 
került. 
Koszti András: Így igaz, közeleg a strandszezon, ennek megfelelően a 
fürdőhely-használati engedélyezési eljárást a kijelölt fürdőhelyeken a 
járási hivatalnak május 1. napjáig le kell folytatnia, ezért volt szükséges a 
természetes fürdőhelyeket a képviselő-testületnek kijelölni. Egyetlen vál-
tozás van a tavalyi évhez képest, hogy új üzemeltetője lett a velencefürdői 
szabadstrandnak. Ez a strand korábban is szabadstrand volt, a mellette 
lévő pedig fizetős strand, de ugyanaz volt az üzemeltetője, ezért ez egy-
nek számított. Most külön lett választva. A határozat értelmében Velence 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Velence város területén az 
alábbi természetes fürdőhelyeket jelölte ki: velencefürdői nyugati strand, 
velencefürdői keleti strand, Velence Resort & Spa strand, Velence Korzó és 
Szabadstrand, Tóbíró szabadstrand, Drótszamár Park & Camping, Velencei 
Vízi Vár - északi strand. 
Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
döntött arról is, hogy pályázatot nyújt be a WiFi4EU program keretében 
ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat kiépítésére.
Koszti András: Valóban. Lehetőség van egy olyan pályázaton elindulni 
a témában, amelyen Velence jó eséllyel sikeresen szerepelhet, hiszen a 
feltételeknek maximálisan megfelel. Ezért javasoltam a képviselő-testü-
letnek, hogy ezen a pályázaton vegyünk részt. Javaslatomat képviselőtár-
saim el is fogadták, így a testület egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a WiFi4EU program keretében ingyenes, nagy sebes-
ségű vezeték nélküli internetkapcsolat kiépítésére.

MB



A Velence Városgazdálkodási 
Kft. vállalja 

a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára  

az alábbi munkák elvégzését:

ü Fűvágás, kaszálás 5000 Ft-tól,

ü  Zöldhulladék-elszállítás  

4000 Ft/m3-től,

ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,

ü  Építőanyag-szállítás Velence területén 

5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresünk

Tel: +36 30 217 08 34 

E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu
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Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

„Mire a kakas megszólal…”

(Nagyheti visszatekintés
és következmények)
Elmúlt Húsvét, s ahogy előtte és utána, úgy 
Jézus akkor is és most is csodákat tesz. Akkor, 
virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulása előtt fel-
támasztotta a négy napja halott, már oszlásnak 
indult Lázárt. A Megváltó ma talán egy halott 
lelkű népet, egy mások által már eltemetett 
nemzetet támaszt új életre… Ebben bízunk, 
ezért imádkozunk… A csodák ott játszódnak le 
szemünk előtt, csak nem vesszük azokat észre, 
elmegyünk mellettük. 
Jézus talán mi felettünk is sír, látva Istentől eltá-
volodott, lélektelen életünket, ahogy akkor egy 
agymosott, kilúgozott lelkű, a mának élő, félre-
vezetett népet siratott… Ott áll egy Ország, egy 
Város, talán a mi személyes Életünk kapujában, 
de nem felszínes ünneplést, hamis fogadta-
tást vár, nem érdekből hozsannázókat, hanem 
őszinte szívű, igaz embereket, akik teljes szívvel 
hisznek Őbenne, az Ő szabadításában…
Aztán szembefordult a butikok, bódék, a fekete 
üzletek, a bankok, a seftelések, bizniszek világá-
val, a Pénz és a Hatalom uraival. Ezért el akarják 
veszejteni, de az Ő igazsága eltörli őket. Meg-
veszik a hamis tanúkat, a tömeget, a papokat, 
a katonákat, s nem tudják, hogy Isten őket is 
felhasználja, ahogy Kálvin mondja, mint a „bal 
keze felől állókat” a Világot Megváltó Örök Áldo-
zat előkészítésében és végrehajtásában. Ám ez 
őket nem menti! Örök kárhozat a sorsuk! Ahogy 
Júdásé is. 
Krisztus a megfeszített, a halottaiból feltámadó, 
ma is erősebb a Pénz és a Hatalom urainál. Nagy-

héten végleg leleplezte az ördög munkáit. A Gol-
gotai Kereszt ma is legyőzi a gonosz minden ere-
jét. Ahogyan legyőzte 1945 Nagypénteken, ott 
Győrben is, Apor Vilmos mártírpüspök áldoza-
tában, akinek utolsó szavai – amikor megtudta, 
hogy nem érte bántás a rábízott asszonyokat és 
lánygyermekeket – ezek voltak: „Érdemes volt!” 
Húsvétkor az Élet győzött a Halál felett. Ezért 
érdemes élni… Igen érdemes hinni, remélni, 
szeretni, Krisztusba fogózni, az igazságért kiállni 
és bajt vívni, mert így lesz miénk az Üdvösség, 
s tétetik el nékünk az igazság hervadhatatlan 
koronája… 
Nem könnyű talán a helyzetünk, de hányszor 
volt ennél sokkal reménytelenebb népünk, 
országunk helyzete a magyar történelem zivata-
ros évszázadaiban? Nekünk csak az a feladatunk, 
hogy járjunk a Via Crucis, a Kereszt Útján, s Isten 
egy eddig tékozló népnek a kőszív helyett ad 
hússzívet, újjászületést, reményt, kibontakozást, 
jövőt. Érdemes ebben hinni, ezért imádkozni! 

Nekünk ilyen szabadításra és Szabadítóra van 
szükségünk 2019 Magyarországán! „Ha az Isten 
velünk, akkor kicsoda ellenünk…?” – kiáltjuk mi is 
Pállal együtt (Rm 8:31)
A Heródesek, Kajafások, Pilátusok, Júdások mind 
elbuknak egyszer. Ők nemet mondanak hitre, 
hűségre, hazára, a magyar nép legelemibb érde-
keire, Trianon újragondolására, nemzeti jelképe-
inkre, elszakított véreinkre, a magyar állampol-
gárság visszaadására, mert a maradék magyar-
ság és a megmaradt zsebkendőnyi kicsiny 
magyar haza elpusztítása a céljuk.  A hazaárulás 
egyúttal mindig Isten-árulás is! Aki ma passzív, 
az a Haza ellenségeivel van. A Haza szolgálata 
ma a legnagyobb Isten-szolgálat.
Vitéz Somogyváry Gyula, Gyula vitéz, elfelejtett köl-
tőnk írja szép versében: „Torkunk rekedt a rimánko-
dástól/, az ős magyar föld merülő gálya/, Jaj, tedd 
kezed föléje/, oltalmazd meg, vigyázz rája!” Másutt 
pedig ezt írja: „Ne féljetek, a tűz még nem aludt el. 
Csak hamut szórtak az izzó parázsra…” 
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A református-kálvinista templomok tornyán – a 
csillag (betlehemi csillag!) mellett – kakas van. 
Péter tagadására, az örök emberi tagadásra 
emlékeztet. Péter fogadkozott a Mester elfo-
gatása előtt, hogy ő sohasem tagadja meg. S 
Jézus csendesen mondja neki: – Ugyan, Péter! 
Mire a kakas megszólal, háromszor megtagadsz 
engem… S amikor háromszor megtagadta őt 
Kajafás főpap udvarán, éppen hajnal lett, s akkor 
megszólalt a kakas… Ekkor Péter visszaemléke-
zett Jézus szavaira és keserves sírásra fakadt… 
De Péterből lesz a keresztyénség legnagyobb 
apostola, a Kőszikla, akire Krisztus építi az Ő 
Anyaszentegyházát,  aki mártírhalált hal Krisztus 
ügyéért és igazságáért, s aki fejjel lefelé szegez-
teti magát Rómában a keresztre a hagyomány 
szerint…
Mai tanítványok, kételkedő Tamások, tagadó 
Péterek, „feszítsd meg!-et skandáló tömeg, s ti 
írástudók és főpapok, mind! Vigyázzatok, mert 
mindjárt itt a hajnal, s a kakas megszólal! Péter-
nek, a tömegnek, talán az írástudóknak és főpa-
poknak is még adatik a kegyelem, ha megtér-
nek… De az áruló Júdásnak csak a kötél marad!

Mit is ünneplünk Húsvétkor?

A Húsvét nem a nyulak ünnepe, sem a színes 
tojásoké. De még csak nem is a tavaszi fárad-
ságra való válaszul találták fel, hogy legyen egy 

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, 
Velence, Szabolcsi út 3

Alkalmaink:
Vasárnap: 09:30 Imaóra, 
Istentisztelet 
(közben: gyermekeknek Bibliaóra).
Szerda: 18:30 Bibliaóra 
Szombat: 18:00 VIFI 
(Velencei Ifjúsági alkalom)

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

hosszú hétvégénk. Hiába töltjük meg hangzatos 
ideológiákkal, attól az eredete még nem válto-
zik meg. Maga a Húsvét ünnepe is csak annyira 
a mienk, amennyire magunkra ismerünk a 
történetében. Hogy tulajdonképpen bűnben 
éltünk, hiábavalóságban, amiből magunktól 
sehogy nem volt kiút, hiába erőlködtünk. Akik 
akarták a törvényt cselekedni, azok sem tudták 
betartani; ezen az úton teljes tehát a reményte-
lenség. Isten azonban nem akart minket a bűn-
ben hagyni, hanem egy másik utat, megváltást 
készített nekünk: kétezer éve elküldte a Meg-
váltót értünk, hogy legyen a mi pásztorunk, és 
az Ő igazsága a miénk lehessen, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete lehes-
sen. Aki elutasított lett, hogy mi elfogadottak 
lehessünk, szegénnyé lett, hogy mi gazdagok 
lehessünk, végül halálra adatott bűneinkért, és 
feltámasztatott megigazulásunkért. És ezt az 
igazságot, ha bölcsek vagyunk, elfogadjuk, vala-
hogy így:
Úr Jézus köszönöm, hogy meghaltál értem 
is, helyettem is. Köszönöm, hogy megtetted, 
elmentél a legvégsőkig hogy megments, és 
nem fordultál vissza az utolsó pillanatban sem. 
Köszönöm hogy annyira szerettél, hogy minde-
nedet odaadtad, még az életedet is. Köszönöm, 
hogy mindezt már akkor megtetted, amikor 
még bűnös voltam, és nem azt nézted, hogy 
érdemes-e megmentened. Bocsáss meg, hogy 

én annyi mindent mér-
legelek az életben, 
mikor Te semmit nem 
mérlegeltél akkor sem, 
amikor a legkeserűbb 
poharat kellett kiinnod 
miattam. Köszönöm Úr 
Jézus, hogy általad lett 
örök életünk, miköz-
ben egész életeddel 
példát adtál nekünk, 
megmutattad az egyet-
len helyes utat, ami az 
életre visz. Köszönöm, 
hogy Te már mindent 
elvégeztél, mindent 
elfogadtál ami rossz, 
hogy mindent meg-
nyerj nekünk, ami jó. 
Ámen.
Ha tehát száddal Úrnak 
vallod Jézust, és szí-
veddel hiszed, hogy 
Isten feltámasztotta őt 
a halálból, akkor üdvö-
zülsz. (Róm 10,9)
Így lett üdvösségünk, 
és nem a jó cselekede-

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

teink által, nehogy dicsekedhessünk azokkal, 
hanem egyedül Isten kegyelméből. Elkészült 
tehát az út, csak rá kell lépni. Akinek van füle a 
hallásra, hallja.

Vadon Sándor 
baptista lelkipásztor

Katolikus ünnepi miserend

Ünnepi/ Májusi miserend Velencén és kör-
nyékén  (a szent háromnap kibővítve Gár-
gony, Agárd, Pákozd)

Április 28: Velence Plébániatemplom 
11.00 M. Velence Újtelep 17.00 I.L., Sukoró 
9.00 M., Kápolnásnyék 9.00 I.L., 

Május 5: Velence Plébániatemplom 11.00 
Igeliturgia (I.L). Velence Újtelep 17.00 Mise., 
Sukoró 9.00 I.L., Kápolnásnyék 9.00 I.L.,

Május 12: Velence Plébániatemplom 
11.00 Igeliturgia (I.L). Velence Újtelep 
17.00 Mise., Sukoró 9.00 I.L., Kápolnásnyék 
16.00 Mise

Május 19: Velence Plébániatemplom 11.00 
Mise (M). Velence Újtelep 17.00 Mise., 
Sukoró 9.00 I.L., Kápolnásnyék 16.00 M.,

Május 25: Velence Plébániatemplom 11.00 
Mise (M). Velence Újtelep 17.00 Mise., 
Sukoró 9.00 M., Kápolnásnyék 9.00 I.L.,
(M=mise, I.L. = igeliturgia)                                                            

Récsei Norbert
plébános

17
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Pillangó csoportosok  
a Táncszínházban

A színházlátogatás önmagában is egy óriási 
élmény, melynek különleges légköre is nagy 
hatással van a gyermekekre. Ha ezt még egy 
hozzájuk illeszkedő témával, ez esetben egy 

igazán jól ismert, kedvelt mesével párosítjuk, a 
végeredmény csak pozitív lehet. Régóta szeret-
tük volna már megnézni a Nemzeti Táncszínház 
szervezésében a Vuk című előadást, amit mindig 
telt házzal játszanak. Szerencsére a szülőkkel 
való előzetes felvetés rögtön támogatásra talált, 
így a közös szervezés azonnal meg is indult. A 
színházjegyek megvásárlását követően egy csa-
lád felajánlásával buszt is rendeltek számunkra, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni a cso-
port nevében.
Izgatottan vártuk a március 13-i napot, amikor 
busszal nagyon gyorsan meg is érkeztünk a 
helyszínre. Az első sorok székeit hamar betöl-
tötték ovisaink, ahol különös fegyelemmel, de 
leginkább tátott szájjal nézték, élték át a szerep-
lőkkel a mese fordulatos, sokszor vidám  ese-
ményeit. Az előadás végén a csillogó szemek, 

mosolygós arcok, a szűnni nem akaró taps az 
elégedettség jeleit mutatta. Ezt követően ellá-
togattunk a Hadtörténelmi Múzeumba is. Főleg 
a fiúk körében aratott nagy sikert az ott látott 
huszárok, gyalogos katonák fegyverzete, öltö-

zéke. Itt már a gyerekek hangja is 
kissé felerősödött, érdeklődésüket, 
csodálkozásukat nem leplezve. 
A hazafelé vezető úton kissé elpil-
ledve, esetleg elszunyókálva utaz-
tunk. Még több közös élménnyel 
gazdagodva érkeztünk meg, sajnos 
a nagycsoportosainkkal az utolsó 
közös kirándulásunkról. A más-
napi pozitív visszajelzés a szülők-
től is azt bizonyítja, hogy megérte 
kivárni ezt a szép, tartalmas napot.

Cselkó Béláné, 
óvodapedagógus

Március 15.  
az óvodában
1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar 
sajtó első szabad termékeit, a tizenkét pontot 
és a Nemzeti dalt. E napon az emberek kokár-
dát tűznek a ruhájukra, megkoszorúzzák Petőfi 
Sándor és Kossuth Lajos szobrát is.  De hogyan is 
jelenhet meg ez a nap az 
óvodában?  A játékosság 
elvét követve, óvodánk-
ban fontosnak tartjuk 
a gyermekek nemzeti 
identitásának erősítését, 
a nemzeti értékek átörö-
kítését, megőrzését. Egy 
óvodás életében egy 
történelmi esemény, 
mint pl. egy forradalom 
a XXI. században nehe-
zen érthető. Ezért szá-
mukra élménnyé, meg-

érezhetővé tesszük azáltal, hogy eljátszhatják a 
hozzájuk közel vihető történéseket. Az érzelmi 
ráhangolódás, az ünnep hangulata nem adható 
át egyetlen nap alatt, így a március 15-i ünnepet 
is hosszabb előkészületi idővel vezettük be. 
Az óvoda helyiségeinek díszítésével is a ráhan-
golódást erősítettük, melyben megjelentek az 
ünnepre jellemző színek és szimbólumok. Ezt 
az időszakot különböző tevékenységekkel tet-
tük változatosabbá, a gyermekek érdeklődését, 
kíváncsiságát fenntartva. Minden óvodapedagó-
gus a csoport életkori sajátosságainak tekinte-
tében szervezte meg az előkészületet, ráhan-
golódást. Beszélgetések során felidéztük a már 
meglévő ismereteiket a témáról, és új fogalma-
kat is tanulhattak: „Ki hallott már a forradalom-
ról, szabadságharcról?” „Ki látott már kokárdát?” 
A kokárdát a szabadságharc kezdetén használ-
ták először, a kalapra vagy sapkára tűzték. Piros-
erő, fehér-hűség, zöld-remény, ezáltal tuda-
tosítottuk a nemzeti színeket a gyerekekben. 
Kossuth és Petőfi nevét is megismerhették, és a 
témához kapcsolódó zenét hallgathattak a nap 
folyamán.
Mint minden országnak, nekünk is van zász-
lónk, amely az ott élők összetartozását jel-
képezi. A hazafias versek kapcsán is megis-
merkedhetnek tágabb környezetük, hazánk 



2019. április

ihatták a vizet. „Békát menthet-
tek” a szennyezett vizű tóból, 
és a hajóúsztató versenyen is 
kipróbálhatták ügyességüket.  
Szép, barátságos, hangulatban, 
élményközpontú tevékenysé-
gekkel telt ez a hét is minden 
Meseliget-óvodásunknak.

Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus 

Tulipán csoport

múltjával, ezáltal fejlődik a hazánkhoz fűződő 
pozitív érzelmi viszonyuk. A fiúk csákót hajto-
gattak, a lányok pártát díszítettek, melyekben 
szívesen perdültek táncra. A nagyobbak már 
különböző kézműves technikával lovakat, 
huszárbábokat készítettek, ezzel is közelebb 
hozva számukra az ünnepet. A nagycsoporto-
sok készültek műsorral az óvodai ünnepségre, 
melyben sok vers hangzott fel, köztük a Nem-
zeti dal is. 

 Lukács Nelli, 
óvodapedagógus

A víz hete a Velencei  
Meseliget Oviban

Óvodánk, a „Zöld Óvodák” megtisztelő csa-
patának tagjaként, kiemelten fontosnak 
tartja, a gyerekek környezettudatos nevelé-
sét, a természetvédelmi „zöld-jeles napok” 
hangsúlyos megünneplését. Természetesen 
a gyermekek számára ebben az életkorban 
csak úgy válik értékké a természet védelme, 
ha ahhoz őket, maradandó élmény, örömteli, 
vidám játék és a felnőttek pozitív mintája köti.  
Igyekszünk a gyermekeket úgy nevelni, hogy 
értsék, érezzék a természeti kincsek megóvá-
sának fontosságát. Szervesen beépítjük ezt az 
attitűdöt a csoport szemléletébe, mely olyan 
értékek mentén viszi majd tovább a gyere-
keket a világban, hogy érzékennyé válnak a 
fenntarthatóság és a létrehozott „öko-lábnyo-
munk” iránt.  
A víz világnapját ugyan márciusban ünnepel-
tük, de a csoportokban folyamatosan jelen 
van a víz védelmének gyakorlata.  A gyerekek 
séta során megfigyelték a Velencei-tó élővilá-
gát, sajnos, a tóba dobott környezetszennyező 
anyagokat is. Megbeszéltük, hogyan óvhatjuk 
meg a vizek tisztaságát, és hogyan használhat-
juk takarékosan a vizet a mindennapokban.   A 
víz hete során tablót készítettünk a vízben élő 
állatokról, magvakat csíráztattunk, melyeket a 
kicsik önfeledten locsolgattak, és alig várták az 
első megjelenő hajtásokat. Számtalan „eső-va-
rázsló” játékot játszottunk, „esőtáncot” jártunk, 
énekeltünk, meséltünk és kézműveskedtünk a 
víz jegyében. Kíváncsian csatlakoztunk a „HAP-
PY-hét” kampányához, amely ötletekkel segí-
tett bennünket abban, hogyan lehetne játszva 
népszerűbbé  tenni a vízivást a gyermekek köré-
ben. Ezt a tartalmas hetet hagyományosan, az 
együttes élmény örömére építve, valamennyi 
csoport az udvaron előkészített vizes akadálypá-
lyával zárta, amelyben minden kicsi és nagyobb 
gyermek lelkesen vett részt. Sétálhattak a „kro-
kodil-folyóban”, vízzel teli pohárral egyensú-
lyoztak, majd az akadályon sikerrel átjutva meg-

Beszélgetés a „Zöld 
Szörnyeteg” 6. kiadásáról

Velencei Híradó (Solymosy József ): Doktor 
úr! Hallottam, hogy nagy munkát fejeztél be 
a közelmúltban, megjelent egy szakmai tan-
könyved, amit mind a négy hazai orvosegye-
tem hivatalos tankönyvnek fogad el.
Dr. Sirák András: Igen, valóban pár napja 
jelent meg a „Sürgősségi betegellátás” 
című könyv, melyet én írtam, immár hatodik 
kiadásban. Csak mint érdekesség, az első kia-
dás 1999. évben látott napvilágot. 
VH.: Miért ezt a témát választottad?
Dr. Sirák András: Hosszú története van 
ennek. Talán az közismert, hogy én a házior-
vosi munka mellett évtizedek óta dolgozom 
mentőorvosként – szabadidőben – a Máltai 
Rohamkocsin. Ezen kívül nagyon hosszú ideje 
oktatom a pécsi és a budapesti Semmelweis 
Egyetem hallgatóit és családorvos reziden-
seit. Az itt szerzett tapasztalatokat igyekez-
tem összefoglalni az olvasóknak. 
VH.: Kiknek íródott?
Dr. Sirák András: Elsősorban a szakma képvi-
selőinek, háziorvosoknak, háziorvosi és ügye-
leten dolgozó nővéreknek és – talán ez a leg-
fontosabb – rezidenseknek, akik most tanul-
ják a szakmát. Az egyik rezidens a könyvet 
„Zöld Szörnyeteg”-nek nevezte el a borítója 
alapján. Az akkori professzor ki akarta rúgni 
ezt a fiatalembert, én meg nagyon találónak 
éreztem az elnevezést, azóta én is így hívom.
VH.: Mennyi munkával járt az újabb kiadás?
Dr. Sirák András: Egy évig gyakorlatilag min-

den szabadidőmet a könyv újraírása töltötte ki, 
nagyon sokat dolgoztam vele, de úgy remélem, 
megérte. Minden fejezetet részletesen átnéztem, 
igyekeztem aktualizálni, két teljesen új fejezet is 
készült. 
VH.: Mi, nem a szakmában dolgozók, profitál-
hatunk belőle valamit?
Dr. Sirák András: Persze. Ti talán azt veheti-
tek észre, hogy egy kicsit jobb lesz a sürgős-
ségi ellátás színvonala. Például a helyi men-
tőállomás szakembereivel együtt reménye-
ink szerint több helyen és több alkalommal 
fogunk újraélesztésről előadásokat és gya-
korlatokat tartani. Ezeknek akkor van nagy 
jelentősége, ha az ember hirtelen csöppen be 
egy ilyen szituációba.
VH.: Végül, hol lehet kézbe fogni a könyvet?
Dr. Sirák András: Pár napon belül több pél-
dányt is átadok a velencei Városi Könyvtárnak. 
Aki viszont meg akarja vásárolni, az a kápol-
násnyéki papírboltban megteheti.

Büszkén vallhatjuk, hogy városunk fejlődése meredeken felfelé ívelő! Gyarapodunk 
lélekszámban, intézményekben (pl. sportegyetem), középítményekben (korzó, kilátó), 
jeleskedünk kultúrában, sportban. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban: beírtuk 
nevünket, illetve alpolgármesterünk, Dr. Sirák András főorvos úr beírta a tudomány 
világába is! Az egyetemi tankönyvként is sikert aratott szakkönyve, a SÜRGŐSSÉGI 
BETEGELLÁTÁS bővített formában, hatodik kiadásban jelent meg. 
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Mi is szedtük
A fenntarthatósági témahét keretében iskolánk 
diákjai is kivették a részüket a szemétszedésből. 
A Te-Szedd akcióban az iskola udvaráról szedték 
fel a gyerekek a legapróbb cukorkapapírokat is, 

majd a hetedikesek és nyolcadikosok egy-egy 
csoportja a Babák Rózsakertjében és az Európa 
parkban „gyűjtögetett”. Mindenki örömére a két 
parkban nagyítóval kellett keresni a szemetet.

Milyen levegőt veszünk?

Iskolánk is részese a Greenpeace „Tiszta leve-
gőt!” kampányának. Áprilisban két héten keresz-
tül apró műszerek mérik a levegő nitrogén-dioxid 
tartalmát. Ez a veszélyes anyag főként a dízelau-
tók kipufogógázából kerül a levegőbe. A mérés 
eredményeiről április végén kapunk tájékozta-
tást.
Gondolkodj globálisan, cselekedj helyben!
A fenntarthatósági témahéthez kapcsolódva 
felsős etika órákon pólószatyrokat, bugyrokat 
készítettek a diákok. A használt pólók újrahasz-
nosítása, különféle technikák kipróbálása és a 
környékbeli zöld kezdeményezések megisme-
rése apró, de fontos lépés a környezettudatos-
ságra nevelésben.

Bernáth Éva, 
Szilágyi Réka

alkotások. Hatalmas sikert arattak drámásaink, 
akik elsők lettek kategóriájukban, valamint a 
kaposvári Csiky Gergely Színház különdíját is 
elnyerték. Karácsonyné Kéki Andrea kiváló mun-
káját dicsérik a zsűri elismerő szavai:„Tökéletes 
jelenetválasztás, ahol a gyerekek önmagukat 
játszhatták. Professzionális drámapedagó-

gia!” Szívből gratulálunk Andinak és a Velencei 
Gézengúzoknak! A próza kategóriában Lukács 
Bulcsú Sándor 5. c. osztályos tanulónk a máso-
dik helyezést érte el a Leánlopás című bukovinai 
székely népmesével. Ő is kapott még egy külön-
díjat. A képzőművészet kategóriában második 
helyezett lett Dudra Dorottya 4. a. osztályos diá-
kunk, illetve különdíjban részesült Kovács-Pődör 
Petra 5.b. osztályos tanulónk. Gratulálunk min-
den nyertesnek!

Papp Sándorné Zsóka
hitélet-nev. ig.h.

Udvartakarítás  
a Zöld iskolarészben

Szülői kezdeményezésre 2019. március 28-án 
délutánra egy közös udvartakarításra hívtuk a 
szülőket, pedagógusokat. Feladat volt bőven! 
Virágok ültetése, a virágágyások előkészítése, 
a zöldhulladék összegereblyézése, száraz fák, 
bokrok kifűrészelése, a vashulladék autóra 
pakolása, elszállítása, a fák, bokrok metszése, 
a homokozóban és a focipályán a homok ele-
gyengetése, ledöngölése, az iskolai szemét-

Nyomozás a Zöldligetben
Idén harmadik alkalommal rendeztük meg 
országos angol nyelvi versenyünket harmadik 
és negyedik osztályos tanulóknak. A feladatok 
megoldása során a gyerekek egy képzeletbeli 
nyomozásba csöppentek, ahol a kis detektí-
veknek egy gyémánt nyaklánc eltűnésének 
rejtélyét kellett kinyomozniuk, 
és a verseny végére kézre kerí-
teni a tolvajt.  Tizenhárom iskola 
összesen 112 két tanítási nyelvű 
programban tanuló diákja mér-
hette össze tudását ezen a késő 
márciusi délelőttön. Iskolánkat 
három csapatban 12 tanuló 
képviselte: Dudra Dorottya (4.a),  
Simon Lilien (4.c), Piniel Bertalan 
(3.a), Bátor-Unger Emese (3.c); 
Dombi Ákos (4.a), Szigeth Réka 
(4.c), Maresquier Alex (3.a), Márkus Hanna (3.c); 
Pósa Petra (4.a),  Füst Molnár Milán (4.c), Sipos 
Zsófia (3.a), Virga Vanessza Vendi (3.c). Igen szo-
ros versenyben az első csapat a negyedik, másik 
két csapatunk pedig holtversenyben az ötödik 
helyet szerezték meg a 28 induló csoport közül. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a kollégáink 
által nyújtott rengeteg segítséget, a versenyző 
gyermekek szüleinek a támogatást, a gyerekek-
nek pedig a felkészülésbe fektetett energiát és 
lelkesedést! A szervezők: Keresztesi Orsolya, 
Lakatos Samantha, Leah Mahner, Gőgös And-
rea (Az ez alkalomra készült paravánfestmény 
Elbert Tamás kollégánk munkája.)

Gőgös Andrea

Gyöngyhalászat Budapesten

2019. március 23-án, szombaton Budapesten a 
Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola által 
megrendezett Országos Baptista Ki Mit Tud?-on 
vettünk részt. Sok „igazgyöngy” került elő a 
„halászatban”. Velencéről az alábbi kategóriák-
ban indultunk: kórus- és szólóének, próza, vers, 
dráma, showtánc, valamint képzőművészeti 
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lerakat felszámolása. Nagyon sokan szorgos-
kodtak iskolánk udvarán. A gyerekek közül is 
néhányan beálltak a munkába. A sok dolgos 
szülő, pedagógus és gyerek finom pogácsával 
pótolta az energiáit. A közös összefogásnak 
nagyon szép lett az eredménye! Megszépült 
iskolánk udvara! Köszönjük szépen mindenki-
nek a segítségét! Az elültetett virágokat az osz-
tályok locsolják.

Papp Sándorné

Zöldliget Történelmi Vetélkedő

Immáron harmadik alkalommal szervezte meg 
intézményünk a baptista fenntartású iskolák 
tanulói számára történelmi versenyét. Ettől az 
évtől kezdve próbaképp a környező 
iskolák részére is meghirdettük 
vetélkedőnket. Örömmel fogadtuk 
az innen érkező nevezéseket is.
A levelezős forduló eredménye-
képpen 8 településről 24 csapat, 
összesen 72 diák jutott a döntőbe. 
Tiszaszalkáról, Tiszaroffról, Kisújszál-
lásról és Pécsről érkeztek hozzánk 
csapatok felkészítő tanáraikkal a 
megmérettetésre. A környező tele-
pülések iskoláit Kápolnásnyék és 
Pusztaszabolcs általános iskolásai, valamint a 
velencei gyerekek képviselték. Sajnos a tovább-
jutott sárosdi tanulók más irányú kötelezettsé-
geik miatt nem tudtak jelen lenni a versenyen. 
A döntőben a gyerekek évfolyamonként az 
ajánlott szakirodalom alapján készített játé-
kos feladatokat, rejtvényeket oldottak meg. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésen a Baptista Sze-
retetszolgálat meghívott vezetői és Czuppon Ist-
ván igazgató adták át a díjakat a vetélkedő csa-
patoknak. Zöldligetes diákjaink kimagasló telje-
sítményt nyújtottak. Iskolánk csapatainak tagjai 
voltak: Benkő Rebeka, Gőgös Kincső, Lingsch 
Lola, Fábián Letícia, Márki Lili, Bakos Luca, Mol-
nár-Bodó Ajsa, Horváth Szelina, Hérics Rebeka, 
Faragó Bíborka, Grozeva Szonja, Zsombók Imola, 

Bán Panna, Novák Benedek, 
Domak Zoltán. Szívből gra-
tulálunk!

 Szigetközi Tímea, 
szervező

Alsós szakmai 
műhely

Március 29-én iskolánk 
egyik rendezvénye volt 
a Baptista Iskolák Alsós 
Szakmai Napja.  Nagy örö-
münkre több iskolából is 

érkeztek pedagógus kollégák. A megnyitó után 
két bemutató órát láthattunk. Az első egy mate-
matika óra volt, amit Bálintné Nagy-Kaszap Ditta 
kolléganőm tartott a 2.a. osztályosoknak. Bemu-
tatta, hogyan használja az IKT-eszközöket mate-
matika órán. A mai gyerekeknek nagyon fontos, 
hogy órán is találkozzanak a számítástechnika 
legújabb vívmányaival, és használhassák is azo-
kat a tanulási folyamatban. Rengeteg ötletet, 
segítséget adott nekünk. A második bemutató 
órát a 4.c. osztályban láttuk, egy magyar órát, 
ahol a kreativitás fejlesztését mutatta be a 
tanító. Karácsonyné Kéki Andrea már első osz-
tálytól használja a drámapedagógia eszközeit. 
Az utolsó projektjük az űrhajózás volt. Sokféle 
munkaformában összegezték a projekthét isme-

reteit. Bámulatos, hogy milyen bátrak, ügyesek 
és kreatívak voltak a gyerekek! Mindannyian 
nagyon élveztük az órát!
„A problémáról való beszélgetés problémákat 
szül. A megoldásról szóló beszélgetés megol-
dásokat.” (Steve de Shazer) Ezekkel a gondo-
latokkal folytattuk a délutánt. A megoldásköz-
pontú tanításról hallhattunk előadást Anditól. 
Rávilágított, hogy a gondolkodásunkon, a nyelvi 
eszköztárunkon is változtatnunk kell, hogy haté-
konyabbak legyünk. Nagyon vidám és hatékony 
volt ez a szakmai nap. Köszönöm mindkét kollé-
ganőmnek, hogy megosztották velünk a tudásu-
kat, tapasztalataikat.

Papp Sándorné
hitéleti-nev. ig.h.

Versenyeredmények

Az elmúlt időszakban több versenyen is részt 
vettek tanulóink, a következő eredményekkel:

Zrínyi Ilona Matematikaverseny:
Molnár Gábor Dávid 2. osztályos tanuló megyei 
III. helyezést ért el.

XVIII. Óperenciás Fejér Megyei 
Mesemondó Verseny, Székesfehérvár
Lukács Bulcsú Sándor 5.c. osztály – I. helyezés
Szuszán Marcell 2.a. osztály – III. helyezés

Országos Baptista Szavalóverseny, 
Petőfibánya
Az 1.korcsoportban 1. helyezést ért el Derzsy 
Levente 2.a. osztályos tanulónk.
A 2. korcsoportban különdíjat ért el Bálint 
Hajna 4.c. osztályos diákunk.
A 3. korcsoportban 2. helyen végzett Málics-Ta-
labér Anna 5.c. osztályosunk.

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági 
Akadémia NyelvÉsz verseny megyei 
helyezettjei:
Staszny Zoé 1.a. osztály – I. hely
Gulyás Gergely András 1.c. osztály – II. hely
Molnár Gábor Dávid 2.a. osztály – III. hely
Zsombók Fruzsina 4.c. osztály – I. hely
Zsombók Imola 7.c. osztály – III. hely

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny:
Molnár Gábor Dávid 2.a. osztály – megyei II. 
hely  – országos XIX. hely

Gratulálunk a diákoknak! 
Köszönjük a felkészítőik munkáját!
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Mozgásban

Mátay BalázsAz idén immár 40. alkalommal kerül meg-
rendezésre Magyarország legrangosabb 
profi kerékpáros körversenye, a világszinten 
is egyre jelentősebb tényezőnek számító 
Tour de Hongrie. A 90 éves múltra vissza-
tekintő megmérettetés szervezői március 
12-én első alkalommal jelentették be a via-
dal útvonalát, rajt- és célvárosait élő tv-köz-
vetítéssel kísért gálaműsor keretében. A 
ceremónián kiderült, hogy Fejér megye min-
den korábbinál komolyabb szerepet kap: a 
siófoki prológ után, június 12-én Velencé-
ről indul majd a viadal érdemi része az első 
szakasszal, hogy aztán majd négy nappal 
később Székesfehérvárra fusson be a várha-
tóan 20 csapat alkotta 140 fős mezőny.
Velence harmadszor lesz a Tour de Hongrie 
programjának része, 2017-ben és 2018-ban 
egyaránt a 2. szakasz startolt a tópartról, első-
ként Siófok, másodjára pedig Fehérvár volt a 
szakasz célállomása. Idén ez újra változik, a 
verseny második leghosszabb, egyben talán 
legnehezebb szakaszának végén, 194 km meg-
tétele után Esztergomban lesz a befutó. Az etap 
nehézségét a dobogókői „hegymászás” jelenti 
leginkább, hiszen ez lesz az egész megméret-
tetés második legmagasabb pontja a maga 565 
méterével, de egyébként is akad bőven kisebb 
hegy, illetve domb a szakasz folyamán. Aki ezt 
a szakaszt megnyeri, erős esélye lesz a végső 
sikerre is.
Apropó végső siker! A győztes személye majd 
Székesfehérváron derül ki, merthogy ezúttal a 
me-gyeszékhely lesz az egész versengés cél-

helyszíne. A királyi város 
negyedszer lesz rajt- vagy 
célhelyszín a Magyar Kör-
versenyen. Először 1933-
ban volt itt a befutó, majd 
1964-ben ért célba itt a 
karaván. Tavaly – több mint 
fél évszázad után – ismét 
szakaszgyőztest avattak 
Fehérváron, az olasz Mat-
teo Moschetti nyerte a 
látványos sprintbefutót a 
Zichy-ligetben.
Velence képviseletében 
Koszti András polgármester 
vett részt a programismertető gálán, s kiemelte, 
hogy régi célja az, hogy a térség multisport-köz-
pontja legyen városa. Ennek érdekében szüksé-
gesek az olyan nívós versenysport események, 
mint a Tour de Hongrie. Ezért is tettek meg 
mindent 2017-ben és azóta is, hogy részesei 
legyenek ennek a nagy médiaérdeklődéssel 
kísért eseménynek. A kitűzött célhoz igen 
közel áll a település, hiszen már most kijelent-
hető, hogy a tókörnyék 
legaktívabb sportélete 
Velencén van. - Nagy öröm 
számomra, hogy ebben az 
esztendőben már harma-
dik alkalommal lehetünk 
részesei az első kategóriás 
karavánnak, amely - a sió-
foki bemelegítő prológ után 
- érdemben tőlünk rajtol 
majd június 12-én, az első 
szakasszal. A Velence Kor-
zóról ezúttal nem Siófokra - 
ahogy 2017-ben -, s nem is 
Székesfehérvárra - miként tavaly -, hanem Esz-

tergomba teker majd a vélhetően 120-
125 fős mezőny. Köszönjük a szerve-
zőknek a bizalmat, választókerületünk 
országgyűlési képviselőjének, Tessely 
Zoltán miniszterelnöki biztosnak pedig 
azt, hogy a versennyel kapcsolatos 
szerepvállalásunkat figyelemmel kíséri, 
támogatja, és a mai gálán is velünk volt, 
erősített minket! Várunk szeretettel 
minden érdeklődőt június 12-én Velen-
cére, a Tour de Hongrie első szakaszá-
nak rajtjára! - foglalta össze a lényeget 
Koszti András.
A Tour de Hongrie főszervezője, az egy-

kori olimpikon kerekes, Eisenkrammer Károly 
elmondta; több szempontot is figyelembe vet-
tek az útvonal kialakításánál. Tekintettel arra, 
hogy 2018-ban a nehezebb, hosszabb emel-
kedőkkel tarkított szakaszokon a magyar ver-
senyzők is ígéretesen szerepeltek, igyekeztek 
az idén több emelkedőt az útvonalba iktatni. 
Eisenkrammer Károly hozzátette: 2019-ben 
több helyszínen is futamokat indítanak majd 

az amatőr kerékpárosok számára, így a nagy-
közönség is átélheti majd, mi vár a profi kerék-
párosokra.
A főszervező szólt a televíziós közvetítésekről is: 
Magyarországon ebben az évben is élő közvetí-
téssel jelentkezik majd minden nap az M4Sport. 
Az Eurosporton is jelen lesz a Tour de Hongrie: 
keddtől vasárnapig minden nap 48 perces esti 
összefoglalót láthatnak a nézők. Sőt, az utolsó 
két szakaszon másfél órás élő közvetítésre is 
sor kerül a nemzetközi sportcsatornán, melyek 
során bemutatják az érintett településeket, így 
Velence és Székesfehérvár, illetve környékük is 
kiemelt szerepet kap a világ több tucat országá-
ban látható közvetítések során.
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A Korzóról startol a Tour de 
Hongrie érdemi versenye

A gálán Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Eisenkrammer 
Károly főszervező és Koszti András polgármester.

Mátay Balázs
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 Velence sportja
VeloClass - Szalontay: ideális páros

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy nagyon 
bejött Magyarország leggyorsabb kerékpá-
rosa, Szalontay Sándor számára a tavalyi 
klubváltás. A kiváló bringás egy esztendeje 
igazolt a VeloClass Velence csapatához, 
akkor, amikor kis híján befejezte pályafutá-
sát, akkor, amikor már nem hitt abban, hogy 
megfelelő körülmények között, megfelelő 
támogatottsággal készülhet az előtte álló 
feladatokra. A váltás után egyből új orszá-
gos sprintrekordot repesztett, majd egyre 
jobban szerepelt a különböző nemzetközi 
és hazai megmérettetéseken. 

Akadt olyan viadal, ahol egyszerre győzte le az 
olimpiai bajnokot és a világcsúcstartót, miköz-
ben több „TOP 10”-es vk-eredményt is elköny-
velhetett. Nem véletlen, hogy Velencére igazo-
lása előtt sprintben a világranglista 86. helyén 
állt, ma pedig már a 19. pozícióban, nagyon 
közel az olimpiai kvótát jelentő helyekhez.
A VeloClass és Szalontay közös első évére tekin-
tettek vissza az érintettek sajtótájékoztató kere-
tében, amelyen a múlt mellett természetesen a 
jövő állt fókuszban. A „villámbringás” elmondta, 
hogy a végcél, a nagy álom a jövő évi tokiói 
olimpia, ám az idén elsősorban a megfelelő fel-
készülésre és az esztendő legfőbb megméret-
tetéseire koncentrál. - Tokió még elég messze 
van, sok víznek le kell folynia addig a Dunán, így 
jelenleg inkább az Eb-re, vb-re, világkupára és 
az európai olimpiai játékokra készülök, szeret-
nék ezeken jól szerepelni, hiszen csak így tudok 
olyan pozícióba kerülni, hogy kijussak az olim-
piára. Az esélyeket nem szeretem latolgatni, 
előre nem is lehet jósolni, mivel ez technikai 
sportág, bármi történhet a bringával is, velem 
is, de az biztos, hogy mindent bele fogok adni, 
„110 százalékkal” ott leszek minden versenyen. 

Helyezést nem mondanék, de a lehető 
legjobb szereplést várom magamtól, 
mint ahogy a klubom is - fogalmazta 
meg elvárásait saját magával szemben 
Szalontay Sándor.
Az eseményen Velence polgármes-
tere örömét fejezte ki a klub és a 
kiváló sprinter jó eredményei kapcsán, 
hozzásegítve ezzel is a várost ahhoz a 
célhoz, amit talán már el is ért, hogy 
a térség multisport-központja legyen. 
- Rendkívül örömteli számomra, hogy 
immár egy esztendeje Szőke József 
tulajdonosi szerepvállalásával és Bog-
dán Csaba elnökletével megalakult a VeloClass 
Velence kerékpáros sportegyesület, felvállalva 
a kerékpáros utánpótlás megszervezését és 
működtetését a helyi, illetve tókörnyéki isko-
lákkal együttműködve. Remek döntés volt 
az ország leggyorsabb bringása, Szalontay 
Sándor leigazolása is, hiszen általa egy, a világ 
élmezőnyéhez tartozó sportolóval, egyúttal 
egy remek sportemberrel gazdagodtunk, aki 
eddigi – velencei színekben elért – eredmé-
nyeit tekintve komoly eséllyel pályázhat a 
tokiói olimpián való részvételre. Sándorral 
immár két komoly olimpiai kvótaesélyesünk is 
van, hiszen Lakatos Zsanett kenus ugyancsak 
eséllyel küzd a tokiói részvételért. Az imént 
vázoltaknak is köszönhetően tény, hogy a négy 
és fél éve megválasztásomkor kitűzött egyik fő 
célom, hogy Velence a térség multisport-köz-
pontjává váljék, egyre közelebb kerül a megva-
lósításhoz, sőt, talán ki lehet jelenteni, 
hogy meg is valósult - hangsúlyozta 
Koszti András.

-mb-

Nem lassít a  
„Velence Express”
Eltelt egy újabb hónap, lassan elér-
kezünk a megyei II. osztályú labdarú-
gó-bajnokság hajrájához, de a Flavus 
Velence SE csapata nem lassít az Északi Cso-
portban. Csábi József fiai március közepén előbb 
Pusztavámon nyertek rangadót 2-0-ra, majd 9-0-
ra kiütötték a dobogóra pályázó Szárt. Ezt köve-
tően az ősszel Velencéről pontot raboló Bakony-
csernye otthonából távoztak 2-0-s sikerrel, hogy 
aztán hazai környezetben kisebb meglepetésre 
0-0-ra végezzenek a tavasszal igencsak jó for-
mában lévő, már a 3. helyért harcoló Vál ellené-

ben. A gól nélküli derbi után a pátkai csapaton 
„álltak bosszút” Gulyásék, idegenben nyertek 
9-2-es kiütéssel. Lapzártánkkor már 13 pontos 
különbséggel vezeti a tabellát együttesünk. 

Terepfutásban remekeltek 

Újabb szép sikereket könyvelhetett el március 
végén a Tóparti Sport Club. Erről Szabó-Tóth 
Eszter klubvezető tájékoztatta szerkesztősé-
günket: „Különösen nagy létszámmal vettünk 
részt a 2019. március 30-án Nagykanizsán ren-
dezett Spartan Race Super terepfutó verseny 
mindkét futamán. A Super versenyszámban 
(táv: 16 km, 30 akadály) a Viczián-Cseh Lilla, 
Sisa Dániel, Kovács Gergely, Kovács Amarilla, 
Naár István, Magda Szimonetta, Lukács Botond, 
Kovács Levente, Ispán Erika összetételű csapa-
tunk korosztályos bajnok lett! A sprint számban 
(táv: 7 km, 21 akadály) a Lukács Botond, Bolló 

Petra, Bolló Brigitta, Havasi-Kovács Viktória, 
Miszlai Elvira, Sisa Dániel, Kovács Gergely össze-
állítású egységünk szintén szépen helytállt, 
miként a gyermekfutamban Kovács Bendegúz. 
Jól futható volt a pálya, sok nehéz akadállyal 
és hideg vízzel. Mindenki kiválóan teljesítette a 
versenyt! Remek eredmény!”
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2019. május 26. vasárnap 
10:00 – 16:00 Velence, Kastélypark Tópart u. 52. 

A rendezvény ingyenesen látogatható!
A programváltozás jogát fenntartjuk! 
velenceturizmus.hu
facebook.com/velenceitoo�cial 

*1 db/gyermek 
** 1 gombóc/ gyermek 

Gyereknapi ajándék minden
 velencei gyerkőcnek:
12:00  Legyél a vendégünk egy hamburgerre* 
12:45   Legyél a vendégünk egy gomóc fagyira** 

Gyereknapi színpad programok: 
10:00   Köszöntő – Koszti András Polgármester 
10:20   Balance RG Sportegyesület ritmikus 
              gimnasztika bemutatója 
10:40  Napindító közös gyereknapi torna 
11:00   Gyereknapi Zenepercek 
              Horváth Márkkal - Vektor Közösségi Pont 
11:30  IKO Velence SE - Naga Dojo Karate 
              bemutató 
13:30   Portéka Színpad Vásári komédia – zenés
              interaktív játék
14:40  Sportversenyek eredményhirdetés 
15:00   Bolba Éva és a JAZZterlánc 
              gyereknapi koncert 
16:00  Rendezvényzárás 
 

Gyereknapi forgatag programok: 
10:00 – 16:00 
Ugrálóvár - csúszda  
Arcfestés 
Csillámtetoválás 
Gyereknapi alkotókuckó 
Bébijátszó  
Lu�bohóc 
Népi játékok - körhinta  

Spirit of Sports 
gyere és próbáld ki a velencei sportágakat 
11:00 – 15:00  
Sportbemutatók, játékok, sportvetélkedők a Vektor 
Közösségi Pont szervezésében.  
Evezés (VVSI), karate (IKO Velence SE - Naga Dojo ), 
kerékpározás (VeloClass Velence, Velencei-tavi Kerék-
páros Egyesület), kézilabda (Velence SE), kosárlabda 
(Alba - Fehérvár SC Alba - Fehérvár Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia), labdarúgás (Velence SE), ritmikus gimnaszti-
ka (Balance RG Sportegyesület) 

PARTNEREINKSPORTPROGRAM EGYÜTTMŰKÖDŐK

Városi Gyereknap Velence



VERSENYEK
TÓSPORT 

- Velence Országúti Maraton HT130/RT55

09.14-15. VELENCE MARATON

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

09.01. TISZA-TÓ MARATON

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

07.27-28. TOUR DE DEBRECEN

- VelenceBike Ring24

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

07.20-21.TOUR DE RING

05.18-19.TOUR DE VELENCEI-TÓ

- Bianchi Országúti Maraton HT130/RT55
- VelenceBike MTB Maraton HT66/KT46/RT26

- Velence MTB Maraton HT66/KT46/RT26

Nevezés, információ: info@tosport.hu / www.tosport.hu
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Velencén történt

Pályamustra Dunaszerdahelyen 
és Lipóton

Új sporttelepet szeretnének létrehozni 
Velencén pályázati, illetve TAO-s forrás 
bevonásával. A város északi tóparti részére 
tervezett reménybeli komplexumban mini-
mum két futballpálya, kiszolgálóhelyiségek, 
korszerű klubépület, nézőtér és öltözők szol-
gálnák a Velence SE labdarúgóinak remény-
beli előmenetelét, illetve más sportágak 
képviselőinek felkészülését is. Az, hogy a 
szándék komoly, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tapasztalatszerző út, amit az MLSZ 
Fejér Megyei Igazgatóságának operatív irá-
nyítója, Schneider Béla vezetésével tett 
meg Velence polgármestere, Koszti András, 
valamint a Velence SE társelnökei, Ferenczi 
Gyula és Győrffy Gergely.
A megyei igazgató jó kapcsolatait kihasználva 
először a szlovák határon túlra, Dunaszerdahelyre 
látogatott a tóparti küldöttség, hogy megnézzék, 
hogyan működik és miként, milyen technológi-
ával épült fel a helyi első osztályú csapat, a DAC 
1904 futballklub akadémiája, a magyar támoga-

tással létrehozott, néhány hónapja átadott MOL 
Football Academy. A komplexumban Rajkovics 
István utánpótlás-menedzser, a létesítmény egyik 
vezetője kalauzolta a vendégeket. A szakember 
elmondta, hogy az akadémián 300 fiatal játékos 

tehetséggondozása zaj-
lik 32 edző bevonásá-
val, 14 korosztályos csa-
patban. A MOL Football 
Academy célja, hogy a 
régió egyik legmaga-
sabban jegyzett nevelő-
központja legyen, 
képzett és sokoldalúan 
felkészített játékosokat 
kinevelve, akik biztos, 
megfelelő szintű után-
pótlást jelentenek az FC 
DAC 1904 első csapata 
számára.
A modern főépület és 
a minden igényt kielégítő füves, valamint műfü-
ves pályák mellett az öltözők és a kiszolgálóhe-
lyiségek egy speciális konténertechnológiával 
épültek. Nagy előnye, hogy könnyen és gyorsan 
takarítható felületek borítják, modern és időt 
álló. Aligha gondolná bárki, de igaz: a könnyű 

szerkezet ellenére 80 
év a „szavatossági” 
ideje, azaz sok ezer 
tehetséges fiatal kine-
velését szolgálhatja 
még az edzői szobákat, 
irodákat, vizesblokko-
kat, oktatótermeket, 
étkező- és számítógé-
pes helyiségeket is tar-
talmazó objektum.
Felvidékről a szigetközi, 
Duna-parti településre, 
Lipótra vezetett a csa-
pat útja. A jelenleg a 
Győr- Moson-Sopron 
Megyei I. osztályú baj-
nokságot százszáza-
lékos teljesítménnyel 
vezető Lipót Pékség 

SE elöljárói mutatták be a bő másfél esztendeje 
átadott, két pályát tartalmazó, klubházzal, öltö-
zőépülettel és annak tetején kis lelátóval rendel-
kező sporttelepet. Ez lehet a követendő példa a 
Velence SE számára, hiszen éppen úgy az NB III. 
a végcélja a Fejér Megyei klub labdarúgóinak, 
mint a pékségéről híres község csapatának.
Az új sportkomplexum még odébb van, ám az, 

hogy előre, gondosan terveznek, és a megfelelő 
szakértelemmel támogatva haladnak a megva-
lósítás felé Koszti András polgármester és a klub-
vezetők, aligha vitatható.    

-mátay-

Eredményes szezonra  
bálozhattak

Mint arról sportoldalunkon beszámoltunk, 
továbbra is rendületlenül menetel a bajnoki cím 
és a feljutás felé a Flavus-Velence SE labdarú-
gó-csapata, miközben a klub második csapata, 
valamint női és férfi kézilabdásai is remekül 
helytállnak, mindannyian pontvadászatuk dobo-
góján tanyáznak és komoly éremesélyesek. A 
patinás, 83 éves egyesület történetének talán 
legeredményesebb időszakát éli, így megalapo-
zott volt a sportolók és minden résztvevő jó han-
gulata a helyi sportbálon, amelyet második alka-
lommal rendezett meg a Velence SE március 
30-án. Győrffy Gergely társelnök és felesége, 
Diána mint főszervezők alaposan kitettek magu-
kért a Velence Korzón megrendezett esemé-
nyen. Ahogy mondani szokás: „minden a helyén 
volt”, az étel, az ital és a program. Lorán Barna-
bás (TraBarna) standup műsora megalapozta a 
hangulatot, a meghívott zenekar pedig remekül 
fokozta azt, kiválóan interpretálva az elmúlt évti-
zedek - főleg hazai - örökzöldjeit Fenyő Mikitől 
a mulatós sztárokig, alaposan megmozgatva a 
jelenlévőket.                                                                                                                                   

-mb-
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Grecsó Krisztián: 
Vera

A nyolcvanas években játszódó történet cím-
szereplője a tizenegy éves Tátrai Vera, aki kis-
kamaszként éli meg az első szerelem érzelmi 
viharát, ugyanakkor a felnőttekbe vetett hitének 
megingását is. Grecsó pontos lélektani elemzést 
ad a Vera lelkében lejátszódó folyamatokról, 
finom rezdülésekről, miközben laza mozdula-
tokkal megrajzolja a 80-as évek hangulatát, tár-
sadalmi hierarchiáját, jellemző életképeit.

.

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 

 

Grecsó Krisztián: Vera 

A nyolcvanas években játszódó történet címszereplője a tizenegy éves Tátrai Vera, aki 
kiskamaszként éli meg az első szerelem érzelmi viharát, ugyanakkor a felnőttekbe vetett 
hitének megingását is. Grecsó pontos lélektani elemzést ad a Vera lelkében lejátszódó 
folyamatokról, finom rezdülésekről, miközben laza mozdulatokkal megrajzolja a 80-as évek 
hangulatát, társadalmi hierarchiáját, jellemző életképeit. 

 

Ashlee Vance: Elon Musk 

Napjainkban kevés az olyan inspiráló személyiség, aki hajthatatlansága és eredeti látásmódja 
révén számos technológiát forradalmasítva, több területen is maradandót alkot. Buktatókkal és 
sikerekkel teli története önmagában is lenyűgöző, Elon Muskot azonban leginkább az teszi 
szuperhőssé, hogy modern technológiai megoldásaival környezettudatos módon keres 
válaszokat korunk kihívásaira: a jövő izgalmas, optimista képét festi elénk. 
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Napjainkban kevés az olyan inspiráló személyiség, aki hajthatatlansága és eredeti látásmódja 
révén számos technológiát forradalmasítva, több területen is maradandót alkot. Buktatókkal és 
sikerekkel teli története önmagában is lenyűgöző, Elon Muskot azonban leginkább az teszi 
szuperhőssé, hogy modern technológiai megoldásaival környezettudatos módon keres 
válaszokat korunk kihívásaira: a jövő izgalmas, optimista képét festi elénk. 

 

 

Ashlee Vance: 
Elon Musk

Napjainkban kevés az olyan inspiráló személyi-
ség, aki hajthatatlansága és eredeti látásmódja 
révén számos technológiát forradalmasítva, 
több területen is maradandót alkot. Buktatók-
kal és sikerekkel teli története önmagában is 
lenyűgöző, Elon Muskot azonban leginkább az 

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

teszi szuperhőssé, hogy modern technológiai 
megoldásaival környezettudatos módon keres 
válaszokat korunk kihívásaira: a jövő izgalmas, 
optimista képét festi elénk.

 

Katharina Neuschaefer: 
A világ legszebb mondái

A széles kitekintést nyújtó válogatás ismert vagy 
sosem hallott-olvasott mítoszok, legendák és 
valós történelmi események gyűjteménye. A 
legszebb északi, kelta, görög-római, germán, 
egyiptomi, sumer regék és mondák olyan köny-
nyen befogadható, izgalmas olvasmánnyá vál-
nak a kötet lapjain, amely végre gyerekekhez 
szólóan, gyereknyelven beszéli el az emberiség 
közös kulturális örökségét.

A kézimunka egyidős az emberiséggel. A ruházat elkészítésével 
kezdődhetett, majd a lakóhely díszítésével folytatódott. A felhasz-
nált anyagoktól függően ma ismét reneszánszát éli. 2015-ben 5 
taggal alakult meg a Velencei-tó környéki  alkotókör, aminek tagjai 
célul tűzték ki e hagyomány ápolását. 2019 januárjában, egy fel-
hívást követően 16-ra bővült létszámunk. Minden páratlan héten 
hétfőn 16-18 óra között Velencén, a Közösségi Házban találko-

zunk. Sorra vesszük 
a kézimunkák válfa-
jait, hogy értő útmu-
tatással bárki elsa-
játíthassa nemcsak 
az alapokat, hanem 
idővel a bonyolul-
tabb mintákat is. 
Foglalkozunk hor-
golással, kötéssel, 

hímzéssel, foltvarrással. Készítettünk már amigurumi figurákat, 
húsvéti ajtódíszt, filcből rátéttel díszített tojásokat. A különböző 
kötésmintákat egy sálon gyűjtjük össze. Később kiállítást is terve-
zünk munkáinkból. Szeretnénk, ha minél több érdeklődő csatla-
kozna hozzánk.

Debreczeni Dánielné Marika   
klubvezető

Velencei-tó környéki  alkotókör Költészet napi előzetes Lukács Sándorral

Olvasni-Való

Felsorolni sem egyszerű azo-
kat a kitüntetéseket, elisme-
réseket, melyekkel a Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas, érdemes, 
kiváló művész, költő Lukács 
Sándor büszkélkedhet. Az a 
Lukács Sándor, aki ötven(!) éve 
az egyik legrangosabb fővárosi 
színi műhely, a Vígszínház tár-
sulatának tagja, aki manapság 
is három darabban próbál pár-
huzamosan, és aki ennek elle-
nére elfogadta meghívásunkat, megtisztelve minket előadóestjével. 
Van mire büszkének lennie, de ebből az ég adta világon semmit nem 
éreztetett. Mint aki az utcáról tévedt be, leírhatatlan egyszerűséggel, 
természetességgel jelent meg a Wenckheim-kastély házasságkötő 
termében, ahol előadta néhol szelíden humoros, máskor szívet mel-
engetően emberi költeményeit, amelyeket - elmondása szerint - az 
élet írt, saját élete.
A versek elhangzása után Szűcs Anikó újságíró beszélgetett vele, mely 
során kiderült, hogy a színművészet csúcsa az ő olvasatában, amikor 
az előadó már nem követelményeknek, hanem kizárólag a tartalom-
nak akar megfelelni, nem színpadról beszél, hanem hozzánk, ember-
társaihoz! Tudása, szerénysége és közvetlensége elkápráztatta a ter-
met zsúfolásig megtöltő publikumot.

Kalmár Zsolt
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Márciusi beszámolómat az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére megren-
dezett ünnepi műsorral kezdeném, amelyen 
klubunk tagjai is szép számmal megjelentek a 
Hősök parkjában. Az ünnepi beszédet ezúttal 
Tessely Zoltán, választókerületünk országgyű-
lési képviselője mondta, a kísérő műsort pedig a 
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium 

tanulói szolgáltatták. Klubunkban is megemlé-
keztünk a nevezetes eseményről, ezúttal kissé 
rendhagyó módon nem a márciusi ifjak és Petőfi 
Sándor kerültek a középpontba, hanem utóbbi 
felesége, Szendrey Júlia élettörténetét kísér-
hettük figyelemmel. Mindezt Lukácsné Icuka 
kitűnő előadásában, amelyet egy kis rögtönzött 
kiállításon fotókkal és illusztrációkkal is alátá-
masztott. Köszönjük neki az értékes beszámolót 
erről a feledés homályába merült, nem minden-
napi asszonyról. Versmondóink néhány szép köl-
teménnyel örvendeztették meg a jelenlévőket.
Egyik klubnapunkon megrendeztük szokásos 
évi kalapversenyünket (fotóval alátámasztva), 
ahol fej nem maradt fedetlenül, és szem nem 
maradt szárazon, szerencsére most a sok neve-
téstől. Természetesen minden résztvevő juta-
lomban részesült.
„Te Szedd”, hangzott a felhívás, és mi ismételten 
szedtük a szemetet a tiszta Magyarországért. 
Nem ártana, ha néha azok is besegítenének, akik 
időnként „elveszítik” úton-útszélen kisebb-na-
gyobb csomagjaikat, zsákjaikat.
Tavaszi rövid autós kirándulásunkat a dinnyési 

Várparkban kezdtük. Alexi Zoltán, a park meg-
álmodója és a várak megépítője alkotásaival 
bekerült a Guinness Rekordok könyvébe. Az 
anyaghűen kialakított vármakettekkel legin-
kább Magyarország elpusztult vagy romjaiban 
lévő várait próbálta rekonstruálni és szemlél-
tetni az utókor számára. A várakon kívül még egy 
Árpád-kori falut is felépített. A skanzen házai, 

épületei méretarányosak. 
Fiataloknak, időseknek, csa-
ládosoknak egyaránt aján-
lani tudom, nagyon érde-
kes, teljesen egyedi, kiváló 
kiránduló célpont. Ezután 
a pákozdi Bella-tónál tet-
tünk egy kis sétát, majd az 
Ingókő étteremben meg-
ebédeltünk. A kitűnő ebéd 
után a sukorói katolikus 
templomot néztük meg, 
ahol Norbi atya kalauzolt 
bennünket, amiért ezúton 

is hálás köszönetünket fejezzük ki. Élményekkel 
telve, jóleső fáradtsággal tértünk haza.
Az EFI-előadások keretein belül dr. Szemenyei 
Mónika reumatológus szakorvos, adjunktus 
asszony előadásában sok érdekes dolgot tud-
hattunk meg a csontritkulásról.
Néhányan szorgalmasan látogatjuk a rejtvény-
fejtők klubját. És hogy ne csak szellemünknek, 
hanem testünknek is nyújtsunk egy kis frissítő 
támogatást, csatlakoztunk az újonnan alakult 
Nordic Walking klubhoz. Ebben szakképzett, 
igen felkészült vezető, Kardos Gáborné Mártika 
testnevelő tanár segítségé-
vel igyekszünk elsajátítani 
ennek az egész testet meg-
mozgató sportnak minden 
fortélyát, annak reményé-
ben, hogy a későbbiek 
folyamán rövidebb túrákon 
is részt fogunk venni.
A költészet világnapja alkal-
mából a Hauszman Alajos 
EKIK szervezésében Lukács 
Sándor  Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas, kiváló, érdemes 
művész színésszel és köl-

tővel találkozhattunk. Először saját versei közül 
néhányat önéletrajzába beleszőve adott elő, 
hatalmas sikert aratván a telt házas közönség 
előtt. Ezután Szűcs Anikó újságíró „faggatta” a 
művész urat életpályájáról, és a csaknem 50 éve 
tartó vígszínházi tagságáról. Végezetül a nézők 
kérdéseire nagyon kedélyesen és szívesen vála-
szolt. Köszönjük a tartalmas, szép estét.
94. születésnapja alkalmából köszöntöttük 
klubtagunkat, Horváth Gyula bácsit, aki nagy 
szeretettel fogadta otthonában szerény küldött-
ségünket. Hamar előkerültek az életének külön-
böző szakaszait bemutató családi és egyéb 
fotók, fotóalbumok. Ezúton is jó egészséget 
kívánunk neki, egyúttal nyugdíjas társainknak és 
a lap valamennyi olvasójának is.

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

Óvárosi Nyugdíjas Klub

2019. március 8-án a Nemzetközi Nőnap tiszte-
letére a klub csaknem minden tagja összegyűlt 
az István étteremben. A klubnapon vendégünk 
volt Koszti András polgármester úr. A finom ebéd 
után végre hosszabb ideig közöttünk maradt, így 
a klubtagok elmondhatták problémáikat, ész-
revételeiket, meghallgattuk a polgármester úr 
tájékoztatóját, a városban történő változásokat, 

Kalapverseny a klubban

 Az Erl házaspár koszorúzott nemzeti ünnepünkön
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és válaszait a felvetett gondokra.  A klub hölgy-
tagjai 1-1 szál szegfűt, a polgármester úrtól 1-1 
cserép virágot kaptak.
Március 15-én délután került sor a városi ünnep-
ségre a Hősök parkjában. Az első megemlékező 
Koszti András polgármester volt, majd Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő emlékezett a 
171 évvel ezelőtt történtekre. Ezután beszélt a 
jelenlegi politikai helyzetről és a közelgő európai 
parlamenti választásról. Az ünnepi megemléke-
zések után a város és az intézmények vezetői, az 
egyházak vezetői és a nyugdíjasklubok képvise-
lői koszorúztak a hősök emlékművénél. A prog-
ram zárásaként az emlékező műsort a Dr. Entz 
Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium tanulói 
adták nagy sikerrel. 
Az ünnepség befejezése után megbeszéltük a 
március 21-re tervezett szemétgyűjtési akció 
részleteit. Március 21-én 16:00 órakor a Wenck-
heim-kastély mögött találkoztunk a szemét-
gyűjtési akcióra érkezettekkel, az óvodásoktól a 
nyugdíjasokig.
A kesztyűk és a zsákok kiosztása után a vasútál-
lomás környékére és a Korzó területére kivonul-
tunk, ahol nagyobb mennyiségű szemetet nem 
találtunk, annál több cigarettacsikket szedtünk 
össze a parkolóban, ahol egyes autósok kiürítet-
ték a csikktartójukat. A zsákok leadása után jóízű 
meleg étellel vendégelték meg az önkéntes tűz-
oltók a gyűjtögetőket.
Ugyan nem klubtagunkról van szó, de szeretettel 
és nagy tisztelettel köszöntjük az április 20-án 
kerek évfordulóját ünneplő Tiboldi Mária művész-
nőt, a kitűnő primadonnát, az Operett Színház 
örökös tagját, és Velence város díszpolgárát.

Erl György 
klubtag

Nosztalgia III. számú  
Nyugdíjas Klub

Március 15. alkalmából a 3. sz. Nyugdíjas Klub 
nevében Benkő István és Herczeg Ferenc koszo-
rúzott. (a képen)

Ellátogattunk Az Inkák Aranya kiállításra, ahol 
páratlan élményben volt részünk. A világ leg-
értékesebb aranygyűjteménye érkezett Buda-
pestre, amely először hagyta el Perut. A felbe-
csülhetetlen értékű kiállítás a Dél-Amerikát 
egykoron uraló nép eredeti kincseit mutatta be, 
egy új, nagyszabású interaktív tárlaton keresz-
tül. Egy távoli, misztikus, letűnt világbirodalom 
titkai tárultak fel előttünk. Utána átsétáltunk 
a Bazilika előtti térre, ahol Máté Bence termé-
szetfotós mintegy 600 fotójából nyílt szabad-

téri tárlat. A kiállítás 
célja, hogy felhívja a 
figyelmet a természet-
védelem fontosságára. 
Szebbnél szebb, a ter-
mészetben elkapott 
pillanatokat csodálhat-
tunk meg, madarakat, 
lepkéket, hüllőket stb. 
olyan pózokban, amit 
egyébként sohasem 
láthatnánk.
Az elűzött álom címmel 

Lukács Sándor Kossuth-díjas, kiváló művész tar-
tott nagyszerű előadást a kastély házasságkötő 
termében. Verseinek szakavatott tolmácsolása 
mellett életéről, pályafutásának állomásairól 
beszélt, amit hallgatósága vastapssal jutalma-
zott. Szeretnénk a jövőben ehhez hasonló prog-
ramokat, előadásokat.
Idén is részt vettünk az országos TeSzedd moz-
galomban. Most is nagyon sokan voltunk. Végre 
itt a tartós jó idő, kigazoltuk a katonai temető sír-
jait, előkészítve a tavaszi virágosításra. Klubtár-
sunk, Házi József saját készítésű májas hurkával 
vendégelte meg a társaságot. Köszönjük!
Megtartottuk az idei Apák Napját, a kemencé-
ben oldalast sütöttünk, mindenki nagy örö-
mére. Régi kedves klubtagunk, Süle Ferencné 
Irénke váratlanul elhunyt, férjének és családjá-
nak őszinte részvétünk. Minden kedves olvasó-
nak, nyugdíjas társainknak további jó egészsé-
get kívánunk.

Herczeg Ferencné 
klubvezetőA klub képviselői koszorúztak március 15-én

Szépségparádé a tóparton
Farkas Barbara Kitti győzelmé-
vel ért véget az országos Miss 
Alpok-Adria Fejér Megye Szépe 
2019. szépségverseny, melyre a 
Velence Resort & Spa-ban került 
sor. A megmérettetésen válasz-
tották meg Ezerjó Szépét is, aki 
Varga Dominika lett. A közön-
ségdíjat Kanczler Viktória, a leg-
szebb mosolyért járó elismerést 
Szabó Emese kapta, a Velence 
Szépe különdíjat pedig Lukácsik 
Anna vehette át az esemény fővédnö-
kétől, Velence polgármesterétől, Koszti 
Andrástól, aki a 10 fős zsűriben is helyet 
foglalt - mások mellett - három korábbi 
királynő, Bársony Péter szállodaigazgató 
és Maszlavér Gábor Efott-fesztiváligaz-
gató társaságában.
A fináléba jutott 16 versenyző négy 
alkalommal mutatkozott be a zsűrinek, 
valamint a nagyszámú érdeklődő közön-
ségnek. A szünetekben sem maradt üres 
a színpad, több produkcióját is láthatta 
a közönség a Frenergy Fit Dance táncs-
csoportnak, valamint az első alkalom-
mal 2018-ban kiírt Fehérvár Táncosa 
tehetségkutató verseny győztesének, 

Tátrai Rékának. A közönség tapsolhatott 
továbbá Ruff Nikolettnek, a Fehérvár 
Hangja verseny háromszoros döntősé-
nek, 2016-os különdíjasának, aki nem 
mellesleg az Ezerjó Szépe verseny 2017-
es megmérettetésén is indult. Zárásként 
Koszti András polgármester a második 
helyezett Szabó Nikolettának - mint-
egy meglepetésként - még egy további 
különdíjat adott át Velence városa és 
a Velence Resort & Spa ajándékaként, 
valamint Dudik Szonja divattervezőnek a 
csodálatos ruhakölteményekért Velence 
városa és az Efott fesztivál ajándékát, 
hogy a nyáron együtt szórakozhasson a 
nyertesekkel Velencén.

 (MB)



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

Házasságot kötött:
2019. március 23-án

Sasvári László – Csányi judit Klaudia

2019.március 30-án
Purger András – Török Zsuzsanna

Aranylakodalom:

2019. március 22-én
Diósi János István – Schultz Lívia

Gratulálunk!
Egri Andorné, 

Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

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

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

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

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

Palánki Katalin 
házi segítségnyújtás 

egységvezető

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

magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.



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)  
Setényi Ildikó 
igazgatási ügyintéző 589-400
(kereskedelmi igazgatás, fizetővendéglátás,
talált tárgyak, kifüggesztések)

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS 
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly 
osztályvezető 589-407 

Szilassy Gabriella 
városüzemeltetési 
ügyintéző 589-405
(út- és közmű építési ügyek, 
tulajdonosi hozzájárulás, 
közútkezelői hozzájárulás, 
közterület-használat)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna 
városüzemeltetési ügyintéző 589-401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, 
beruházási ügyek,
telekalakítási ügyek)
Vida Tünde 
városüzemeltetési ügyintéző 589-406
(fakivágási, tűzgyújtási ügyek, 
beruházási ügyek,
építési szolgáltató pont, 
hulladékgazdálkodás)

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

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

Pénztár nyitva tartása:
hétfő 10.00 – 12.00
szerda   9.00 – 12.00
 13.00 – 15.00
péntek   9.00 – 12.00
Sürgős esetben, munkaidőben, ügyfélfogadási 
időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.
A Velencei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
e-mail: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu



www.velence.hu

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

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

 

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

   -Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése, 
 

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

    www.gergelysat.hu 

 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. április

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.

Tavaszi Hangverseny
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 

a Zene-Tér Egyesület Canoras kamarakórusának 
koncertjére.

Vezényel: Páll Kata karnagy

Helyszín: Meszleny-Wenkheim Kastély Házasságkötő terem, 
Velence, Tópart utca 52.

Időpont: 2019. május 11. szombat 18:00

A belépés díjtalan.

„A zene olyan örömöt okoz, 
amelyet az emberi természet nem nélkülözhet.”                                                                                                                             

(Konfuciusz)



GEOFÉNY Kft.

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

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

 

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

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

A foglalkozások az óvodáskort megelőző korosztálynak szólnak. 
 

A foglakozás részvételi díja: 800 Ft / család 
     

                                                                                              Szalczgruber Mariann 
                                                                      +36 30 527 64 91 

 
 

Műanyag bejárati ajtók, ablakok, 
redőnyök forgalmazása és beépítése

Szúnyoghálók  
kedvezménnyel

Továbbá párkányok, napellenzők, 
reluxák, szalagfüggönyök, ablakba 

építhető szellőzők

Redőnyjavítás

Szakszerű beépítés, visszajavítás 
igény szerint.

Ingyenes felmérés, szaktanácsadás.

Telefon: 06-30-781-8022

252014. november–december

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

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/275-0582  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

Nehezen kelsz?  
Nehezen mozogsz?

GERINCJÓGA ®

Jótékony hatását 
rövid időn belül 

érezni fogod!

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

Ádám Jakab Erika,  
bejelentkezés: 

06-20-250-5453

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!



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


