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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. július 22., 24., 29., 31., augusztus 5., 7.,     
Zöld nappali
Szabad játék, anya-coworking iroda, 
zöldre nevelés és garantált jókedv: 
ez a MumGoesGreen Club! A babáknak szabad játékpolc, 
kreatív babzsákok és pihenőhelyek, újrahasznosított játékok, 
sok-sok gyümölcs, a Mesekuckó bábjátéka, buborék, zene, tánc 
és „ökodálypályázás” hétről hétre.
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
9.00-12.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. július 24., 26., 31., augusztus 2., 7., 9.   
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. július 25. Mikor hívjunk mentőt? (4. rész)
Az Országos Mentőszolgálat Fejér megyei 
vezető mentőtisztje, Reszegi Imre előadása 
a Velencei Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
Köszöntőt mond: Dr. Ferencz Péter, a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
17.00
Velencei Szakrendelő, Nappali Kórház (Balatoni út 65. II. em.)

2019. július 27. FonaklLak vásár és Workshop
Az eseményre rengetegféle fonalat - pólófonalat, zsinórfonalat, 
szalagfonalat, fettuccia fonalat, makraméfonalat, 
amigurumi fonalat és kiegészítőket visznek a szervezők, 
ezért ha szívesen kipróbálnál valami újat, akkor érdemes 
ellátogatnod a Green Residence Élményközpontba.
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
10.00-14.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)
                                      
2019. július 29. „Görcsoldás” - stresszkezelés
Dr. Bjelik Anna, a Szt. György Egyetemi Oktatókórház 
Pszichiátriai Osztály orvosának előadása
a Velencei Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
Köszöntőt mond: Dr. Ferencz Péter, a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
17.00
Sukoró, könyvtár (Fő u. 58.)

2018. augusztus 2. 
Anyatejes Táplálás Világnapja
Előadások, bemutatók, tanácsadások 
az Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából
Velence I. és II. védőnői körzetei, valamint 
Kápolnásnyék védőnői körzetében 
az érintettek számára. A rendezvény ideje alatt játszóházat 
biztosítanak a gyerekeknek.
9.00-12.00
Művelődési Ház (Kápolnásnyék, Fő u. 26.)

2019. augusztus 19. Trianon-emlékmű avatása
Richter Ferenc kőfaragó-szobrász alkotásának felszentelése 
és avatóceremóniája.
Az ünnepi műsort a Szabad Színház 
ifjú művészpalántái szolgáltatják.
11.00
Hősök parkja

2019. augusztus 19-20.    Velence város 15. 
születésnapja és Szent István-ünnep
Két napon át tartó eseménysorozat, minden korosztály számára. 
Zenés programok, koncertek, kulturális kavalkád, tűzijáték, 
ünnepi szentmise.
(Részletek a 24. oldalon)
14.00-23.00 óráig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
Velencei Római Katolikus Templom (Fő u. 70.)

PROGRAMELŐZETESEK

2019. augusztus 24.   
Tekerd körbe a Velencei-tavat!
Polgárőrök országos kerékpáros tókerülő versenye, túrája 
az egészséges életmód 
és a kerékpározás népszerűsítése jegyében 
az Országos Polgárőr Szövetség 
Sport Egyesülete szervezésében.
Gyülekező, felvezető műsorok 
a Wenckheim-kastély (könyvtár) épületénél.
9.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

Velence város programjairól, eseményeiről bővebben tájékozódhat 
az interneten a www.velence.hu és a www.velenceturizmus.hu 
weboldalakon, illetve Velence város hivatalos Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/Velencevaros 
                                                                              
Címlapon: Kerékpáros legendák, Alberto Contador és Ivan Basso 
között Koszti András polgármester, a Tour de Hongrie rajtja előtt. 
(Bővebben a 22. oldalon)
Fotó: Igari Balázs 

Velencei események
www.velence.hu
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Kedves Velenceiek!
Igazán forró hetek vannak mögöttünk, lapzár-
tánk idején is 30 fok feletti csúcshőmérséklete-
ket regisztrálhattunk, s túl vagyunk már néhány 
hőségriadón is. Itt emelném ki, hogy valameny-
nyi velencei strand vízminősége továbbra is jó, 
illetve kiváló. Így semmi akadálya annak, hogy 
nálunk csobbanjanak egy nagyot a hűs habokba 
vágyók. Forróság ide, hőségriadók oda, az élet 
nem áll meg, sorban jöttek és jönnek az esemé-
nyek városunkban.
Nézzük a közelmúlt történéseit: június 12-én 
immár harmadik alkalommal rajtolt a Tour de 
Hongrie profi kerékpáros körverseny Velen-
céről. Ezúttal a megmérettetés érdemi része, 
az első szakasz startolt a Korzóról. Nagy meg-
tiszteltetés számunkra, hogy a sportág legna-
gyobbjai közé tartozó, hétszeres Grand Tour 
győztes Alberto Contador is ellátogatott hoz-
zánk, s vele, valamint a kétszeres Giro-nyertes 
Ivan Basso-val közösen indíthattam útjára a 
mezőnyt. Személyükben hazánk és városunk 
iránt élénken érdeklődő, kiváló sportembere-
ket ismertem meg. A szakasz az olasz Belletti 
sikerével zárult, a legjobb magyar - egyben 
Velence különdíjasa - Valter Attila lett, aki a 
Richter Ferenc és Richter Emil által készített 
„Ősbiciklis” szobrocskát vehette át az etap 
utáni eredményhirdetésen. Gratulálok neki, 
valamint a szervezőknek, akik újra kiváló ver-
senyt hoztak városunkba.
Befejeződött egy újabb tanév, három végzős 
osztály 74 diákja búcsúzott június 15-én alap-
fokú tanulmányaitól a Zöldliget Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
és Gimnázium ballagási ünnepségén. Ez a nap 
számomra különös jelentőséggel bírt, ugyanis 
a ballagók között volt Olivér fiam is, aki jó tanul-
mányi eredménnyel zárta a 8. osztályt. Büszke 

vagyok rá, mint ahogy a Zöldligetben folyó okta-
tási munka színvonalára is. Kiválóan képzett, 
jól felkészült tanárok kezei között pallérozódik 
Velence jövője. Köszönjük!
Polgármesterként elsődlegesen városunk fej-
lődéséért, Velence lakosságáért dolgozom, a 
legnagyobb elismerés számomra az, amikor 
lakótársainktól pozitív visszajelzéseket kapok 
egy-egy intézkedés, fejlesztés vagy éppen ren-
dezvény kapcsán. Annak, hogy talán nem járok 
rossz úton, számomra rendkívül megtisztelő 
visszajelzése volt az, amikor 2017-ben - Fejér 
megyében elsőként - egy széleskörű, nyílt sza-
vazás eredményeképp elnyertem, és Balatonfü-
reden a Városi Polgármesterek Randevúja című 
eseményen átvehettem az „Év Polgármestere” 
díjat. Sokadszor is köszönöm mindenkinek, aki 
rám adta a voksát, hiszen ez képviselő-testüle-
tünk és őnkormányzatunk munkáját is pozitívan 
minősítette. 
Nemrégiben az a megtiszteltetés ért, hogy a 
díjátadó rendezvény ötletgazdája, főszervezője, 
dr. Oltványi Tamás megkeresett, hogy szeretné, 
ha Velence lenne az idei, 25. Városi Polgármes-
terek Randevúja - ezzel együtt természetesen a 
díjátadó gála - házigazdája. Örömmel fogadtam a 
felkérést, így az egyeztetéseket követően június 
18-án sajtótájékoztató keretében bejelenthet-
tük: 2019. szeptember 13. napján településünk 
ad otthont a rangos eseménynek. A szavazás 
már folyik, voksolni kizárólag a rendezvény hon-
lapján, a www.szferaeuropa.hu oldalon lehet. 
Június 23. napján került sor a Velence Korzó-
val kapcsolatos helyi népszavazásra, amelyen 
a részvétel a törvény által előírt érvényességi 
küszöb felét sem érte el. A választópolgárok 
24,6 %-a járult az urnákhoz, így a már eleve 
szükségtelen voksolás érvénytelen és ered-

ménytelen volt. 
Ennek ellenére, 
ahogy azt a nép-
szavazás utáni 
sajtónyilatkoza-
tokban és a leg-
utóbbi képvise-
lő-testületi ülésen 
elmondtam, itt 
is megerősítem: 
Velence Város 
Ö n k o r m á n y z a t 
Képviselő-testü-
lete nem tervezte 
és most sem ter-
vezi a Velence 
Korzó értékesíté-

sét, s nem támogatja az emelet beépítését sem, 
amíg én leszek a polgármester, ezekhez egé-
szen biztosan nem fogok hozzájárulni!
Városunkban szemlézett július 2-án a Virágos 
Magyarország környezetszépítő verseny szak-
mai zsűrije. Velence kezdetek óta résztvevője, 
ráadásul igen eredményes résztvevője a nívós 
megmérettetésnek. Ennek megfelelően szá-
munkra nagyon fontos, hogy településünk 
egész évben üde, zöld, virágos arcát mutassa 
a hozzánk érkezőknek, így a zsűri tagjainak is. 
Remélhetőleg idén ugyancsak magasra érté-
kelik erőfeszítéseinket, és díjazzák a Benkő Ist-
vánné által irányított helyi virágosítási, környe-
zetszépítési tevékenységünket.
Javában folyik már a Velencei Meseliget Óvoda 
óvárosi főépületének teljes energetikai felújí-
tása. Nyár végéig, a következő oktatási-nevelési 
szezon kezdetére be is fejeződik a nagyszabású 
beruházás, melynek keretében  - egyebek mel-
lett - új nyílászárókat, ajtókat, ablakokat, külső 
szigetelést, burkolást és tetőszigetelést is kap 
az épület, aminek a további bővítése szintén ter-
veink között szerepel.
Végül engedjék meg, hogy invitáljam Önöket 
augusztus 19-re, Velence város 15. születés-
napi rendezvénysorozatára, amelynek kereté-
ben 11.00 órakor felavatjuk majd az új trianoni 
emlékművünket. Találkozzunk a Hősök parkjá-
ban és a Korzón! 

Koszti András
polgármester
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 Köszöntő a Zöldliget Iskola ballagási ünnepségén

Képviselői fogadóórák 
2019. augusztus

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2019. augusztus 22. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2019. augusztus 22. (csütörtök) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2019. augusztus 26. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2019. augusztus 26. (hétfő) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2019. augusztus 22. (kedd) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2019. augusztus 26. (hétfő) 

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

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



Tisztelettel köszöntöm főorvos úr, köszönöm, 
hogy elfogadta meghívásunkat egy interjúra. Az 
ön szakterülete, az urológia az orvostudomány 
oly széles skáláját öleli fel, hogy annak egészéről 
szólni terjedelmében sokszorosan meghaladná 
a Híradó adta lehetőséget. Ezért tudománya egy 
szűk szeletkéjéről, azzal kapcsolatban is a leg-
fontosabb tudnivalókról kérdezem a főorvos urat. 
Kérem, szóljon a prosztatáról, annak betegsége-
iről. Először kérdezném, hogy van-e valamilyen 
viszonyszám arra vonatkozóan, hogy a férfilakos-
ság hány százalékát és melyik korcsoportot érinti?
- A prosztata a húgy-ivarszervek fontos része. Leg-
fontosabb feladata a hímivarsejtek táplálása és az 
ondó nemzőképességének biztosítása. Az életkor 
előrehaladtával növekedésnek indul, és vizelési 
panaszokat okozhat. A prosztata-megnagyobbo-
dás ma már népbetegségnek tekinthető! A legó-
vatosabb statisztikák is számukat 800 ezer - egy-
millióra teszik. Minden férfinek van prosztatája, 
de addig jó, amíg nem tud róla. Tíz beteg közül 
mindössze egy-kettő jelentkezik urológusnál, a 
többiek vagy egyáltalán nem, vagy nem szakem-
berrel kezeltetik magukat. Ez utóbbi azért is fon-
tos, mert a szakmaidegen kezelések sok veszélyt 
rejthetnek magukban, pl. a prosztatarák rejtve is 
maradhat, így a hatásos és szükséges kezelések 
későn kezdődnek, vagy el is maradhatnak.
Tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben úgy lát-
juk, hogy egy feltételezett távpisilési versenyen 
csak gyenge helyezést érnénk el, akkor – min-
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den gátlást félretéve – forduljunk urológushoz?
- Tisztelt uraim! A hölgyeknél megszokott, hogy 2-3 
évente elmennek a nőgyógyászukhoz! Én azt taná-
csolom, hogy minden 55 év feletti férfi, különösen 
akkor, ha a családjában prosztata-  és/vagy emlőrák 
fordult elő, keresse fel az urológus szakorvost. 
Az urológus mennyiben és milyen módszerek-
kel tud a bajunkon segíteni?
- A vizelési panaszok hátterében többféle beteg-
ség is állhat. A rendelőben 
a panaszokról részletesen 
elbeszélgetünk, mely egy 
kérdőív (IPSS) kitöltését 
jelenti, elvégezzük a fizikális, 
laboratóriumi és a hasi ultra-
hang-vizsgálatokat. Egysze-
rűbben fogalmazva: felállít-
juk a diagnózist, és meghatá-
rozzuk, szükséges-e kezelés. 
A kezelés lehet gyógyszeres, 
műtéti vagy csak megfigye-
lés, gondozás.
A tökmagolajról és egyéb 
házi szerekről mi a főorvos úr 
véleménye?
- A természetes alapanyagú készítményeknek 
a szükséges terápiákban, megvan a helyük, de 
ezek nem helyettesíthetik a szakvizsgálatokat. 
Főorvos úr, mit jelent a gyakran emlegetett PSA?
- A prosztatabetegségek kivizsgálásának része a 
laboratóriumi vizsgálat is, ennek fontos és „köte-
lező” része a prosztata specifikus antigénjének 
(rövidítve PSA) vizsgálata. Ez egy jelzőanyag 
(marker), mely azt jelzi, hogy valami probléma 
van, és további vizsgálatok szükségesek.  Önma-
gában a daganat kimutatására nem alkalmas, de 
felhívhatja rá a figyelmet!
Különböző népszerűsítő közműsorokból gyak-
ran hallhattuk, olvashattuk, hogy az ultrahang 
forradalmi változást hozott, és itt példaként  

gyakran éppen a prosztata vizsgálatát említik. Ez 
valóban így van, a főorvos úr is használja?
- Ez pontosan így van! Az ultrahangvizsgálat ma 
már rutinszerű vizsgálat. A szakrendelésünkön 
megjelenteknél minden esetben, még szűrő 
jelleggel is elvégezzük. A vizsgálat nemcsak a 
kivizsgálásra, hanem a különböző betegségek 
kezelési eredményének nyomon követésére is 
alkalmas.

Kérem, főorvos úr, szóljon életrajzszerűen magá-
ról, hogy betegei emberi oldaláról is megismer-
hessék!
- Amit elmondanék magamról: 1950. szeptem-
ber 16-án (Sárbogárdon) születtem. Végzettsé-
geim: Pécsi Orvostudományi Egyetem Általá-
nos Orvosi Kar (1976), urológiából szakvizsga 
(1980), humán menedzseri egyetemi diploma 
(1996).Munkahelyek: Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Urológiai Klinika (1976–1994); Szé-
kesfehérvári Szent György Kórház, az Urológiai 
osztály osztályvezető főorvosaként. Fejér megyei 
Szent György Egyetemi Oktató Kórház (2011-) 

Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink

Dr. Rácz Lajos
urológus főorvos
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Bárzsing! Milyen bár? Miféle zsineg? Nem, ez való-
jában a nyelőcső (oesophagus) leghivatalosabb, 
legmagyarabb neve. Dülmirigy! Hova dűl? Mire 
irigy? Nem, ez ismert orvosi műszóval a prosz-
tata. Nemcsak hangilag cseng össze a grósztata* 
(nagyapa) szóval, valóban a korosabb férfiak igen 
gyakori betegsége.

- sy -

folytatás a 7 oldalon



VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET - SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS

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

 SZAKRENDELÉS  HÉTFŐ  KEDD  SZERDA  CSÜTÖRTÖK  PÉNTEK 

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

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

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

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

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

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

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

Érsebészet DR. TURCSÁN ERIK
   (időpont előzetes 
   egyeztetés szerint)

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

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

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

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

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

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

Bőrgyógyászat     ÁTMENETILEG SZÜNETEL  ÁTMENETILEG  SZÜNETEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gyógyítóink
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Helytörténet A-tól Z-ig

A Hangyaszövetkezettől az ÁFÉSZ-ig 2. rész

1903-ban már Velencén is létesült egy szövetkezet, eredeti nevén: Velen-
cei Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. Névadója a szorgos kis állat lett, 
ismerhetjük a meséből. A katolikus templom melletti épületben műkö-
dött, a mai Szent János étterem helyén. Különös kegye a sorsnak, hogy 
alig változott a ház, a korabeli fényképek alapján tisztán felismerhető. A 
következő személyek nevei maradtak fenn a kezdeti időkből: Manndorf 
Géza báró, mint alapító-kezdeményező igazgatósági tag, Tőke István 
plébános, ifj. Meszleny Pál, Kovács István községi főjegyző, elnök, Decsy 
Károly református lelkész, Takács Ignác, Szüts Dániel, Horváth József, Pólya 
József nyugdíjas könyvelő.
Sajnos a történelem nem kímélte a szövetkezeti életet, a II. világháborúban 
kifosztották a település boltjaival együtt. 1947-48-ban magán-kiskereske-
dők árulták termékeiket, majd 1950 körül átadták üzleteiket a Földműves 
Szövetkezetnek. Ekkor volt a központ a Szent János étterem épülete. Nyúl 
István és felesége, valamint Hegyi György és Kőrösi Ilona üzemeltették a 
boltot. 1960-ban a szövetkezetek egyesülésével jött létre a gárdonyi szék-
helyű Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet, azaz az ÁFÉSZ. A 
kor legmodernebb boltja épült fel ekkor, az újtelepi részen, az Iskola utca 
elején lévő vegyesbolt. Dolgozói: Hangyál József boltvezető, Mohl Mária, 
Horváth Ferencné, Paor Jánosné, Jelinek Julianna és Mádi Józsefné voltak. 
Ipari tanulókat is foglalkoztattak.
1972-ben indult útjára az ófalusi rész szuper ABC-je, a ma is eredeti álla-
potában látható alumíniumborítású bolt, a posta mellett. Dolgozói: Han-

gyál József boltvezető, Bognár Julika helyettes, Bognár Péterné, Huszár 
Mihályné, Pálfi Antal, Nagy Ignácné. Itt is lehetőséget kaptak a szakma 
elsajátítására a szakmunkástanulók. Itt emlékezünk meg a mindenki által 
tisztelt és kedvelt Jójó bácsiról, akinek a neve összeforrt a szakmával, és aki 
ez év elején távozott körünkből. Ma az épület kínai áruházként funkcionál.
A közelmúlt: 1998-ban országosan újraélesztették a HANGYA-mozgalmat.
A következő ágazati szövetségek működnek: Zöldség-, Gyümölcs Termék-
pályás Szövetkezetek/Szervezetek Szövetsége, Gabona Termelői Csopor-
tok  Szövetség, Olajosnövény Termelő Csoport Szövetsége, Baromfiérté-
kesítő Termékpályás Szövetkezetek/ Szervezetek Szövetsége, Tej-Tejter-
mékértékesítő Termékpályás Szövetkezetek/Szervezetek Szövetsége, 
Szőlő-Bor Termelői Csoportok Szakági Szövetsége. A Hangya szövetkezeti 
együttműködés 2010-ben Magyar Örökség Díjban részesült.
(Források: Hangyál József, Fehér Árpád, Kárpáti Miklós, Hangya Szövetkeze-
tek együttműködése honlapja)

Velencei Helytörténeti Egyesület

Közlemények:
•  Amit köszönünk: 
A kopjafának szánt faanyag és 
mezőgazdaságieszköz-gyűjte-
ményünk szállításában nyújtott 
segítségéért Heiden Ferencnek 
és Fujtás Józsefnek.
•  Felhívás: 
Keresünk olyan családokat, akik 
Velence állandó lakói voltak 
három nemzedéken keresz-
tül. Olyan 3 méteres, egyenes 
keményfatörzset vagy ágat, 
amelyből kopjafa faragható!
2019. július 15 - augusztus 

31-ig a  Helytörténeti Egyesület 
állandó kiállításának látogatása  
SZÜNETEL. Csoportokat előze-
tes bejelentés alapján azonban 
szeretettel fogadunk!

Elérhetőségeink:
Velencei Helytörténeti 
Egyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
www.helytörtenet.eoldal.hu
e-mail: 
velencehelytortenet
@gmail.com

Lapzártánk után került sor az EFOTT idei eseményeire az 
Északi Strand területén. Bővebb beszámolót augusztusi számunkban 
olvashatnak a népszerű fesztiválról.
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2019. július

Szeptemberben a Korzón 
randevúznak a városvezetők

Koszti András, Velence város polgármestere 
és dr. Oltványi Tamás producer, ötletgaz-
da-főszervező június 18-án sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy Magyarország egyik leg-
nagyobb hagyománnyal bíró önkormány-
zati rendezvényének, a 25. Városi Polgár-
mesterek Randevújának 2019. szeptember 
13-án Velence lesz a helyszíne. Az esemény 
csúcspontjaként átadják az „Év Polgármes-
tere” címet annak a városvezetőnek, aki az 
országos szavazás alapján kiérdemelte a 
kitüntetést. Az esemény szakmai programja 
keretében a rövidesen záródó önkormányzati 
ciklust elemzik a szakértők, de természetesen 
szó lesz a dinamikusan gyarapodó helyszín, 
Velence és a tó idegenforgalmának a régió fej-
lődésére gyakorolt hatásáról is.
Fejér megye városvezetői között Koszti András 
az első és eleddig az egyetlen, aki az „Év Pol-
gármestere” díjat elnyerte - még 2017-ben. A 
kitüntető elismerésre azóta is nagyon büszke, 
miként arra is, hogy az idén őt és Velencét 
kérték fel a díjátadó gálaprogram házigazda 
szerepére.  - Polgármesterként elsődlegesen 
városunk fejlődéséért, Velence lakosságáért 
dolgozom, a legnagyobb elismerés számomra 
az, amikor lakótársainktól pozitív visszajelzé-
seket kapok egy-egy intézkedés, fejlesztés 
vagy éppen rendezvény kapcsán. Annak, hogy 
talán nem járok rossz úton, hogy valóban sok 
pozitívum történt 2014-es megválasztásom 
óta, számomra rendkívül megtisztelő vissza-
jelzése volt az, amikor 2017-ben elnyertem, 
s Balatonfüreden átvehettem az „Év Polgár-
mestere” díjat. Sokadszor is köszönöm min-
denkinek, aki rám adta a voksát, hiszen ez 
képviselő-testületünk és önkormányzatunk 
munkáját is pozitívan minősíti. Mint ahogy az 
is roppant megtisztelő, hogy Velence városa 
lehet az idei, 25. Városi Polgármesterek 

 Velencén történt
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Randevúja házigazdája. Szeretettel várjuk a 
városvezető kollégákat szeptember 13-án! - 
mondta Koszti András. 
Dr. Oltványi Tamás, az ötletgazda-szervező 
Szféra Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a Buda-
pest közelében levő, erőteljesen fejlődő 
Velence újításai, többek között kerékpárútjai, 
a környéken tapasztalt komoly beruházások, 
a magyar természeti kincsre, a Velencei-tóra 
épülő modern turizmus szárnyalása idén 
arra ösztönözte a szervezőket, hogy Velence 
legyen a rendezvény helyszíne. A városveze-
tők évente megrendezésre kerülő találkozóját 
a Szféra 1995 óta rendezi meg. Polgármeste-
rek, alpolgármesterek és jegyzők randevúztak 
Veszprémben, Szolnokon, Vácott, Kiskunfé-
legyházán, Szekszárdon, Szegeden, Hévízen, 
Budapesten, Szarvason, Gyöngyösön, Hajdú-

böszörményben, Kecskeméten, Pécsett, Zala-
egerszegen, Szombathelyen, Debrecenben, 
Szolnokon, Tihanyban, Békéscsabán, Budapes-
ten, Szerencsen, Balatonfüreden, tavaly pedig 
Hajdúszoboszlón. Idén szeptember 13-án pén-
teken Velencén, a Korzó dísztermében 11.00 
órakor kezdődik az esemény, amelynek fővéd-
nöke idén is dr. Pintér Sándor belügyminiszter.
Az eseményen átadják a Szféra által alapított, az 
„Év Polgármestere”, „Év Alpolgármestere” és az 
„Év Jegyzője” díjakat, melyeket azok a városve-
zetők kapják, akik a polgárok szavazatai alapján 
leginkább kiérdemelték a lakosság megbecsü-
lését. Szavazni kizárólag a rendezvény honlap-
ján (www.szferaeuropa.hu) lehet július 15-től 
augusztus 25-én éjfélig. Egy e-mail címről egy 
szavazat adható le.

-mátay-

urológus főorvosként és a Kossuth Zsuzsa Szak-
orvosi Rendelőintézet (Sárbogárd) intézetvezető 
főorvosaként.
Szakmai karrierje? Családja? Esetleges hobbija?
- Szakmai karrieremmel elégedett vagyok, Az 
hiszem, ha még egyszer kezdhetném, sok min-
denen biztosan nem változtatnék. A pácien-
seim visszajelzései alapján talán jól is végzem 
munkámat. A rendeléseinket feleségemmel, 
Évával végezzük. Három fiam van, a maguk 
területén ők is sikeresnek mondhatók.
Munkahelyén jól érzi magát? 

- Természetesen most azt illik mondani, hogy 
igen! Én inkább azt mondom, hogy mint nyug-
díjas már megválogathatom, hogy hol és mit 
végezzek. Teszem azt, addig, ameddig még meg 
tudok felelni az elvárásoknak, és tudok segíteni 
azokon, akik felkeresnek rendeléseinken.  
A velencei emberekkel kapcsolatban mi a véle-
ménye? A Velencei-tóhoz, környékéhez meny-
nyiben kötődik?
- Gyermekkorom óta a Velencei-tó és környé-
kére rendszeresen, családommal is járunk kirán-
dulni, kikapcsolódni, és barátainknál is sok időt 

töltünk el. A rendeléseinken megjelent pácien-
sek nagy része visszatérő, és sokukat már isme-
rősként üdvözölhetjük. Mindent tudunk róluk, 
amit egy orvosnak tudnia kell.
Nagyon köszönöm az értékes válaszokat, a főor-
vos úr további munkájához is sok sikert, ered-
ményt kívánunk.

*fonetikusan

folytatás a 4. oldalról
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Értünk dolgoznak

Új jegyző irányítja a hivatali apparátus napi 
tevékenységét 2019. július 1. napjától Velence 
város önkormányzatánál. Szombathyné dr. Kézi 
Aranka komoly életpályával a háta mögött, 
jelentős szakmai tapasztalatokkal érkezett 
városunkba. Jegyző asszony, kérem, vázolja fel 
röviden a szakmai útját a kezdetektől Velencéig, 
beleértve tanulmányait is.
- Köszönöm a lehetőséget arra, hogy bemu-
tatkozhatok a lakosságnak, ingatlantulajdono-
soknak, a településen nyaralóknak, a Velencei 
Híradót olvasó érdeklődőknek. Harmincnégy 
év munkaviszonnyal, ezen belül 32 év közszol-
gálati viszonnyal rendelkezem. Mintegy 20 évig 
jegyzőként, illetve aljegyzőként tevékenyked-
tem. A megítélésem szerint legmeghatározóbb 
„állomásokat” emelném ki - a reményeim sze-
rint utolsó munkahelyemre, Velencére történő 
érkezésemig.
A gimnáziumi tanulmányaim 3-4. évfolyamán 
fakultáció keretében igazgatási ismereteket 
tanultam emelt óraszámban. E tárgyból érettsé-
giztem. Az Államigazgatási Főiskolán a képzést 
levelező tagozaton kezdtem meg, az eredmé-
nyes felvételi vizsgát követően. Majd gyakor-
nokként, általános igazgatási előadóként (+ügy-
félszolgálati feladatok), gyámügyi előadóként 
dolgoztam szülővárosomban, Mátészalkán. A 
lányom kétéves volt, amikor a férjem hivatásos 
határőrként megkezdte szolgálatát egy lakóhe-
lyünktől távolabbi településen. Pályázatot nyúj-
tottam be a munkahelyéhez közeli település 
önkormányzatának jegyzői munkakörére. Ekkor 
még nem rendelkeztem a szükséges végzett-
séggel. Közben befejeztem a főiskolai tanulmá-

nyaimat. A kezdeti évek számomra rendkívül sok 
tapasztalat szerzését jelentették. A teljes appa-
rátussal történő folyamatos, naprakész felada-
tellátás mellett többek között egy időközi pol-
gármester-választás lebonyolítását. A következő 
években hivatásos határőrként, tisztként teljesí-
tettem szolgálatot, hatósági feladatokat láttam 
el idegenrendészeti területen. Ezzel egyidejű-
leg a Rendőrtiszti Főiskola Igazgatásrendészeti 
Szakán képeztem magam levelező tagozaton. 
Az oklevél megszerzésekor már ismét jegyző 
voltam egy nagyközségben. Majd miután két 
egymást követő évben részt vettem a Siófokon 
megrendezésre került Országos Jegyzői Konfe-
rencián, férjemmel elhatároztuk, a Dunántúlra 
költözünk. 
Az akkor Veszprém megyéhez tartozó Balaton-
világoson a jegyzői munkakör betöltésére pályá-
zatot írtak ki. A második pályázati eljárást köve-
tően, összesen 25 pályázó közül engem ért a 
megtiszteltetés, hogy 1997. január 1-től szolgál-
hattam a település lakosságát, a nyaralóingat-
lan-tulajdonosokat, az odalátogatókat. Segítet-
tem a polgármester úr, az adott képviselő-tes-
tületek munkáját. A pályázat benyújtását meg-
előzően már előfelvétellel rendelkeztem a Pécsi 
Tudományegyetem jogász szakára. Így ősztől 
megkezdtem a tanulmányaimat. A vonatkozó 
jogszabály módosítása folytán 2012. december 
31-én a településen megszűnt a polgármesteri 
hivatal. Ezáltal a közszolgálati jogviszonyom 
megszűnt. Siófok város akkori polgármestere 
és jegyzője felkérésére a polgármesteri kabinet-
ben jogászként kezdtem dolgozni. Közben egy 
váratlanul gyors megyeváltási folyamat ered-
ményeként Balatonvilágos Somogy megyéhez, 
majd a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
csatlakozott. Anyakönyvvezetőként folyamato-
san közreműködtem anyakönyvi eseményeken, 
szertartásokon. Különösen kedvelem az ún. kite-
lepüléses helyszínen – panorámás környezet-
ben, vízparton, hajón tartott családi ünnepeket, 
eseményeket. 2016. október 31-én kérésemre 
közös megegyezéssel megszűnt a közszolgá-
lati jogviszonyom. Ezt megelőzően pályázattal 
éltem a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Gyógyítóink

Szombathyné dr. Kézi Aranka
Velence város önkormányzatának jegyzője

aljegyzői munkakörének betöltésére. Három 
település polgármesterével, képviselő-testü-
letével, a jegyzővel dolgoztam együtt. Minden 
héten mindhárom településen személyesen jár-
tam el a jegyző megbízásából. A Velencére érke-
zésemet megelőzően közel másfél évig családi 
vállalkozásban tevékenykedtem referensként, 
jogászként, illetve ügyvezetőként. 
Miért döntött úgy, hogy megpályázza a jegyzői 
állást, mi vonzotta Velencére?
- A korábbi szellemi, munkahelyi leterheltsé-
gemhez képest a képességeim nem voltak 
maximális mértékben kihasználva. Hiányzott 
a folyamatos agyi készenléti állapot, egy szé-
lesebb ismereteket, látókört, döntési képessé-
geket, talpraesettséget igénylő hivatás.  Velen-
cére azért nyújtottam be a pályázatot a jegyzői 
munkakör betöltésére, mert úgy éreztem, hogy 
a pályám során másodjára megtalálhatom azt a 
helyet, ahol nemcsak a munkahelyem, hanem a 
jövőben lakóhelyem is lehet. A település nagy 
területen helyezkedik el, folyamatosan fejlődik, 
rengeteg a kihívás, a feladat. Szeretném a kol-
légáimmal a lakosságot, az ingatlantulajdono-
sokat úgy szolgálni, hogy elégedettek legyenek. 
Közben az önkormányzat intézményeinek, a 
hivatalnak a dolgozói jó munkahelyi légkörben 
és körülmények között érezzék magukat. Az 
elmúlt hét tapasztalatai azt igazolták, jó dön-
tést hoztam. A település befogadónak tűnik 
számomra, a kollégák szakmai felkészültsége, 
hozzáállása példaértékű. A polgármester úr és 
a képviselő-testület támogató környezetet biz-
tosít a hivatal és az önkormányzat intézményei 
számára. Minden adott ahhoz, hogy bebizonyít-
sam, méltó vagyok a hivatal vezetésére.  
Megítélése szerint mennyiben speciális terület 
egy tóparti településen tevékenykedni? Önnek 
ebben már van jelentős tapasztalata, egy kicsit 
nagyobb tó vonatkozásában.
- Nem tekintem speciálisnak, mert nem egészen 
30 éves koromtól, 1997-től ilyen jellegű telepü-
léseken dolgoztam, Balatonvilágoson és Siófo-
kon összesen közel 20 évig. A hozzánk forduló-
kat nem szoktam megkülönböztetni sem lakó-
hely, sem más szempontok alapján. Az a lényeg 

Mátay Balázs
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és a cél, illetve a szempontom, hogy elégedet-
tek legyenek a munkánkkal. Az önkormányzati, 
jegyzői, hivatali feladat- és hatáskörbe tartozó 
feladatok végrehajtása során a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően minél hamarabb, a kere-
tek között minél rugalmasabban járjunk el. Az 
adott személynek a saját ügye a legfontosabb. 
Elengedhetetlennek tartom, hogy a nem a mi 
feladatkörünkbe tartozó problémák, ügyek ese-
tében is tudjunk megfelelő tájékoztatást nyúj-
tani a hozzánk fordulóknak. 
Olvasóink megszokták, hogy e rovat alanyai 
vallanak röviden a privát szférájukról is. Kérem, 
ossza meg velünk, ami családjáról, férjéről, a 
gyermekekről, netán unokákról publikus, illetve 
azt is, hogy mivel foglalatoskodik szívesen ami-
kor éppen nem a hivatali teendői foglalják le?
- Decemberben lesz 30 éve, hogy házasságban 
élünk a férjemmel. Ő vállalkozó, ingatlanköz-

vetítéssel és hajók bérbeadásával foglalkozik 
jelenlegi lakóhelyünkön. Ezt megelőzően 20 
évig mentőgépkocsi-vezető volt. Eredeti vég-
zettsége repülőgép-szerelő. Két gyermekünk 

született, a lányunk 28 éves. Ő Budapesten él 
mintegy 10 éve, alapképzés keretében kom-
munikáció-média szakon, mesterképzésen 
marketing-közgazdász szakon végzett. Jelen-
leg médiatervezőként dolgozik. A fiunk 13 
éves, ősszel kezdi az általános iskola 8. évfo-
lyamát. A korom alapján lehetne, de még nincs 
unokám, várhatóan ez pár éven belül aktuális 
lesz. Szabadidőmet a családom társaságá-
ban töltöm, kirándulással, több kilométeres 
sétákkal és vitorlázással, a nyári időszakban 
strandolással. Vitorlás kishajó vezetésére van 
jogosultságom, de inkább „beosztottként”, ún. 
mancsaftként ügyeskedek.  
Végül, de nem utolsó sorban, legyen kedves, 
ossza meg velünk jegyzői hitvallását. Mit tart a 
legfontosabbnak munkája során?
- Nem nevezném hitvallásnak, inkább alapvető 
elvárásnak azt, ami vezérel a közigazgatással, 
államigazgatással, az önkormányzatisággal 
kapcsolatos munkával összefüggésben. Egy 
előző kérdésre adott válaszom során érintet-
tem, hogy a legfontosabb a hozzánk fordulók 
elégedettsége. Nem szabad, hogy kiszolgálta-
tottnak érezzék magukat, kellő körültekintés-
sel és türelemmel kell eljárnunk az őket érintő 
ügyekben. Megfelelő tájékoztatással, partner-
ként történő „kezeléssel” elő kell segíteni, hogy 
bizalommal forduljanak hozzánk. Úgy érezzék, 
hogy értük teszünk, vagyunk, hiszen ez így is 
van. Mindeközben meg kell felelnünk az önkor-
mányzat, a képviselő-testület működésével 
összefüggő elvárásoknak. Nem szabad elfelej-
tenünk, hogy a város, az önkormányzat képvise-
lő-testületének hivatala vagyunk. Biztosítanunk 
kell a működéshez szükséges feltételeket, a 
döntések végrehajtását.
Köszönöm a beszélgetést, munkájához sok 
sikert kívánok!
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Szigetre vitték a zsűrit
Az idén is a nyár jelenti a főszezont a 
Virágos Magyarország környezetszépítő 
verseny zsűrijének, akik fáradhatatlanul 
járják az országot, hogy aztán majd szep-
temberben kiderüljön, mely települések 
virágos, környezetbarát arcát jutalmazzák 
a díjátadó gálán. Az immár 26 éves, rangos 
megmérettetés ítészeit Velencén komoly 
meglepetés érte, ugyanis nem csak a város 
hagyományos zöldfelületeit mutatta be 
nekik a Koszti András polgármester vezette 
helyi csapat. Arra fel voltak készülve a szakmai 
zsűri tagjai, hogy a kiemelkedő népszerűség-
nek örvendő Bence-hegyi kilátót megtekintve 
a magasból is megszemlélhetik a település cso-
dás adottságait, arra azonban nem számítottak, 
hogy a tó felületén is lesz mit megtekinteniük. 
Pontosabban a tó közepén fekvő, Velencéhez 

tartozó kis szigeten, aminek - elmondásuk sze-
rint - a létezéséről sem tudtak látogatásukig.
Az egykori Úttörő-szigetet évek óta a Nemzet-
közi Velencei-tavi Symposion Péter Ágnes kép-
zőművész vezette szervezőcsapata gondozza, 
a nyári művésztelep alkotásait ott készítik a ter-

mészetművészek. De nemcsak abban a néhány 
hétben kezelik otthonukként, tavasztól őszig jó 
gazdái ennek a darabka elszigetelt paradicsom-
nak a tóban. Rendszeresen kaszálják, fákat, virá-
gokat, egyéb növényeket ültetnek a szigeten, 
ahol az első fát éppen a polgármester, Koszti 
András ültetett el 2018 tavaszán. 
A Tamás Ádám vezette zsűrit motorcsónakkal vit-

ték ki a helyszínre, ami teljesen lenyűgözte 
őket. Mint mondták, ezzel olyat mutattak 
nekik a velenceiek, amit más nem tud, de 
összességében is elégedettek voltak a 
látottakkal, idén sem csalódtak a Benkő 
Istvánné vezette helyi zöldfelület-gondozó 
team munkájában, mint ahogy a városveze-
tőséget is méltatták, mert szemmel látha-
tóan évről évre fejlődik a település. A Varga 
Norbert láncfűrészes fafaragó munkáját 
dicsérő, kuriózumnak számító faszobrokat, 
egyedi utcabútorokat és a nyomon követ-

hető környezettudatosságot külön kiemelték. 
Azt, hogy az elmúlt két évben egyaránt rangos 
elismerésben részesült városunk az idén is díja-
zott lesz-e, azt még nem tudni, ám azt, hogy erre 
a látottak-hallottak alapján rászolgált a telepü-
lés, az egészen biztos.       

-mátay-

Augusztus végére megújul 
a Meseliget Óvoda óvárosi épülete

Június közepén megkezdődött a Velencei Meseliget Óvoda óvárosi főépü-
letének teljes energetikai felújítása. Nyár végéig, a következő oktatási-ne-
velési szezon kezdetére be is fejeződik a nagyszabású beruházás, melynek 
keretében  - egyebek mellett - új nyílászárókat, ajtókat, ablakokat, külső 
szigetelést, burkolást és tetőszigetelést is kap az épület, aminek a további 
bővítése szintén a tervek között szerepel.                                                    

-vh-

A sziget a kilátóról

Megfékezték a szúnyoginváziót
A májusi csapadékos, ugyanakkor fülledt, meleg, 
sokszor napos időjárás – amely azóta is többször 
visszatért – korábban nem tapasztalt szúnyogin-
váziót váltott ki, amit az előre eltervezett és üte-
mezett központi gyérítési programmal lehetet-
len küldetés lett volna megfékezni, ezért június 
közepén több tókörnyéki település polgármes-
tere összefogott, s az érintett önkormányzatok 
költségén soron kívüli gyérítést kért az illetékes 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóságától, amely a szúnyoggyérí-
tést koordinálja országszerte. Ezenfelül a hónap 
végén azt is bejelentették, hogy Magyarország 
kormánya 825 millió forintot csoportosított át 
az idei költségvetésben a katasztrófavédelem 
számára, a csípőszúnyog-ártalom elleni haté-
konyabb védekezésre. Ennek közvetlen ered-
ményeként július 4-én is irtották a vérszívókat 
Velencén és a tó térségében, s a nyári szezon-

ban nem ez volt az utolsó. Remélhetőleg ezzel 
a legmelegebb évszak végéig sikerül kordában 
tartani a szúnyogokat, annak ellenére, hogy a 
hol csapadékos, hol napos időjárás továbbra is 
nekik kedvez.         

-mb-
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Entz-iklopédia

Tanulmányút                                        
Alsó-Szászországba
A Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények 
Szövetsége (MAKESZISZ) szervezésében egy 
ERASMUS+ pályázat keretében megvalósított 
projekt fő célja az volt, hogy a magyar szak-
képző iskolák, illetve vállalkozások egy olyan jól 
működő modellt (duális képzés) tanulmányoz-
zanak eredeti környezetben, amely elősegíti 
a magyarországi agrár-szakképzés minőségi 
változását. Intézményvezetőként vettem részt 
a pályázat záró útján, amelynek célállomása az 
ammerlandi Bad Zwischenahn kisváros és kör-
nyéke volt. 
Az egyhetes tanulmányút során a partneriskola, 
a BBS Ammerland megismerésén keresztül 
nyertünk betekintést abba, hogy Németország-
nak ebben a tartományában miként működik a 
szakképzés és a duális képzés, illetve az intéz-
mény milyen szerepet tölt be a környék szak-
képzésében. Hogy a német duális rendszerről 
szerzett ismereteink minél szélesebb körből 
származzanak, segítségünkre volt az Agrárka-
mara helyi szervezete és a Mesteriskola helyi 
tagozata is. Ezen kívül ellátogattunk több olyan 
céghez, amely aktívan részt vállal a duális kép-
zésből; így jutottunk el a világ egyik legnagyobb 
és leghíresebb faiskolájába, a Bruns vállalathoz, 
de láttunk kertépítő céget és még egy, a kör-

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

nyéken működő tőzegy-
gyárat is (Gramoflor). 
Az iskolarendszer alapjai 
hasonlóak a magyaror-
szágiéhoz, az alapfokú 
tanulmányok után a 
diákok útja többfelé 
vezethet: gimnázium és 
onnan felsőfokú tanul-
mányok, vagy a szakkép-
zés különböző formái 
állnak rendelkezésükre: 
szakgimnázium, duális 
képzésű szakképző isko-
lák, szakmai képzések 
(egy-két évesek). Ami 
mindenképpen más, 
hogy a rendszer minden szintjén működik az 
átjárhatóság, és tulajdonképpen bármilyen 
úton is indul el valaki, ugyanazt a célt többféle-
képpen is elérheti. 
Alsó-Szászországban 16 szakképző intéz-
mény működik, ezek közül a BBS Ammerland 

a környék egyetlen 
jelentős szakképző 
iskolája a maga 
3500 fős tanulói és 
160 fős dolgozói 
létszámával. Hazai 
viszonyok alapján 
Szakképzési Cent-
rumnak is nevez-
hetnék, de az iskola 
épületei (kb. 10) egy 
kisebb területen 
helyezkednek el, 
tehát nem több, már 
meglévő intézmény 
összeolvadásából 
keletkezett. Ezen-

kívül sokféle szakmát oktatnak, a szakácstól 
a kertészen át az ápolóig, azaz nincsen szó 
semmiféle profiltisztításról, a diák választhat 
ipari, egészségügyi, mezőgazdasági vagy akár 
vendéglátó-ipari szakmák közül is, minden itt 
van egy helyen. 
Az iskolának saját műhelyei vannak, amelyek 
nagyon jól felszereltek, gyakorlatilag a terme-
lésben is használt gépparkról van szó. Nagyon 
tetszett, hogy a műhelyekben vannak az elmé-
leti oktatás számára kialakított helyek is, így a 
tanulók tényleg testközelből tanulhatják a szak-
mát, illetve az oktató is bármit meg tud mutatni, 
ha úgy hozza a helyzet. A szakmai programok 
mellett lehetőségünk nyílt a környék neve-
zetességeit is megtekinteni, így eljutottunk a 
Rhododendron-parkba, a Kertek parkjába, az 
Északi-tengerhez, illetve hazafelé a hannoveri 
Herrenhauser Garten korhűen rekonstruált 
barokk parkjába is.

11



VELENCEI HÍRADÓ / 12

www.velence.hu

Biztonságunk érdekében  

Tombolt a nyár az elmúlt hetekben, így nem 
csoda, hogy ismét mozgalmas időszakot 
tudhatnak magunk mögött kéklámpás szer-
vezeteink. Nézzük a június-júliusi krónikát, 
illetve az egyéb baleseti és bűnmegelőzési 
információkat.
A rendőrségre érkezett bejelentés 2019. június 
15-én kora délután, hogy a Velencei-tó Bel-
ső-tisztásának környékén egy vízi bicikli süly-
lyedni kezdett, és a rajta utazó pár segítségre 
szorul. A vízirendőrök a bejelentést követően 
percek alatt a helyszínre értek, és a vízi bicik-
lin tartózkodó fiatal férfit és párját a szolgálati 
hajóba segítették, majd a vízi járművet egy 
közeli partszakaszra vontatták.
Nézzünk néhány egyéb esetet Velence Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének szóvivője, 
Horváth-Szabó Nóra összefoglalója segítsé-
gével: 2019. június hónapban az egyesület 7 
esetben kezdte meg a vonulást.
2019.06.07-én 17:57 h-kor Velence, X. utcába 
riasztottak minket, ahol egy fa autóra dőlt. 5 fővel 
vonultunk a helyszínre, a pusztaszabolcsi kol-
légákkal a veszélyt elhárítottuk. 2019.06.09-én 
délelőtt 11:22 h-kor Kápolnásnyék, 7-es út 42-es 
km-szelvényéhez riasztottak minket, forgalmi 
akadály elhárításához. 4 fővel, a pusztaszabolcsi, 
a székesfehérvári és a pázmándi kollégákkal segí-
tettünk a helyszínen. 2019.06.14-én este 21:52 
h-kor Velence, Iskola utcába kaptunk riasztást. 

A bejelentés szerint erős, rossz szagot 
éreztek a levegőben. 4 fővel érkeztünk 
a helyszínre, szerencsére nem talál-
tunk semmi veszélyre utaló problémát. 
2019.06.15-én este 21:10 h-kor Sukoró, 
Erdész utcába, tűzesethez hívtak minket. 
4 fővel vonultunk a helyszínre, szeren-
csére téves riasztás volt.
2019.06.22-én este 19:49 h-kor Velence, 
Hegyalja utcába riasztottak minket, ahol 
egy 12 méter magas fenyőfa dőlt ki az 
útra, villanyvezetéket leszakítva. 5 fővel 
érkeztünk a helyszínre, a fehérvári kollé-
gákkal a veszélyt elhárítottuk. Még ezen 
az estén 21:55 h-kor Gárdony, Szabadság 
utcába kérték a segítségünket, ahol egy társasház 
bejáratánál derékig ért a víz. 5 fővel vonultunk a 
helyszínre, kiérkezésünk előtt sikerült a problémát 
felszámolni. 2019.06.25-én este 20:43 h-kor riasz-
tottak minket Gárdony, Csokonai utcába, ahol egy 
melléképületben tűz keletkezett. 4 fővel vonul-
tunk a helyszínre, ahol a pusztaszabolcsi és fehér-
vári kollégákkal a veszélyt elhárítottuk.

A Velencei Polgárőrség  
2019. júniusi tevékenységei
A Velencei Polgárőrség 2019. június 1-én a Sár-
keresztúron megrendezett Fejér Megyei Pol-
gárőr napon  vett részt. A jó hangulatú rendez-

vényen beneveztünk a főzőversenyre, 
amelyen a tagjaink aktív részvételével 
főzött csülökpörkölttel a második 
helyezést értük el huszonöt csapat 
közül. Június 20-án reggel 5 óra 30 
perckor Klemm Ármin polgárőr társunk 
autójával a Tópart úton haladt a vasú-
tállomás felé. Észlelte, hogy a Tópart 
út és Gárdonyi út kereszteződésében 
az aszfalt felpúposodott a valószínűleg 
csőtörés miatt kiömlött nagy mennyi-
ségű sáros víztől. Polgárőrmellényét 
felvéve zárta az útszakaszt a forgalom 

elől, megakadályozva ezzel, hogy az arra haladó 
gépjárművek esetleg beleszakadjanak a víz 
által kivájt üregbe. Közben értesített engem, és 
a segítségére siettem. Az útszakaszt lezártuk, 
és a forgalomeltereléshez kértük a rendőrség 
segítségét. A DRV Zrt. dolgozóinak érkezéséig 
biztosítottuk a  területet. 2019. június 22-én 
részt vettünk a Balatonföldváron megrende-
zésre került Országos Polgárőr Napon. Ezen az 
eseményen kitüntetést kaptam,  az indoklás 
szerint a Magyar Posta biztonsága érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenységemért a Posta-
biztonsági Érmet adományozták részemre. Ezzel 
a kitüntetéssel egyesületünk  munkáját köszön-
ték meg, és ismerték el tevékenységünket. 
Június hónapban járőrözést  6 alkalommal, 12 
fővel, 88 órában végeztünk. Részt vettünk a Tour 
de Hongrie biztosításában 13 fővel, 121 órában. 
Vasúti kerékpártárolók megfigyelését 2 alkalom-
mal, 2 fővel 12 órában végeztük. Járási koordiná-
tori tevékenységre  40 órát fordítottam. Útzárást 
(Velence Korzó körforgalomnál csőtörés miatt) 
2 fő 5 órában teljesített, míg az Audi autóstalál-
kozó útvonalbiztosításában 6 fő 16 órában vett 
részt. Min-dösszesen 282 órát teljesítettünk 
önkéntes munkánkkal június hónapban.

Fehér István
elnök
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A csőtörés miatt kellett lezárni a szent kereszt mel-
letti körforgalomnál a Tópart utcát. Július 9-én hely-
reállt a forgalmi rend.
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A pihenés alatt is biztonságban

A nyári meleg beköszöntével megélénkül a 
Velencei-tó partján levő strandok, valamint a 
wellness-szállodák forgalma. A Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság évről évre kiemelt figyel-

met fordít a Velencei-tóhoz látogató pihenni és 
kirándulni vágyók, valamint a tó térségében élők 
szubjektív közbiztonságérzetének fenntartására. 
A kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódóan 
a tóparton felállított bűnmegelőzési standon a 
nyári szezonban előadásokat hallgathatnak meg 

a drogfogyasztás kockázatairól, valamint felpró-
bálhatják az alkohol és drogok hatásait szemlél-
tető szemüvegeket is. A feladatokat megoldó 
gyermekek ajándékot, a szülők, nagyszülők bűn-
megelőzési kiadványokat kapnak a rendőröktől.
Az előző évekhez hasonlóan a tóparton szolgá-

latot teljesítő kollégák 
mellett a rendészeti 
pá-lyaorientációs diá-
kok prevenciós kiad-
ványok és speciális 
vagyonvédelmi taná-
csok segítségével látják 
el az érdeklődőket érté-
keik és vagyontárgyaik 
megóvása érdekében.
• A parkolás kezdetekor 
ellenőrizzék, esetleg 
maradt-e a gépkocsi 
utasterében értékes 
vagyontárgy!
• A látható helyen 

hagyott táska vagy ruhá-
zat akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha 
abban nincs érték, mivel ezt nem tudhatja a 
tolvaj!
• A jármű ajtaját zárják le, az ablakokat húzzák 
fel, amikor kiszálltak a kocsiból, még akkor is, ha 
csak rövid időre távoznak!

• Az indítókulcsot mindig tart-
sák maguknál, azt biztonságos 
helyen tárolják!
• Amennyiben azt tapasztal-
ják, hogy feltörték kocsijukat, 
tegyenek bejelentést a rend-
őrségen, és ne nyúljanak sem-
mihez, hiszen a gépkocsit és 
annak környezetét a rendőrség 
vizsgálni fogja!
Amennyiben mégis bűncselek-
mény áldozataivá válnak, hívják 
a rendőrség 107-es vagy 112-es  
ingyenesen hívható központi 
segélyhívó számainak valame-
lyikét!

(FMRFK)

A strandon is  
vigyázzunk 
értékeinkre!
A témával korábban már foglal-
koztunk, ám most – röviden, a 
strandolásra vonatkozó intelmek 
felidézésével – újra megtesszük 
a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
jóvoltából.

- A strand nem ékszerbemutató. Ne vigyen 
jelentős értéket képviselő ékszert és a szük-
ségesnél több készpénzt a vízpartra. Ha 
mégis így tenne, akkor a vízben tartóz-kodás ide-
jére tegye azt be az értékmegőrzőbe. A töröl-
köző nem biztonságtechnikai eszköz, az azzal 
letakart értékek (óra, ékszer, telefon, táblagép 
stb.) nincsenek biztonságban. Az sem jó megol-
dás, hogy a vízből figyelünk csomagunkra, hiszen 
figyelmünket bármi elvonhatja hosszabb-rö-
videbb időre. Egyedüli megbízható módja a már 
strandra kivitt értékek megőrzésének, hogy ha 
felváltva „őrködünk” a csomag mellett.
- Ha kerékpárral érkezik a fürdőhelyre, akkor azt 
olyan helyre zárja le, ahol a vendég-látóhely 
személyzete, biztonsági őre rálát. A kerékpárt 

megbízható eszközzel, lehetőleg fix helyhez 
rögzítse, az értékes, de könnyen leszerelhető 
kiegészítőket (kilométeróra, GPS) távolítsa 
el a kerékpárról, tegye azt is értékmegőrzőbe.
- Csak azokat a vagyontárgyakat vigyék 
magukkal, amelyek feltétlenül szükségesek 
az időtöltéshez. A nagyobb értékeket helyezzék 
el értékmegőrzőben. A sátorban ne hagyjanak 
tolvajokat vonzó vagyontárgyakat.
- Mobiltelefonjukat ne a nadrág farzsebében 
tárolják, bármennyire is szokás napjainkban. 
Viseljen cipzáras zsebbel ellátott ruhát, és 
oda helyezze el értékeit, ezzel is megnehezítve 
a zsebtolvajok dolgát.
- Legyenek körültekintőek az alkoholfo-
gyasztás terén is – az ittas ember kiszolgál-
tatottabb, így bűncselekmény áldozatává is 
könnyebben válhat (rablás, kifosztás, szexu-
ális erőszak).

Mátay Balázs

13

Készenléti rendőrök a Korzón
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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. június 13. napján tartotta soros ülését Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amelyen egymást követően 
került sor a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójára, továbbá a Velencei-tó 
Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Humán 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás, a Velencei Köz-
ponti Orvosi Ügyeleti Társulás, a Velencéért Közalapítvány, valamint annak 
felügyelőbizottsága 2018. évi beszámolójára, amelyeket teljes egyetértés-
ben, egyhangú szavazással fogadott el a testület.
Koszti András: Így igaz. Tekintettel arra, hogy a tűzoltók áldozatos mun-
kája folyamatos elismerésre érdemes, TDM-szervezetünk magas szakmai 
színvonalon szervezi a velencei programokat, a Humán Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás szak-
embereinek tevékenysége ugyancsak kifogástalan, mint ahogy a maga 
területén szintén a maximumot nyújtja a Velencéért Közalapítvány, vala-
mint annak felügyelőbizottsága, nem is lehetett sok kérdőjel senkiben, 
teljesen megérdemelten jár nekik a köszönet.
Velencei Híradó: Bicske Város Önkormányzatának és Velence Város 
Önkormányzatának, a Tour de Hongrie kerékpárosverseny támogatásáról 
szóló megállapodásáról is szavazott a képviselő-testület, majd hasonló 
tartalommal a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvánnyal kötendő megálla-
podásról is. Mit tartalmaznak ezek a megállapodások? 
Koszti András: Velence város életében mérföldkő a Tour de Hongrie kerékpá-
ros körverseny, ugyanis ez az eddigi legnagyobb volumenű, legnagyobb média-
érdeklődéssel kísért esemény, amelyben szerepet kap városunk. Június 12-én 
immár harmadik alkalommal startolt tőlünk a TdH mezőnye, ráadásul a nagyon 
fontos első szakasz rajthelyszíne lehettünk, azaz érdemben Velencéről vágott 
neki a „karaván” az évről évre magasabb kategóriát képviselő, több csapatot és 
sportolót felvonultató versenynek. Ennek megfelelően a rendezés költségei is 
jelentősen emelkedtek. Ezért volt szükség külső támogatók, partnerek bevoná-
sára, többek között a szakasz által érintett egyéb települések önkormányzata-
inak anyagi szerepvállalására. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 133/2019. (V.15.) határozatában foglaltak szerint úgy döntött, hogy 300.000, 
- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Velence Város Önkormányzatának, 

amelyet a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési költségeihez hasz-
nálhatunk fel. A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány esetében ez a támogatási 
összeg 1.300.000, - Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint. A napirendi pontok 
arról szóltak, hogy megkötjük – azóta ez már meg is történt – ezeket a támo-
gatási szerződéseket. Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkö-
szönjem a támogatását mindenkinek, aki hozzájárult a verseny, ezen belül a 
Velencéről rajtoló 1. szakasz sikeres megrendezéséhez! 
Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete egy-
hangú szavazással döntött arról is, hogy pályázatot nyújt be a 2019. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Magyar Államkincs-
tár felé. Mit kell erről tudni?
Koszti András: A központi költségvetésről szóló törvény alapján a vízgaz-
dálkodásért felelős miniszter pályázatot hirdetett a lakossági víz- és csator-
naszolgáltatás támogatására. A pályázaton elnyert támogatást a lakosság 
által fizetett víz- és csatornaszolgáltatások költségeinek a csökkentésére 
kell felhasználni. Ennek érdekében a pályázaton nyert támogatás átadásra 
kerül a víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére, aki a kiszámlázott díjaiba 
azt kedvezményként beépíti. A pályázat benyújtására az önkormányzat 
jogosult, a támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támoga-
tás. Ezen a pályázaton rendszeresen részt veszünk, ami azért különösen 
fontos, mert ha megnyerjük, akkor nem változik a víz ára, ha viszont nem 
tesszük meg, vagy nem pályázunk sikeresen, akkor a vízdíj növekedésével 
kell számolni.
Velencei Híradó: A sokak által várt bölcsőde építése kapcsán is hozott egy 
fontos döntést a testület.
Koszti András: Igen. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egy korábbi ülésén már döntött arról, hogy 24 fő elhelyezését biztosító 
bölcsődét kíván építeni. A BM felé a pályázat a döntésnek megfelelően 
benyújtásra került. A testületi ülés előtti napon kaptuk a hírt, hogy a BM 
pályázata kapcsán elfogyott a rendelkezésre álló keretösszeg, ezért új 
TOP-pályázat került kiírásra „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 
címen. Ezért áttettük oda a pályázati kérelmünket, és egy kicsit meg is 
növeltük az összeget. A pályázat egyébként 100%-os támogatottságú, a 
parkolóknak és a konyhának is benne kell lenni. A testület egyhangú sza-
vazással döntött is a pályázaton való részvételről.

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  

5000 Ft+áfa/m3-től,

ü Fakivágás 10 000 Ft-tól,

ü  Építőanyag-szállítás Velence területén 

5000 Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat  

és kilátóőrt keresünk 

Tel: +36 30 217 08 34 

E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

2019. július

Felhívás a szavazatszámláló bizottsági 
tagok megválasztására

Velence Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági 
feladatokat vállaló, velencei lakóhellyel rendelkező választópolgá-
rok jelentkezését várja választott tagként a Velence város területén 
működő szavazatszámláló bizottságokba.

Szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet: köztársasági elnök, háznagy, 
képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, válasz-
tási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló 
személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölőszer-

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

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az ügyfeleket, hogy 
a Velencei Polgármesteri Hivatalban 2019. július 29. napjá-
tól 2019. augusztus 16. napjáig nyári igazgatási szünet lesz, 
amely időszak alatt az ügyfélfogadás ügyeleti jelleggel biz-
tosított.

Megértésüket köszönjük!

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

vezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy 
a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb 
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati 
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, a közalkal-
mazott kivételével, továbbá állami vezető.

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – amely 
minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot 
jelentenek reggel 5 órától este 22.00, esetenként másnap hajnali befeje-
zéssel. A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg, amely-
nek mértékét jogszabály állapítja meg. 

Jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” 
nyomtatvány pontos kitöltésével lehet.

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2019. szeptember 5. napjáig kell 
eljuttatni levélben Velence Város Helyi Választási Irodájának címezve, a 
2481 Velence, Tópart u. 26. szám alatti címre, vagy személyesen leadni a 
Velencei Polgármesteri Hivatalban.

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző, HVI vezető

(Jelentkezési lap a 17. oldalon található!)
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Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

A legfontosabb kérdés

A sokféle vélekedés és emberi sorrend ellenére 
egyetlen alapvető kérdése van életünknek. Erre 
az egyetlen alapvető kérdésre adott választól 
függ minden. Mindig is az volt és ez marad éle-
tünk legfontosabb kérdése: legyen-e Istenünk, s 
Ő ott legyen-e a mi életünkben is? Kicsoda szá-
munkra az Isten? 
Na, de ki ez az Isten? Hol van? Ki látta? – kérdezi 
a szekularizált, modern ember.  Hisz még a Biblia 

is azt tanítja: „Istent soha senki nem látta”. (Jn 
1:18a) A szűklátókörű, önmagát istennek kép-
zelő, modern ember azt hiszi: csak az létezik, 
ami látható… A természettudományok és más 
tudományok újabb kutatásai persze önmaguk-
ban is cáfolják e téves felfogást. 
A láthatatlan, avagy rejtőzködő Istenhez 
(Pascal) természetesen nem a tudományok, 
hanem a hit útján juthatunk közel. Amikor az 

emberi történelem eseményei szégyenletes 
és kegyetlen mélységekről beszélnek, akkor 
erősödik fel az emberek lelkében az Isten 
hiánya. Ilyen helyzetekben Istenhez kiált a 
szomjúhozó, csüggedő ember. Hol vagy Isten? 
- hangzik fel újra és újra ez a kiáltás az emberi 
félelmek kies éjszakájában. S aztán Isten is visz-
szakérdez: „Ádám, hol vagy?” – „Káin, hol van a 
te testvéred?” 

Az önmagát nagykorú-
nak hitt, Istent megta-
gadó, modern ember 
rádöbben, hogy ő az a 
szüleit elvesztő, éjszaka 
a sínek közé tévedt kis-
gyermek… (Kosztolányi 
Dezső). Nézzük meg, 
mire jutott önmagában 
az önhitt ember?  Elég 
csak a fájdalmas mély-
ségeket felmutató 20. 
század eseményeit fel-
idézni: világháborúk, kol-
lektív törvénytelenségek, 
ember- és Isten-ellenes 

diktatúrák, az alapvető emberi- és szabadság-
jogok lábbal tiprása, koncentrációs táborok, 
gulágok, málenkij robotok, népirtások, fogoly-
táborok stb. A szabadságát Istentől féltő, 
modern ember soha nem volt olyan fogoly 
(önmaga foglya?), mint éppen ebben a század-
ban. Manapság az Istentől nyert szabadságot 
és emberi méltóságot újabb rabság fenyegeti. 
Hisz a szabadság legnagyobb ellensége éppen 
a szabadosság, a rosszul értelmezett emberi 
függetlenség. A pénzhajsza, az anyagiasság 
érzéketlen kegyetlensége, a lélektelenség örök 

emberi értékeket, erkölcsöt, hazaszeretetet, 
nemzeti és egyházi közösségeket, évszázadok 
óta bevált és jól működő társadalmi, családi 
hagyományokat pusztít el és tesz tönkre. A 
hű barátságok, a megszentelt házasságok, a 
gyermekeket vállaló és hitben felnevelő csa-
ládi közösségek, a több évezredes keresztény 
és nemzeti értékek felett egyre jobban elural-
kodni látszik a pusztában emelt aranyborjú 
bamba, cinikus vigyora… 
Talán mindenki érzi: korunkban minden Isten 
után kiált. Úgy szomjúhozunk Isten után, mint 
a 42. zsoltár szomjúhozó szarvasa a hűs for-
rásvizekre. Isten nélkül, hit nélkül nincs élet, 
nincs jövő, nincs emberiség! Isten meghallja a 
sóvárgó, szomjúhozó ember kiáltását. Lehajol 
érte a nyomorúságok mélységeibe, s kimenti 
őt az örvényből. A rejtőzködő Isten előlép 
és megmutatja magát a kételkedő, hitetlen 
embernek. 
Korunkban ezért nem divatos eszmékre, nem 
lelki tápszerekre, valláspótlékokra, nem reflek-
torfényben tündöklő sztárokra, hanem valóban 
Istenre, s az élő Isten erejére, kegyelmére, bűnö-
ket megbocsátó irgalmára van leginkább szük-
ségünk! Ahogy egy 20. századi, nagy keresztyén 
gondolkodó, Theodor Bovet írta: „Istenre van 
szüksége a világnak, aki testté lett, köztünk 
ütötte fel sátorát, akinek dicsőségét naponta 
megújulva tapasztaljuk. Vagy a názáreti Jézus, az 
ács fia az Isten, vagy nem érdekes számunkra.” 
Ő az egyetlen, akinek joga volt mondani: „aki 
engem lát, látja az Atyát” (Jn 14:9). 
Ezért a legfontosabb kérdést („kicsoda szá-
munkra az Isten?”), úgy is feltehetjük, vagy talán 
csak így tehetjük fel: kicsoda számunkra Jézus 
Krisztus?



A jelentkezési lapot levélben: Velence Város Helyi Választási Irodájához 2481 Velence, Tópart u. 
26., személyesen: Velencei Polgármesteri Hivatalba 2481 Velence, Tópart u. 26. lehet eljuttatni 
legkésőbb 2019. szeptember 5. napjáig. 

 

 

(A jelentkezési lap külön keretezett, raszterben elhelyezett legyen, egy egész oldal, jól olvashatóan!!! 
Az összeférhetetlenségi nyilatkozattal és az alsó tájékoztatóval egyben kezelendő!! Egy egységet 
alkot!)  

Jelentkezési lap 
VÁLASZTOTT SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGNAK  

 

Jelentkező neve: ……………………………………………………………………...………... 

(Nyomtatott nagybetűkkel írandó!) 

Lakóhely: ……………………………………………………………………………......…..… 

(Régi típusú személyigazolványban, vagy lakcímigazolványban szereplő állandó lakóhely: irányítószám, 
település, utca, házszám, emelet, ajtó!) 

Levelezési cím: ……………………………………………………………………………...…. 

(Csak abban az esetben kiérjük kitölteni, amennyiben küldeményeit a lakóhelyén nem tudja átvenni!) 

Személyi azonosító: --  
(A választójogosultság ellenőrzéséhez szükséges adat!) 

Mobil telefonszám:         …………………………………………… 

Vezetékes telefonszám:  ……………………………………………. (otthoni)          

         ………………………………………….… (munkahelyi) 

E-mail:        …………………………………………….. 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT: 

(A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. § (1) és (2) bekezdése alapján.) 

Kijelentem, hogy nem vagyok köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik 
választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló 
személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a 
választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási 
szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási 
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá nem vagyok állami vezető.  

 

Velence, ……………….. 

 

       …………………………………… 

                     aláírás 

 

Tájékoztatás: A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező automatikus megválasztását, 
illetőleg részvételét a szavazatszámláló bizottsági munkában. Amennyiben beosztására sor kerül, 
az Ön által megadott elérhetőségeken értesíteni fogjuk.  

Tájékoztatás: 
A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező automatikus megválasztását, illetőleg részvételét 
a szavazatszámláló bizottsági munkában. Amennyiben beosztására sor kerül, az Ön által megadott 
elérhetőségeken értesíteni fogjuk.
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Nagycsoportosok  
tanévzáró eseményei
A nagycsoportos óvodások - még a ballagás 
előtt - olyan programokon vehettek részt, 
melyeket mint kis közösség, csoport ebben 
a gyermekcsoportosításban utoljára élhet-
tek át. 

Mentős nap
Évek óta hagyomány, hogy májusban nagycso-
portosaink lehetőséget kapnak arra, hogy meg-
látogassák a velencei mentőállomást. Ott egy 
izgalmas és nagyon hasznos interaktív foglal-
kozáson vehetnek részt. A gyerekek megismer-
kedhetnek a mentősök áldozatos munkájával. 
Az idén is így történt, amikor a Nyuszi- és Csi-
ga-csoportos gyerekek látogathattak el a men-
tőállomásra. Először a mentőautó felszerelését 
néztük meg. Vérnyomást és véroxigén-szintet 
mértek a gyerekeknek. Ezután óvodásainknak 
bemutatták az újraélesztés folyamatát, amit 
ők is kipróbálhattak a bemutatóbábun. Sok 
ismerettel gazdagodtak a gyerekek, pl.: mikor 
kell mentőt hívni, mi a segélyhívó telefonszám, 
illetve mit kell mondani a telefonba. A jövő tan-
évtől lehetőségünk nyílik, hogy az éves temati-
kus tervünkbe is beépítsük a mentősök által az 
óvodában tartott elsősegély-bemutatót. 

Veszprémi Állatkert
Az újtelepi nagycsoportosok év végi kirándulá-
sát a Veszprémi Állatkertbe szerveztük. Kicsit 
hűvös, de legalább nem esős napon volt a kirán-
dulásunk. Régóta készülődtünk, felelevenítet-
tük, hogy mit láthatunk majd az állatkertben. 
Sok gyermekünk mesélte el korábbi élményeit. 
Először a Szavanna részt jártuk be, ahol nagy lel-
kesedéssel figyeltük a kis makákó majmok vic-
ces ugrálását. Csodálattal álltunk meg az álla-
tok királyánál, és kíváncsian szemléltük a fókák 
vidám úszkálását is. A legnagyobb élményt az új 
szafari-játszótér jelentette a gyerekeknek. Beül-
hettek a szafari-autóba, magasra mászhattak a 

vadleső tornyokba, és nagyokat csúszdázhat-
tak. Bújócskázhattak az afrikai házakban, egyik 
oldalról a másikra lendülhettek a csúszóhintán.  
Természetesen a Dínópark sem maradhatott ki. 
Nagyon jó volt együtt sétálni, piknikezni és ját-
szani a gyerekekkel. Sok-sok élménnyel gazda-
godva értünk haza.

„Játszóházi búcsú”
A Pillangó-csoportos gyermekek meglepe-
tés-kirándulást kaptak a szülőktől. Autóbusz 
jött értünk, amire egy bohóccal együtt száll-
tunk fel. A cél a Kalandorland játszóház volt, 
ahol animátorok fogadták a gyerekeket. A nagy-
csoportosok felfedezhették a különböző játé-
kokat, a játszóház szakemberei irányítása mel-
lett részt vehettek táncolásban, lufis játékban, 
megnézhették a bohóc mulatságos-varázslásos 
műsorát. Volt ott mindenféle enni- és innivaló, 
mi gyermeki szem-szájnak ingere. A legfino-
mabb a pillangó formájú torta volt, fogyott is 
belőle jócskán. Az óvónők, a dajka, a pedagógiai 

asszisztens és az óvodatitkár is meghívott volt 
ezen a napon: már belépéskor ajándékot kap-
tunk – vállszalagot, melyen szerepelt a csoport 
összes gyermekének neve. Mi is fogyaszthat-
tunk az étel-italkínálatból, és bizonyos prog-
ramokba minket is bevontak a gyermekek, a 
szülők. (Reméljük, az ekkor készült vicces felvé-
teleket mindenki megőrzi magának.) Köszönjük 
minden szülőnek a szervezést, az időjárás miatti 
átszervezést, a „válságstáb” munkáját, az idő- és 
pénzbefektetést, s hogy végül minden nagyon 
jól sikerült.

Kalózkodás a Szúnyog-szigeten
A Csiga-csoportos gyerekek számára elérke-
zett a búcsú pillanata. Sokan közülük az ősztől 
már iskolások lesznek. A búcsúzást szerettük 
volna vidámmá és emlékezetessé tenni, mind 
az ő, mind a szüleik számára. Május 24-én, 
pénteken délután vidám családi kirándulást 
szerveztünk. A kirándulás témáját az adta, 
hogy egész évben a délutáni csendespihenő 
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előtt Berg Judit Rumini című meseregényét 
olvastuk a gyerekeknek. Kalóznak öltözve mi 
is hajóra szálltunk, átkeltünk a Velencei-tavon, 
és „elfoglaltuk a Szúnyog-szigetet”. Az óvodá-
ból indultunk a hajóállomásra, majd a szige-
ten hozzánk csatlakoztak a kalóznak öltözött 
szülők. Először kincskeresésre indultunk, majd 
eljártuk a kalózok táncát, és kalózos verseny-
játékot játszottunk. A nagy játék után közös 
pikniket tartottunk. Óvodai nevelésünk során 
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerme-
kekben erősítsük az összetartozást, a közös-
ségi érzést. Ez az alkalom is nagymértékben 
hozzájárult ehhez.  

Bóra Csilla, 
Liptai Zita, 

óvodapedagógusok

Kancellárok randevúztak 
a Testnevelési Egyetem új velencei bázisán

Kancellári találkozónak adott otthont a Testnevelési Egyetem velencei Vízisport és Rekreációs 
Központja június 21-én. Az eseményen az állami fenntartású egyetemek kancellárai, továbbá 
meghívott vendégként - a program egy részén - Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egye-
tem rektora, Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Dr. Vidoven Árpád köz-
igazgatási államtitkár, L. Simon László országgyűlési képviselő és Koszti András polgármester 
vett részt. Az összejövetelen a felsőoktatás aktualitásait vitatták meg a jelenlévő kancellárok 
és a meghívott vendégek az egykori KNEB-, illetve ÁSZ-üdülő újjávarázsolt épületében, ahol a 
jövőben a vízi sportok – elsősorban a strandon űzhető sportágak – szakembereinek képzése 
folyik majd.
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Sajtóközlemény 

 
Kerékpárút fejlesztése Velence belterületén  

2019.01.23. 
 
 
 
 
 
 
 

A beruházás célja a Velencei-tó körüli kerékpárút déli hálózat és a Velence, Kemping utcai kerékpárút 
közötti hiányzó szakasz kialakításával a biztonságos közlekedés kialakítása mind a hivatás-, mind pedig a 
turisztikai forgalom megteremtése érdekében.  
 
A kivitelezési munkálatok során részben a meglévő kerékpárút nyomvonala került felhasználásra, részben 
önálló nyomvonal vezetésű kerékpárút, részben pedig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút került 
kiépítésre.  

 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.1.1-15 számú Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás keretében valósul meg 170,00 millió forint összegű vissza 
nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.  
 
Kedvezményezett: Velence Város Önkormányzat  
Projekt címe: Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő 
szakaszának kialakítása Tópart u. - Fő u. – Kemping u. mentén) 
Projekt száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00014 
Támogatás összege: 170 000 000 Ft 

 
A projektről bővebb információt a www.velence.hu oldalon olvashatnak. 

 
További információ kérhető: 
 
Nochtáné Sulyok Marianntól, a Velencei Polgármesteri Hivatal pénzügyi és gazdasági osztályvezetőjétől a 
22/589-414 telefonszámon.  

 

Velence Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 
számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívása keretében sikeresen pályázott a 
város belterületén tervezett kerékpárút megvalósítására, melyhez 170,00 millió forint vissza nem 
térítendő európai uniós támogatást nyert. 

A beruházás célja a Velencei-tó körüli kerékpárút déli hálózat és a Ve-
lence, Kemping utcai kerékpárút közötti hiányzó szakasz kialakításával 
a biztonságos közlekedés kialakítása mind a hivatás-, mind pedig a tu-
risztikai forgalom megteremtése érdekében. 

A kivitelezési munkálatok során részben a meglévő kerékpárút nyomvona-
la került felhasználásra, részben önálló nyomvonal vezetésű kerékpárút, 
részben pedig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút került kiépítésre. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.1.1-15 számú 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás 
keretében valósult meg 170,00 millió forint összegű vissza nem téríten-
dő európai uniós támogatás segítségével. 

Kedvezményezett: Velence Város Önkormányzat 
Projekt címe: Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó 
körüli kerékpárút összekötő szakaszának kialakítása Tópart u. - Fő u. 
– Kemping u. mentén)
Projekt száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00014
Támogatás összege: 170 000 000 Ft

A projektről bővebb információt 
a www.velence.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Nochtáné Sulyok Marianntól, a Velencei Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi és gazdasági osztályvezetőjétől 
a 22/589-414 telefonszámon.

Sajtóközlemény
Kerékpárút fejlesztése Velence belterületén

Velence Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 számú Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés című felhívása keretében sikeresen pályázott a város belterületén tervezett kerékpárút megvalósítására, 

melyhez 170,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Iskolai táborokkal indult  
a vakáció
A tanévzáró után több helyszínre, több csoport-
ban indultak táborozni a Zöldliget Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói. Miután a diákok átvették 
a bizonyítványaikat, másnap már hozzá is lát-
hattak a bőröndök bepakolásához, mert hétfő 
reggel útnak indultunk. Az ország több pontján 
tartalmas, izgalmas programokon vettek részt a 
gyerekek. Amit mindenki nagyon várt, természe-
tesen a strandolás, a csúszdák, a napfény, a fagyi, 
a hamburger és a palacsinta sem maradhatott ki! 
Az alábbi élménybeszámolók bizonyítják, hogy 
a gyerekek rengeteg élménnyel, feltöltődve 
érkeztek haza.
A Ceglédre utazó csapat nagy létszámmal, alsó-
sok és felsősök részvételével a Ceglédfürdői 
Diáktáborba utazott. Az indulás napján elláto-
gattunk a felsőlajosi Állat- és Szabadidőparkba, 
ahol az állatkerti séta után a nagy, árnyékos ját-
szótéren „pihenhettünk”.
Az első nap délutánjától az osztályok különböző 
programokon vettek részt. A majdnem minden-

napi strandolás mellett volt ceglédi kirándulás, 
kalandpark, számháború, kézműves foglalkozás, 
csónakázás, kertmozi, tábortűz, lovaskocsikázás, 

5.a. és 6.a.,  
Káli tábor, Mindszentkálla
A két osztályból 37 tanuló vett részt, Dani 
Bianka, Stillné Szabó Zoé és Tári Emese 
tanárok kíséretével. Vonattal, majd a 
tábor kisbuszával utaztunk.  Mivel a tábor 
hagyományokkal rendelkezik, így már 
kész programlehetőségek közül választ-
hattunk. Mindennap kirándultunk a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park területén, 
kürtőskalácsot készítettünk, batikoltunk, 
esti programokon, például bátorságpró-
bán vettünk részt. Lehetőségünk volt 
meglátogatni a Salföldi Majort, a szent-
békkállai kőtengert, a Theodora-forrást 
Kékkúton, a szigligeti várat, strandol-
tunk a Balatonnál, számháborúztunk, 

vetélkedtünk, és portyáztunk Mindszentkállán. 
A táborzáró tábortűznél elbúcsúztunk azoktól a 
gyerekektől, akik jövőre már nem lesznek isko-
lánk tanulói. Nagyon tartalmas, élményekkel teli 
héten vagyunk túl. Jól éreztük magunkat.

sportolási lehetőség. A 2.c., 3.a. és 3.c. osztályok 
egy tiszakécskei kiránduláson is részt vettek.
Három osztály összefogva egy fantasztikus 
napot Tiszakécskén töltött. Ezen a napon 
strandoltunk, csúszdáztunk Kerekdombon. 
Majd az egyik gyermek nagypapájának szerve-
zésében négy lovasfogattal bejártuk a várost, 

megnéztük a gyö-
nyörű Tisza-kanyart. 
(Ezúton is köszönjük 
Dombi Istvánnak 
és a Lovasegyesü-
let fogatosainak a 
remek programot.) 
A visszautat szinte 
mindenki alvással 
töltötte, kipihenve 
a nap izgalmait. 
Este már mindenki 
a másnapi csúszda-
parkot várta.                                               

Köszönjük a nagyszerű tábori szervezést Elbert 
Tamás kollégánknak! A közel 200 gyermek és a 
20 kísérő pedagógus is nagyon jól érezte magát, 
igazán volt mit kipihenni a hazaérkezés után.                                                                                            

Sziliné Dombi Zsuzsanna
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Kabóka Lovastanya

68 diák és négy pedagógus indult útnak, nem 
is olyan messze, hiszen itt a megyében, Enying 
és Lajoskomárom között található az a lovasta-
nya, mely öt napig szállásunk, programadónk, 
s kényelmét tekintve otthonunk volt. Az égiek 
is minden kegyben részesítettek bennünket, 
hiszen a fájdalmas kánikula, de az eső is elke-
rülte e területet. Igaz, a fedett medence minden 
szélsőségben is használható lett volna, de így 
minden ránk váró program a tervek szerint meg-
valósulhatott. Beszélgettük is egymás között, 
hogy túlontúl rengeteg az a program mellyel 
elhalmoztak bennünket, ám érdekességüket, 
vidámságukat tekintve szükségesek voltak. 
Délelőtt három, délután három, s még az estéket 
is betábláztuk. No, volt is alvás éjszaka! S utána, 
ahogy hallottam, a hétvégén is. Ha nem kötött 
játékot szolgáltattunk a gyerekeknek, akkor a 
lovak simogatása, etetése, vagy éppen a kerék-
párok, rollerek, netán a csocsó, biliárd, ping-

pong, foci, röplabda, kártya, tollas, arcfestés 
kötötte le őket. A foglalkozások között azonban 
szerepelt mindenféle: Méta, Spárta, csapatépí-
tés, szabadulószoba, 1 perc és nyersz, lajosi túra 
fagyizással, enyingi portya, lovaglás, akadálypá-
lya, kerékpáros ügyességi, activity, agyagozás, 
tavi túra vízi biciklivel, kajakkal és a fantasztikus 
élményt nyújtó jetskivel, rókavadászat, rémtúra, 
csillagvizsgálat, na és a befejező tábortűz. Szó-
val valódi pihenés és csapatokat összekovácsoló 

néhány nap volt ez a két ötödik és egy hatodik 
osztálynak.

Virág néni, Kriszta néni, 
Gabi néni, Nünü néni

A nyár még csak most kezdődött! Pihenésre fel! 
Sok élményt, kellemes kikapcsolódást, feltöltő-
dést kívánunk minden gyermeknek, kollégának!

Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

21

Önkéntesek „varázsoltak” 
a Dr. Ranschburg EGYMI-ben

Ha kollégiumról beszélünk, sokaknak talán 
az egyetemi éveik jutnak eszükbe, esetleg a 
középiskolai kollégiumok. Nem gondolnánk, 
hogy általános iskolások kollégiumban lakja-
nak, elvégre még édesanya és édesapa mellett a 
helyük. Vannak esetek azonban, amikor tanulási 
nehézségek, sajátos nevelési igény miatt gyógy-
pedagógiai segítséggel tudnak megfelelően fej-
lődni. Ilyen iskola azonban nem terem minden-
hol. Sokszor a szülő(k) nem tudják vállalni, hogy 
naponta több tíz kilométeres távolságra vigyék 
gyermekeiket iskolába, óvodába. Így fordulhat 
elő, hogy a megfelelő fejlesztés érdekében álta-
lános iskolások, sőt alsó tagozatosok, olykor 
óvodások is kollégiumban laknak hétfőtől pén-
tekig. Igaz, ez nem gyermekotthon, és hétvégén 
futhatnak édesanyjuk karjaiba, mégis mondhat-
juk, hogy a tanév során a kollégium az otthonuk. 
Ezért rendkívül fontos, hogy olyan környezetet 

biztosíthassunk számukra, melyben 
a gyermeki szellem biztonságban és 
otthonosan érezheti magát. Nyilván 
a legfontosabb a személyi környezet: 
a segítő, elfogadó, odafigyelő, hiteles 
pedagógusok és nevelőtanárok, akik a 
tanulástól a játékig úgy szervezik a kol-
légiumi életet, hogy az egész nevelési 
folyamatot a felszabadult gyermeki 
mosoly ragyogja be. De ne becsüljük 
le a tárgyi környezet hatásait se! Vajon 
mi, felnőttek mennyire lennénk ener-
gikusak, lelkesek, kitartóak és kiegyensúlyozot-
tak ütött-kopott, sivár környezetben?
A Velencei dr. Ranschburg Jenő Óvoda, Álta-
lános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI 
ebben kapott nagy segítséget egy cég önkénte-
seitől. Vállalati önkéntes program keretében az 
Önkéntes Központ Alapítvány szervezésében 
12 kollégiumi hálót festettek ki, és új emeletes 
ágyakkal és heverőkkel rendezték be. A nagyon 
rossz állapotban lévő szekrényajtókat kicserél-

ték, és az intézmény parkját is rendbe 
tette az önkéntesek egy csoportja.   A 
falak nem csupán tiszták lettek az új fes-
téssel: tájak jelentek meg rajtuk, melyek 
magukkal ragadhatják a gyermeki fantá-
ziát: hegyek közötti tavakban gyönyör-
ködhetnek, álmodozhatnak a piramisok 
mögött lenyugvó nap fényénél, a távoli 
sarkvidék jégtáblái közé repülhetnek, 
vagy figyelhetik a fenséges koronájával 
legelésző szarvast a hegyek között. Ilyen 
izgalmas képek borítanak teljes falakat. A 

hátrányos helyzetű gyerekeknek, akiknek hiá-
nyoznak a szülők, az otthoni környezet, s emiatt 
kevésbé tudnak feladataikra összpontosítani, 
rendkívüli jelentőséggel bírhat, ha figyelmét, 
képzeletét megragadja az, ami a mindennap-
jaiban körülveszi. Ez egy informális nevelési 
módszer. Amikor kinyitja reggel a szemét, már 
valami olyasmi fogadja, ami játékra indítja a 
gyermeki elmét, és ennek jegyében telhet az 
egész napja! Mert ez a környezet, ami körül-
veszi. Kényelmes, biztonságos, tiszta és olyan 
gyermekien izgalmas!
Nagyon hálásak vagyunk az önkéntesek mun-
kájáért, s alig várjuk, hogy lássuk a kollégium kis 
lakóinak arcán a meglepetés és öröm semmihez 
sem fogható mosolyát!

Sikó Sebastian Jerzy, 
kollégiumi nevelőtanár
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Mozgásban

Mátay Balázs
Kerékpároslegendák  
a Tour de Hongrie rajtján

Az olasz Manuel Belletti győzelmével ért véget 
a Tour de Hongrie profi kerékpáros körverseny 
1. (Velence és Esztergom közötti) szakasza. Az 
Androni Giocattoli-Sidermec színeiben tekerő 
címvédő a francia Hofstettert és a szerb Rajovi-
csot megelőzve ért a célba elsőként. A legjobb 
magyar - Velence Város különdíjasa - Valter 

Attila lett, aki a 6. helyet szerezte meg a viadal 
egyik legnehezebbnek tartott szakaszán. A 
mezőnyt két bringáslegenda, a hétszeres Grand 
Tour-győztes spanyol Alberto Contador és a 
kétszeres Giro-nyertes Ivan Basso, az olaszok 
„rettegett Ivánja" társaságában Koszti András 
polgármester indította útjára.
Ragyogó jósnak bizonyult Ivan Basso: a Kometa 
Cycling Team reggeli sajtótájékoztatóján sprint-
befutót tippelt a Tour de Hongrie első szakaszára, 
mondván: a két dobogókői emelkedő nem fogja 
annyira megrostálni a mezőnyt, hogy az befo-
lyással legyen a legerősebb sprinterek csatájára. 
A versenyzőkre hosszú nap, 194 kilométeres táv 
teljesítése várt, a mezőny a Velencei-tavat meg-
kerülve észak felé indult, s kétszer megmászva a 
Pilisi Parkerdő népszerű emelkedőjét, végül Esz-
tergomban, a Bazilika előtt ért célba.  

A mieink közül a huszonegyedik 
születésnapját éppen ezen a napon 
ünneplő Valter Attila (CCC Devel-
opment Team) érte el a legjobb 
eredményt, hatodik lett a befutó-
nál, de remekül szerepelt a tavaly 
még ifjúsági olimpikon Fetter Erik, 
aki a tizenharmadik helyen futott 
be, illetve Dina Márton (Kometa 
Cycling Team), aki tizenkilencedik 
lett – utóbbi vehette át az ered-
ményhirdetésnél a legjobb magyar-

nak járó fehér trikót.
A két-két Tour de 
France- és Giro d'Italia-, valamint 
három Vuelta Espana-diadallal a 
sportág egyik legnagyobbjának 
számító spanyol Alberto Conta-
dor a rajt előtti sajtótájékoztatón 
felidézte Matteo Moschetti tava-
lyi szakaszsikerét és két dobo-
gós helyezését, ami miatt külö-
nösen jó emlékekkel érkezett 
újra Magyarországra. „Új és fiatal 
együttesünk van, magas elvárá-
sokkal” - mondta Contador, majd 
megerősítette: a 
lehetőség arra is 

megvan, hogy jövőre magyar 
színekben prokontinentális csa-
patként rajthoz álljanak a Giro 
d'Italián, amelynek első három 
szakaszát Magyarországon ren-
dezik. „Dolgozunk ezen, kemény 
munkát kell belefektetnünk, de 
abszolút nem elképzelhetetlen" - 
fogalmazott.  „- Szeretnénk, hogy 
több magyar versenyző is legyen 
a csapatban, ezért ki fogunk válo-
gatni további fiatal bringásokat, 
akik csatlakozhatnak hozzánk.” 
Hozzátette, az alapoktól fel kell építeni a hát-
teret, már az ifjúsági és U23-as versenyzőkkel is 
foglalkozni kell.
Contador és Ivan Basso a hivatalos programok 
előtt Velence polgármesterével, Koszti And-
rással is hosszasan beszélgetett. A városvezető 
ismertette a település kerékpáros- és egyéb 

sporttal kapcsolatos fejlesztéseit, terveit, ame-
lyeket elismerően fogadtak a világklasszis brin-
gások.
Ami pedig az egész versenyt illeti: végül a lett Krists 
Neilands nyerte meg a Tour de Hongrie-t, miután 
a záró szakaszon Kecskeméttől a székesfehérvári 
befutóig megőrizte a sárga trikót. Mögötte Dina 
Márton végzett a második, Valter Attila pedig a har-
madik helyen, ami történelmi siker, ugyanis ilyen 
erősségű versenyen még soha nem állhatott fel két 
magyar bringás egyszerre az összetett dobogójára! 
A befejező szakaszon egyébként a holland Wouter 
Wippert ért célba elsőként, a francia Hofstetter és 

az észt (2016-os győztes) Raim előtt. Ők vehették 
át az érmeket, illetve a záró etap győztese a neki 
járó trófeát Székesfehérvár polgármesterétől, dr. 
Cser-Palkovics Andrástól. Az összetett dobogósok-
nak Révész Máriusz, az aktív Magyarországért fele-
lős kormánybiztos adta át a díjakat.

-mátay-
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Basso, Contador és Talmácsi között a polgármester

Koszti András polgármester elindítja a mezőnyt
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 Velence sportja

Az egyiknek sikerült, 
a másiknak nem

A fenti cím a két velencei klasszisra, a 
kajakos Tóth Dávidra és a kenus Lakatos 
Zsanettre vonatkozik. Az olimpiai ezüs-
térmes Tóth a K4 1000 méteres egység 

(Erdőssy Csaba, Tóth Dávid, 
Kulifai Tamás, Kós Benedek) 
tagjaként megnyerte a szét-
lövést a rivális Koleszár, Noé, 
Ilyés, Németh négyes ellen 
Szolnokon, így indulhat a 
magyar válogatott tagjaként 
a szegedi világbajnokságon. 
Nem volt viszont szerencséje 
Lakatos Zsanettnek, aki a női 
C1 200 m-es olimpiai szám-
ban kikapott Nagy Biankától, 

így biztosan nem indulhat a tokiói játékokra 
kvalifikáló augusztusi vb-n, legalábbis 200-
on biztosan nem. 
Az ötkarikás szereplésről azért még nem kell 
lemondania, mivel jövőre a duisburgi világkupán 
és az Eb-n még lesz lehetősége azt kiharcolni, 
főképp ha Nagy nem remekel a szegedi világ-
bajnokságon. Tóthék versenyszáma lekerült az 

olimpia műsoráról, így Dávid fő célja a vb-n nem 
a kvalifikáció, hanem a tavalyi gyengébb év után 
újra egy szép siker elérése lehet.     

-mb-

Szalontay helytállt 
az Európa Játékokon

A minszki Európa Játékok véghajrájában 
indult a pályakerékpáros versenyeken Sza-
lontay Sándor. A VeloClass Velence orszá-
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gos csúcstartó „villámembere” a hagyomá-
nyos sprint- és keirin számokban állt rajt-
hoz a fehérorosz fővárosban, s bár helytállt, 
nem sikerült a legjobb 8-12 közé kerülni, 
ahol egyébként a tehetsége, elhivatottsága 
és kemény edzésmunkája alapján is helye 
lenne. Sprintben a 14., keirinben a 18. pozí-
cióban zárt.
A 200 méteres leborítást 9.952-es idővel 

abszolválta a magyar kerekes, 
aki a következő körben a brit 
Andrew Carlin Jack ellen pró-
bálkozott a továbblépéssel, 
sajnos sikertelenül. A remény-
futamát azonban megnyerte, 
ezzel továbbjutott. A követ-
kező fordulóban a későbbi 
aranyérmes holland Jeffrey 
Hoogland, majd a lengyel Jan 
Rafal Sarnecki is gyorsabb 
volt Szalontaynál, aki végül 
a tizennegyedik helyen zárt. 
Keirinben (motoros felveze-

téssel érik el a versenyzők az utolsó köröket, 
és sprinttel döntik el a helyezéseket) még 
kevesebb szerencséje volt a VeloClass kiváló-
ságának. A második futamába került, melyet 
az orosz Denis Dmitriev nyert meg, majd a 
reményfutamból sem sikerült továbblépni, így 
tizennyolcadikként zárt Szalontay.

(MB)

Flavus-Velence SE:  
új idény, új edző, új célok

Toronymagasan, az összes Fejér megyei 
osztály közül a legnagyobb fölénnyel, 
veretlenül nyerte meg a második vonal 
pontvadászatát a Flavus-Velence SE lab-
darúgó-csapata, miközben magasabban 
jegyzett alakulatok sorát kiejtve a döntőig 
menetelt a Fejér Megyei Kupa sorozatában 
is, ahol szintén nem kapott ki, csak 11-esek-
kel bukta el a finálét az Ercsi ellenében. A 

szezon folyamán Menus Tamás, majd Urbán 
Flórián és Csábi József által is irányított egy-
let két év kihagyás után most újra az első 
osztályban bizonyíthat, egy újabb tréner, 
a legutóbb Gárdonyban sikerrel ténykedő 
Oláh Attila irányításával.
Csábi József az NB II-es (az elmúlt idényben 
még harmadosztályú) Szolnok sportigazga-
tója volt, miközben Velencén ténykedett, sőt, 
a szezon végén már vezetőedzőként is a nagy 
múltú szolnoki klubot szolgálta, így bármeny-
nyire szívügye a tóparti gárda, nem irányíthatja 
egy osztállyal feljebb. A Velence SE társelnöke, 
Győrffy Gergely elmondta, hogy Oláh Attilával 
a következő idényben az 1-6. hely elérése a 
cél, a keret - melyben nem lesz nagy mozgás a 
nyáron - alkalmas ennek elérésére. 2-3 játékos 
távozhat a klubtól, ugyanakkor 4-5 érkezővel 
számolnak.
- Igazából nem az a fontos, hogy rögtön a dobo-
góért csatázzunk, mert bár erre is képesnek 
tartom a csapatot, az a fő, hogy „szokjunk visz-
sza” a megye egybe, legyen stabilitása, stílusa a 
társaságnak, amely a következő szezonban már 
egyértelműen bele tud szólni az érmekért folyó 
csatározásokba. Szintén lényeges, hogy az 
utánpótlásunk és az első csapat közvetlen hát-
térbázisa is erősödjön, ezért a harmadosztály-
ban szépen szereplő második számú együtte-
sünk is feljebb lép, a 2019-2020-as szezonban a 
megyei II. osztályban vitézkedik majd, ifj. Serhók 
György irányításával – foglalta össze a lényeget 
Győrffy Gergely.   

-mátay-
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- Velence Országúti Maraton HT130/RT55

09.14-15. VELENCE MARATON

- Velence MTB Maraton HT66/KT46/RT26

- 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

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

Ismét a Korzón pengettek

Július első hetében került megrendezésre 
a IV. Velencei Gitáros Napok klasszikus 
gitárfesztivál. Az eseményen a korábbiak-
hoz hasonlóan minden nap délután, illetve 
este koncertet hallhatott a népes közönség 
a Velence Korzón. A program legfőbb célja 
ezúttal is a fiatal tehetségek felkarolása 
volt, melyet a főszervező, Bernáth Ferenc 
személyes missziójának tart. Annak érde-
kében pedig, hogy mindenkihez eljusson a 
klasszikus gitárzene, az eseménysorozat 
- melynek fővédnöke Koszti András polgár-
mester volt - összes koncertjét ingyenesen 
élvezhette a szakértő publikum.
- Jó volt látni, hogy a Korzón sétálók megálltak 
a gitárzene hallatára, és ahogy teltek a napok, 
egyre többen látogatták ezeket a koncerteket. 
A közönség soraiban idén is akadtak olyanok, 

akik direkt a fesztivál 
napjaira időzítették 
velencei nyaralásukat. 
Az esti előadásokat 
a díszterem panorá-
mája, a lemenő nap 
sugaraiban szikrázó 
Velencei-tó tette 
még hangulatosabbá. 
Büszkén mondhat-
juk, hogy a fesztivál 
immár szerves része 
lett Velence kulturális 
életének. Örömmel 
tapasztaltuk a vissza-
jelzésekből, hogy a 
közönség visszavárja 
jövőre is ezt a rendezvénysorozatot - mondta 
az esemény főszervezője, Bernáth Ferenc, Artis-
jus és Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjas 

gitárművész-gitártanár-zeneszerző, a zenetudo-
mány doktora.

-mb-
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A HUSZONHARMADIK

Előző lapszámunkban polgármesterünk, Koszti 
András 22 pontban – szándékosan használok ide 
alkalmas szóismétlést – tényszerűen nyilatko-
zott a tényekről, a tényállásról. A 2014. október 
óta eltelt szűk öt évben beteljesedett fejleszté-
sekről írt. Fogalmazhatott volna 
úgy is, hogy az önkormányzat, 
illetve Velence város, így a lakos-
ság eredményeiről, sikereiről 
szól. Egy-egy mondatba tömö-
rítve, összesen 22 pontba szedte 
a megvalósult eredményeket.
Tehessem hozzá, van egy 
huszonharmadik! Értékben 
dehogy az utolsó: a lakosság 
közérzete! Egyetlen szóban igye-
keztem összefoglalni a békes-
ség, megelégedettség, a pozitív 
jövőkép, összhang és még hosz-
szan sorolhatnám a jó hangulat 
jellemzőit. 
Jó a lakosság közérzete, nagyon 
jó! Ezt tanúsíthatom, hiszen 
harmincvalahány éve városunk 
lakosa vagyok, mindig valahol a közéletben is. 
Felelősséggel nyilatkozhatom, hogy jobb, sokkal 
jobb az általános közérzet, mint öt évvel ezelőtt 

volt! Példák sokaságát sorolhatnám fel, hogy 
miért jobb most, mint öt éve volt, de hiszen ha 
belegondolunk, mindenki, akár a saját, illetve 
családja élete folyásán, életminőségén keresz-
tül ezt érzi, látja, ezt tudja.
Mint a legjobb családokban is, a veszekedésnek 
sem minősülő kisebb civódások adódhatnak, 

ezek megoldhatók. Példaként: a part és a bicik-
liút közötti részre telepített széksor miért nem 
a vízre, hanem az út felé néz? Megoldható? Pl. 
szerkezetileg átalakítani, közös háttámlával 

az ellenoldalra is ülőkét szerelni. Képviselőjén 
keresztül vagy közvetlenül javaslatot kell tenni 
az önkormányzatnak, illetve az üzemeltetőnek, 
és nem személytelen „közösségi oldalak” cso-
portjaiban kritizálni.   
A rosszindulatot talán igen, de a szerepelni 
vágyást nem kizárva, egyesek egy beépítési terv-

vel kapcsolatban népszava-
zást kezdeményeztek. A köz-
ben okafogyottá vált ügyben 
– a demokrácia szabályait 
megtartva – megtörtént a 
népszavazás. Velence válasz-
tópolgárainak (24,6%-a) a 
józanság jegyében bölcsen, 
otthonmaradásával  szava-
zott. Az oktondi népszavazás 
lebonyolítása mintegy 5,5 
millió forintba került. A kor-
mányunkat támadók általá-
ban lélegeztetőkészülékben 
számolnak, én a tópartra 
telepített, zongoraszékszerű, 
minden irányba forgatható 
székekben. Vajon hány darab 
fér bele 5,5 millióba? Nem 

számolom ki, mert ez ugyanolyan oktalanság 
lenne, mint maga a népszavazás.

Solymosy József
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Jeffrey Archer: 
Fej vagy írás
Jeffrey Archert eddigi történe-
tei a legismertebb angol best-
seller-írók sorába emelték. Vél-
hetően mostani regénye sem 
fog csalódást okozni a hívei-

nek, mert a több szálon futó, valós szereplőkkel 
és történésekkel is „dolgozó”, ám lényegében 
fiktív történet a közelmúlt világpolitikai esemé-
nyeit helyezi fókuszába.

 Alyssa Palombo: 
Firenze legszebb 
asszonya
Alyssa Palombo írónő, egy-
ben ismert mezzoszoprán 
énekesnő. Legújabb regénye 

a 15. századi Itáliába, pontosabban Firenzébe 
kalauzolja az olvasókat, középpontjában a híres 
festő, Sandro Botticelli, valamint a Vénusz szü-

.

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 

 

Jeffrey Archer: Fej vagy írás 

    Jeffrey Archert eddigi történetei a legismertebb angol bestseller- írók sorába emelték. 
Vélhetően mostani regénye sem fog csalódást okozni a híveinek, mert a több szálon futó, 
valós szereplőkkel és történésekkel is „dolgozó”, ám lényegében fiktív történet, a közelmúlt 
világpolitikai eseményeit helyezi fókuszába. 

 

 

Alyssa Palombo: Firenze legszebb asszonya 

Olvasni-Való 

 

Jeffrey Archer: Fej vagy írás 

    Jeffrey Archert eddigi történetei a legismertebb angol bestseller- írók sorába emelték. 
Vélhetően mostani regénye sem fog csalódást okozni a híveinek, mert a több szálon futó, 
valós szereplőkkel és történésekkel is „dolgozó”, ám lényegében fiktív történet, a közelmúlt 
világpolitikai eseményeit helyezi fókuszába. 

 

 

Alyssa Palombo: Firenze legszebb asszonya 

      Alyssa Palombo írónő, egyben ismert mezzoszoprán énekesnő. Legújabb regénye a 15. 
századi Itáliába, pontosabban Firenzébe kalauzolja az olvasókat, középpontjában a híres festő, 
Sandro Botticelli, valamint a Vénusz születése és más festmények múzsája, a rendkívül 
fiatalon elhunyt, művelt és gyönyörű Simonetta Cattaneo Vespucci  történetével.  

 

 

Fiala Borcsa: Balatoni nyomozás 

  A Bűntény a Dunán  című kötet után újabb nyomozós ifjúsági regénnyel jelentkezik Fiala 
Borcsa.  Krisztinek és Hubának különféle kódokat és találós kérdéseket kell megfejtenie, 
hogy rábukkanjon a kincsre. Vajon milyen kincs várja Krisztiéket az út végén? És sikerül-e 
közben leleplezniük a tolvajokat is? Nyomozz tTe is velünk! Bejárjuk többek közt 
Révfülöpöt, a Folly Arborétumot és Hegyestűt, megkeressük a mindszentkállai titkos lépcsőt, 
és bekukkantunk Csobánc várába is... 

                                                                                       Sinkáné Mihály Zita intézményvezető 

 

 

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

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

 

                                      Tóparti ezüst a karate Eb-ről 
 
A lengyelországi Wroclaw-ban rendezték meg a 33. Kyokushin Karate Európa- bajnokságot 
25 ország 860 indulójával. A Velencei-tó Környéki Kyokushin Karate Közhasznú 
Sportegyesület (Fudoshin Dojo) három3 fővel képviselte az ország színeit. Horváth Bence 

letése és más festmények múzsája, a rendkívül 
fiatalon elhunyt, művelt és gyönyörű Simonetta 
Cattaneo Vespucci történetével. 

 

Fiala Borcsa: 
Balatoni nyomozás

A Bűntény a Dunán című kötet 
után újabb nyomozós ifjúsági 
regénnyel jelentkezik Fiala 
Borcsa.  Krisztinek és Hubá-

nak különféle kódokat és találós kérdéseket 
kell megfejtenie, hogy rábukkanjon a kincsre. 
Vajon milyen kincs várja Krisztiéket az út végén? 
És sikerül-e közben leleplezniük a tolvajokat 
is? Nyomozz te is velünk! Bejárjuk többek közt 
Révfülöpöt, a Folly Arborétumot és Hegyestűt, 
megkeressük a mindszentkállai titkos lépcsőt, 
és bekukkantunk Csobánc várába is...

Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető

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

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

zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap: 

2019. július 25. (csütörtök)
Nyitás napja: 

2019. augusztus 14. (szerda)

Olvasni-Való
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Tóparti ezüst a karate Eb-ről

A lengyelországi Wroclawban rendezték meg 
a 33. Kyokushin Karate Európa-bajnokságot 25 
ország 860 indulójával. A Velencei-tó Környéki 
Kyokushin Karate Közhasznú Sportegyesület 
(Fudoshin Dojo) három fővel képviselte az ország 
színeit. Horváth Bence felnőtt Eb-ezüstérmet 
szerzett csapat-katában, egyéni formagyakor-
latban pedig 24-es mezőnyből hatos döntőbe 

jutott, ahol az ötödik helyet szerezte meg. 20 
évesen ez nagyon jó eredménynek számít a sok 
30 év körüli versenyző között. Berki Lóránt a juni-
orok között szerzett bronzérmet, küzdelemben 
a 18-as mezőnyben. Csak a végső győztes orosz 
versenyzőtől kapott ki, ő is nagyon jól teljesített. 
Németh András junior korcsoportban katában 
és küzdelemben is kihozta magából a maximu-
mot. Mivel neki ez volt a debütálása ilyen magas 
szintű nemzetközi versenyen, a tisztes helytál-

lás volt a cél, aminek ele-
get is tett. 
Nagyon büszke vagyok 
a tanítványaimra, és 
remélem, hogy a sike-
reken felbuzdulva újabb 
tanítványok tűznek ki 
magasabb célokat maguk 
elé. Másodsorban sze-
retném, hogy az ilyen 
magas szintű sikerek hírei 
eljussanak a tó környé-
kén élőkhöz, hogy minél 
több gyermek sportoljon 
rendszeresen a klubban 
az egészségéért, a lelki 
békéjéért, a jobb tanul-
mányi eredményéért!

Rohonyi István

A Tóparti Sport Club színeiben sportoló 
Ispán Erika korosztályában az 5. helyen vég-
zett az Olaszországban, Alleghe-Civettában 
megrendezett Spartan Race Európa-bajnok-
ságon. Bővebb információkat erről augusz-
tusi számunkban közlünk. Gratulálunk!
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Egyre jobban közelítünk a nyár közepe felé, 
ami azt jelenti nálunk, hogy lezártuk az első 
félévet, egy időre szabadságoltuk magunkat, 
és a heti klubnapok szeptemberig szünetel-
nek. Ez nem jelenti azt, hogy addig nem talál-
kozunk különböző kulturális rendezvényeken 

vagy esetleg egy-két kiránduláson, amennyi-
ben van rá érdeklődés. Legutóbbi beszámo-
lóm óta is átéltünk közösen sok szép pillana-
tot, bővelkedtünk jobbnál jobb programokban. 
Rögtön az elején említeném meg az Apák, 
Nagyapák-napi rendezvényünket a klubban, 
ahol szép versekkel, ajándékkal, étellel, ital-
lal köszöntöttük a szép számban megjelent 
erősebbik nem tagjait, majd házi zenészünk, 
Turánszky Gyuszi muzsikájára táncra is hívtuk 
őket. Ezen a délutánon szó esett még pünkösd 

ünnepéről, kialakulásáról, hagyományairól, 
népszokásairól. Kellemes órákat töltöttünk 
együtt, jó hangulatban.
A nordic walkingot űző lelkes kis csapatunk ezút-
tal az agárdi Parkerdőben rótta a köröket az ott 
kialakított futópályán, és végzett erősítő gyakor-

latokat különböző tornaszereken. Annak 
ellenére, hogy a találkozónk előtt egy 
hatalmas zápor volt, amitől úgy éreztük 
magunkat, mintha szaunában lennénk, 
felülről a fákról csepegett a víz, alulról 
meg párolgott, másfél óráig keményen 
bírtuk a kiképzést, és még Mártika, a 
vezetőnk által diktált „kellemesen kelle-
metlen” nyújtó- és lazító gyakorlatokat is 
végrehajtottuk.
Az EFI programjában ismételten Reszegi 
Imre vezető mentőtiszt magyarázta el és 
szemléltette az újraélesztés technikáját 
az egybegyűltekkel. Néhányan a gerinc-
tornán is részt vettek, amit Gazdagh 
Melinda gerinctréner tartott.
Nagy utazónk, Kalmár Zsolt „képi gon-
dolkodó”, a Hauszmann Alajos EKIK 
munkatársa ezúttal Jordániába, az arab 
világ kellős közepébe kalauzolt el ben-
nünket a Ramadán idejére, vetített képei 
segítségével. Zsolt rendkívüli előadó, és 
fotóival általában olyan eseményeket és 
látnivalókat jelenít, örökít meg, amelyek-
kel útikönyvekben vagy szervezett utazá-

sokon nem igazán találkozhatunk. Ez alkalom-
mal Ammanról, a fővárosról, Petráról, a sivatag 
sziklái közt megbúvó egykori karavánközpont-
ról és a Holt-tengerről láthattunk szenzációs 
felvételeket, és nagyon jó kísérőszöveget hall-
gathattunk hozzá. Köszönjük Zsoltnak ezúton 
is a lebilincselő előadást, és kíváncsian várjuk a 
következőt, ami ígérete szerint Japán lesz. Ha 
netán fölkeltettem a kedves olvasó érdeklődé-
sét, minősüljön ez reklámnak, és okvetlen jöjjön 
el a következő előadásra!
Ismételten meghívást kaptunk a minden máso-
dik évben Soponyán megrendezésre kerülő 
Sárvíz-völgyi Citerás és Népzenei Találkozóra. A 

kedélyes hangulat, a fellépő kórusok és citeraze-
nészek remek előadásai, a finom estebéd, majd 
az azt követő zene és tánc mind-mind a kedves 
vendéglátók dicséretére váljék. Köszönjük a 
szép délutánt a szervezőknek.
Évadzáró rendezvényünkön egyben az első 
féléves névnaposokat is köszöntöttük, mely 
alkalomra egy finom bográcsos pörköltet 
készítettünk, amely mellé rizst, tarhonyát vagy 
friss kenyeret és savanyúságot választhattak a 
résztvevők. Előtte pogácsák, utána finom süte-
mények kerültek az asztalokra. A zenéről és jó 
hangulatról ismételten házi zenészünk, Gyuszi 
gondoskodott. A rendezvény elején egy szép 
tortával és virágokkal felköszöntöttük klubta-
gunkat, Döbrentei Lászlóné Borika nénit, aki 
néhány nappal előtte ünnepelte 90. születés-
napját, és hosszú kihagyás után ebből az alka-
lomból - kísérettel ugyan - megtisztelt minket 
jelenlétével. Borika néni évtizedekig Velence 
védőnőjeként és a helyi Vöröskeresztnél dolgo-
zott. A sors fintora, hogy neki nem lehetett saját 
gyermeke, viszont rengeteg csecsemő és kis-
gyermek „pótanyukája” lehetett, besegíthetett 
és tanácsokat adhatott az ellátásukban, nevelé-
sükben. Ezúton is kívánunk neki hosszú, boldog 
életet, jó egészséget. Ugyanezt, valamint szép 
nyarat, jó nyaralást kívánunk nyugdíjas társaink-
nak és a lap valamennyi olvasójának.

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

Óvárosi Nyugdíjas Klub

Első júniusi összejövetelünkön is visszatérő 
téma volt a május 27-i igari kirándulásunk, ahol 
a jó időben a fürdés mellett jó hangulatot terem-
tettek a műsort adó nyugdíjas társaink, akik a kör-
nyező megyékből jöttek Igarra. Néhány tagunk 
pünkösdkor a nagyon szép zalai és határvidéki 

Borika néni 90 éves



2019. július

3 napos kiránduláson vett részt. Megismerked-
tünk egy rövid városnézés alatt Zala megye 
fővárosával, Zalaegerszeggel, a Göcseji Múzeum 
skanzenjével, majd a múlt században ezen a 
környéken végzett olajfúrás, -keresés igen rozs-
daette gépeivel, technikájával, és az azt végző 
szakemberek szobraival, történetével. Délután 
megérkeztünk Lentibe, ahonnan egy keskeny 
nyomtávú erdei kisvasúttal keresztülutaztunk a 
zalai erdőkön, Csömödére és vissza.
Szálláshelyünkön való elhelyezkedésünk után 
egy kisbusszal városnézésre mentünk, majd 
vacsora következett. 
Vasárnap átbuszoztunk Szlovéniába, ahol megte-
kintettük a dabronaki orchideafarmot. Itt csodálato-
sabbnál csodálatosabb formájú és színű orchideákat 
és más délszaki növényeket, azok tartását, szaporí-
tását magyarázta el a helyi idegenvezetőnk. Vásá-
roltunk is jó néhány virágot. A farm után megláto-
gattuk a helyi energiaparkot. Hasonló, mint nálunk 
az Attila-domb, csak itt 26 állomás van a különféle 
betegségek kezelésére. Ezután a hegy tetején lévő 
kilátóból megnéztük Lendva városát és környékét.
Hétfőn reggel útra keltünk Horvátországba, ahol 
megmásztuk és megtekintettük Trakocsány 
XVII. századi, szépen felújított várát, majd meg-
álltunk Csáktornyán múzeum- és városnézésre. 
Letenyei estebéd után a késő esti órákban haza-
érkeztünk. 
Június 22-én reggel a pázmándi és kápolnás-
nyéki nyugdíjasklubok tagjaival együtt, Horváth 
István autóbuszán utaztunk Kiskunmajsára, a 
már hagyományos Országos Nyugdíjas 
Találkozóra. Ragyogó idő volt, sikerült egy jó nagy, 
árnyas fa alatt elhelyezkednünk. Végigpróbáltuk 
a fürdő valamennyi medencéjét, a gyógyvizestől 
az élményfürdőig. Nagyon jól éreztük magun-
kat. A színpadon 1000-1230-ig, majd ebéd után 
1400-1600-ig adtak műsort az arra bejelentke-
zett nyugdíjasklubok tagjai. Délelőtt 18, délután 

17 fellépő volt a színpadon az ország sok városá-
ból, falujából. Valamennyien nagy tapsot kaptak. 
Hazafelé jövet megálltunk Soltvadkerten, ahol 
mintát vettünk az egyik helyi cukrászda nagyon 
finom és óriási választékú (kb. 20-25 féle) fagy-
laltjából. Jó hangulatban, a kora esti órákban 
érkeztünk haza. Következő klubnapunkon ismét 
téma volt ez a jól sikerült kirándulás is.

Erl György 
klubtag

Nosztalgia III. számú 
Nyugdíjas Klub
Az idei forró nyár ismét átírta tervezett program-
jainkat. Ezért a Civilház diófája alatt egy kis sütö-
getéssel ünnepeltük az aktuális születésnapokat 
és a névnapokat. A nagy forróság ellenére a kato-
nai temető sírjait ismét kigazoltuk, amit folyama-
tosan igyekszünk rendben tartani. A Halász-kas-
tély rendezésében Miklósa Erika Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő fiatal, tehetsé-
ges zenészek közreműködésével lebonyolított, 

Strandolnak az óvárosi klubtagok

Klubtagok Miklósa Erika estjén 29

nagy sikerű beszélgetős estjén vettünk részt. 
Az est folyamán a Hermann László Zeneművé-
szeti Szakgimnázium diákjai remek előadással 
mutatkoztak be.  Annak ellenére, hogy nagyon 
élveztük az előadást, szerettük volna a világhírű 
operaénekesnőnk hangját is hallani. Reméljük, 

egyszer erre is sor 
kerül. Köszönjük 
a nagyszerű előa-
dást, Koszti András 
polgármester úrnak 
pedig azt, hogy 
biztosította rész-
vételünket a ren-
dezvényen. Minden 
kedves olvasónk-
nak jó egészséget 
kívánunk.
Herczeg Ferencné 

klubvezető

Velence Város Önkormányzata 
2019. szeptember 5. napján, csü-
törtökön kirándulást szervez 
Felcsútra, ahol a Puskás Akadé-
mia és a Pancho Aréna létesít-
ményeivel ismerkedhetnek meg, 
Koszti András polgármester úr 
vezetésével.
Jelentkezni lehet az utazólét-
szám (a buszok férőhelyeitől 
függ) beteltéig, de legkésőbb 
augusztus 30-ig név, telefon-
szám, e-mail cím és lakcím meg-
adásával a Polgármesteri Hiva-
talban (2481 Velence, Tópart u. 
26.), telefonon a 22/589-400-
as számon, e-mailben a hiva-
tal@velence.hu vagy a matay.
balazs@velence.hu címeken.

KEDVES VELENCEI 
NYUGDÍJASOK!

A jelentkezésnél kérjük jelezni 
az ételérzékenységet vagy 

a vegetáriánus, vegán étrendet.



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. június 8-án
Hangyál Attila István – Sipos Erika

Horváth Zoltán – Jung Mária
2019. június 17-én

Vilenczi Károly – Papp Szilvia
2019. június 22-én

Gergely Csaba – Baranyai Réka
2019. június 25-én

Mészáros Tamás – Körmöczi Erzsébet Zsuzsanna
2019. június 28-án

Biró Gábor – Kaló Zsuzsanna
2019. július 2-án

Mónus Attila – Gulyás Zsuzsanna
2019. július 6-án

Balogh Zoltán Attila – Némedi Szilvia

Névadó ünnepség:
2019. július 6-án

Németh-Szabó Alexandra 
és Németh Márk gyermeke: 

Németh Ádám

Gratulálunk!
Egri Andorné, 

Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Hirdessen 
a Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu  
e-mail címen

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

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

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

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

Palánki Katalin 
házi segítségnyújtás 

egységvezető

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

magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.

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

 HÉTFŐ Kedd SzeRdA CSüTöRTöK PÉNTeK

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

              16:15-17:00

            Niki torna
          16:00-17:00

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

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

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

Telefon: 06-30-781-8022

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.



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 8.00-15.00 
Cwsütörtök: 8.00-18.00 Péntek 8.00-12.00
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
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 
osztályvezető 589-412
dr. Horváth Zoltán 
jogi referens 589-419
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 
testületi referens 589-425
Varga Viktor 
személyi asszisztens 589-402
Kiss Dorottya 
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,
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
előjegyzéssel az 589-416 és 589-402 
telefonszámokon

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

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

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



www.velence.hu

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

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

 

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

   -Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése, 
 

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

    www.gergelysat.hu 

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125

Személyes-, vagyon- és technikai 
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129

besemisi@freemail.hu

2018. március

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom: 

Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét, 

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

CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

Hívjon bizalommal
GRIGOR JÁNOS
06 20 476-7798

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

radiátorok és radiátorszelepek
CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

Gárdony, Szabadság u. 10.
  (       áruház mellett)

Tel.:  06 20 9 583 019
          22 781 800 

davidzoltan@gardony.hu 
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2019. július

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

Klíma
SKJ

+36-70-257-3251

Tervezés • Telepítés
Karbantartás

Simon Károly 
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által 

regisztrált klímaszerelő



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 

 
 

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?

 Műanyag  ajtó,  ablak 
                          Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető                                                       
                               szellőzők,redőnyök,párkányok                               
                        szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,           
                        napellenzők  gyártása és forgalmazása!  
 
                  Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét                                                                                                                                                                                                                          
                                Redőnyök javítása rövid határidővel 
 

  Szakszerű beépítés és igény szerinti visszajavítás.                               
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!   

  

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



s u p e r i o r

Termál- és élményfürdő, szaunapark

Velencei lakosoknak és 65 év felettieknek kedvezményes belépés!

s u p e r i o r

Masszázs kínálatunk

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

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

Velence Resort&Spa          superior

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



A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottja, 

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

csütörtöki napján  
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT
tart a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

Tel: +36 70 199 5980

HIRDESSEn a VElEnCEI 

HÍRaDóban!

hirado@velence.hu


