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Egész évben: Velence értékei
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása 
11.00-16.00-ig (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. szeptember 20., 25., 27... Ringató
Velencei Ringató, zenés foglalkozás az óvodáskort megelőző 
korosztálynak,
kisgyermekek és szüleik számára, minden szerdán és pénteken
17.00 (szerda)
10.00 (péntek)
Közösségi Ház (Iskola u. 4.) 

2019. szeptember 20. Megyenap - Megyekorzó
Egész napos Fejér-termék vásár, különböző programokkal
10.00-18.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2019. szeptember 21.  
Tekerj egy tókört egyenruhában
Polgárőrök országos kerékpáros tókerülő versenye, túrája az 
egészséges életmód 
és a kerékpározás népszerűsítése jegyében.
Gyülekező, felvezető műsorok a Wenckheim-kastély (könyvtár) 
épületénél.
9.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. szeptember 21.   Babák Rózsakertje
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő ünnepség, 
melyen az elmúlt évben született kisgyermekek, „babák” 
köszöntésére 
egy-egy tő rózsát ültetnek el közösen a Babák Rózsaparkjában. 
Egyéb programok: Rózsa-díj átadása, gyermekprogramok.
10.00-16.00
Babák Rózsaparkja (Zárt u.)

2019. szeptember 23., október 7.  
Velencei-tó környéki Alkotókör
Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne új technikákat tanulni, 
a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne, horgolna, kipróbálná 
magát a foltvarrásban, hímzésben, babakészítésben.
Minden páratlan hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00 – 18.00-ig.
Közösségi Ház (Iskola u. 4.) 

2019. szeptember 28.  Zero Waste vásár
II. Velencei-tavi Zero Waste vásár, majd Életmód Klub
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
9.00-14.00
17.00-18.30
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2019. szeptember 28.    
Flavus Velence SE – Enying 
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés  
15.00                   
Sportpálya  (Kastélypark - Tópart u. 52.)

2019. szeptember 30., október 14.   
Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb.
Minden páros hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00-18.00-ig 
Közösségi Ház (Iskola u. 4.)

2019. október 5.   Sportágválasztó Nap 
Találd meg a kedvenc sportágadat! Vetélkedők, bemutatók
egész nap a Kastélypark sportpályáin
10.00-18.00                   
Sportpálya  (Kastélypark - Tópart u. 52.)

2019. október 12.   Családi Nap 
Egész napos gyermek-, gasztro- és szórakoztató programok
minden korosztály számára
10.00-18.00                   
Sportpálya  (Kastélypark - Tópart u. 52.)

2019. október 12.   Flavus Velence SE – Móri SE 
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés  
14.30                   
Sportpálya  (Kastélypark - Tópart u. 52.)

2019. szeptember 21.
(Lapzártánk után a szervezők közölték,  
hogy a program elmarad!)
Tekerj egy tókört egyenruhában
Polgárőrök országos kerékpáros tókerülő versenye, 
túrája az egészséges életmód és a kerékpározás népszerűsítése 
jegyében. 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: A megyei közgyűlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián, 
Koszti András polgármester és Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő kisgyermekek asszisztálásával vágta át az avatószalagot 
a felújított óvodai épületnél.  (Cikkünk a 10. oldalon)
Fotó: Igari Balázs

Velencei események
www.velence.hu
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Kedves Velenceiek!
Bár lapzártánkkor szép nyári hetekre tekint-
hetünk vissza, e sorok írásakor már az ősz felé 
kacsintgató időjárásban van részünk, azaz visz-
szavonhatatlanul egyre inkább kifelé megyünk a 
nyárból. Időjárási tényezőktől függetlenül igen-
csak mozgalmas hetek várnak ránk a következő 
időszakban, mint ahogy dolgos heteket hagy-
tunk magunk mögött is.
Igencsak sűrű ünnepi programokat hozott 
augusztus 19-20-a. Ezen a két napon Trianon 
Emlékművet avattunk, nagy sikerű városi szü-
letésnapi eseményt bonyolítottunk le, min-
den várakozást felülmúló érdeklődéssel, majd 
pedig ünnepi szentmisére és egyházi meg-
emlékezésre került sor a katolikus plébánia-
templomban. Ezekről részleteket a 7. oldalon 
olvashatnak. Köszönöm mindenkinek, aki eljött 
rendezvényeinkre, és velünk ünnepelt, továbbá 
köszönöm minden segítő kollégámnak, közre-
működőnek és helyi TDM-es csapatunknak a 
munkáját, segítségét, amellyel hozzájárultak 
programjaink sikeréhez!
Mindig öröm számomra, ha az élet valamely 
területén sikeres velenceieket köszönthetek. 
Augusztus 22-én a Naga Dojo igen eredményes 
karatékáit fogadtam a Polgármesteri Hivatal-
ban, Molnár Lilian vezetésével. Az egyesület 
sportolói az elmúlt időszak hazai és nemzetközi 
megmérettetésein egyaránt sok szép érmet és 
értékes helyezést könyvelhettek el. A 6 éves 
óvodástól a felnőttekig minden korosztályban 
fel tudnak mutatni az élmezőnyhöz tartozó har-
cost. Ezúton is gratulálok a sikerekhez, s köszö-
nöm a látogatást!
Augusztus 25-én ismét megrendezésre került a 
hagyományos Családi Nap városunk római kato-
likus egyházközsége jóvoltából. A sokrétű csa-

ládi kikapcsolódást kínáló eseményen ezúttal 
is remekül éreztem magam feleségem, Mónika 
társaságában, akivel tovább folytattuk a tavaly 
megkezdett íjász „képzésünket” is. A céltábla 
ugyan néha igen kicsinek bizonyult számunkra, 
ám az élmény minősége rendkívül magas volt. 
Köszönöm a meghívást és a szíves vendéglátást 
Récsei Norbert plébános úrnak és a Velencei 
Római Katolikus Egyházközségnek!
Örömteli nap volt 2019. augusztus 29., hiszen 
átadásra került a Velencei Meseliget Óvoda 
teljes energetikai felújításon átesett óvárosi 
épülete. A 28,5 millió Ft-os kormányzati támo-
gatásból megvalósult projekt keretében az 
épület új hőszigetelést és nyílászárókat kapott. 
Az eseményen jelen volt Tessely Zoltán minisz-
terelnöki biztos és a Fejér megyei közgyűlés 
elnöke, Dr. Molnár Krisztián, akik megerősítet-
ték, hogy támogatják további fejlesztési tervein-
ket, illetve a bölcsőde-projektünk pályázata is a 
finisben van, erős esélyünk van arra, hogy ennek 
a sikerét még az ősz folyamán bejelenthessük. 
A képviselő úrnak és az elnök úrnak köszönöm 
a támogatását, az óvoda nevelői kollektívájának 
és a résztvevő kisgyermekeknek pedig a remek 
műsort!
Régi, de igaz mondás: Jobb adni, mint kapni. 
Ennek szellemében hirdettünk nemrégiben 
tartósélelmiszer-gyűjtést a Velencei Nagycsalá-
dosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány 
javára, amely még mindig tart, s ennek szellemé-
ben adományoztunk tésztát a Dr. Ranschburg 
Jenő Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménynek. A jelentős mennyiséget képvi-
selő tésztacsomagokat Czirákyné Fekete Ilona 
igazgató asszony vette át augusztus 30-án. 
Remélem, sok finom étel készül belőlük az 

intézmény diákjainak 
nagy örömére.
A Zöldliget Általános 
Iskola és Gimnázi-
umban szeptem-
ber 1-jén, a Dr. Entz 
Ferenc Mezőgazda-
sági Szakgimnázium-
ban pedig másnap 
reggel került sor a 
tanévnyitóra. Mindkét 
eseményen üdvözöl-
hettem a diákokat, a 
tantestületek tagjait 
és a megjelent szülő-
ket, hozzátartozókat. 
Ezúton is kívánok 
minden zöldligetes 

és entzes pedagógusnak, oktatónak, valamint 
diáknak eredményes, örömökben és sikerekben 
gazdag új tanévet!
Polgármesterként és magánemberként is rend-
kívül fontosak számomra az idős emberek, 
hiszen ők nagyon sokat dolgoztak azért egész 
életükben, hogy nekünk, s az utánunk következő 
generációknak jobb legyen, miközben városunk 
fejlődése érdekében is sokat tettek. Ők azok, 
akikre mindig számíthatok, ha munkám során 
tanácsra vagy őszinte véleményre van szüksé-
gem, így amikor csak lehetséges, velük vagyok 
klubnapjaikon, programjaikon. Évek óta hagyo-
mány, hogy nyár végén, ősz elején kirándulásra 
invitálom városunk nyugdíjasait. Az idei kirucca-
násra szeptember 5-én került sor. A nyugdíjas-
klubok javaslatai alapján ezúttal Felcsút, a Pan-
cho Aréna és a Puskás Akadémia komplexuma 
volt a célállomás. A csoporttal találkozott válasz-
tókerületünk országgyűlési képviselője, Tessely 
Zoltán miniszterelnöki biztos úr is. A képviselő 
úrnak köszönöm, hogy velünk volt, a kirándulók-
nak pedig azt, hogy ezt a csodás napot együtt 
tölthettük!
Végül egy picit tekintsünk előre: szeptember 
20-án először leszünk házigazdái a Megyenap és 
Megyekorzó egész napos eseményeinek, más-
nap, szeptember 21-én hagyományos rendezvé-
nyünk, a Babák Rózsakertje programjaira várunk 
mindenkit a Babák Rózsaparkjában. Október 
6-án sportágválasztó napra kerül sor a Kastély-
parkban, 12-én pedig – ugyanitt – Családi Napra. 
Szeretettel invitálom Önt is, találkozzunk az őszi 
eseményeken!

Koszti András
polgármester
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A Zöldliget Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén

Képviselői fogadóórák 
2019. október

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2019. október 3. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2019. október 3. (csütörtök) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2019. október 7. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2019. október 7. (hétfő) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2019. október 8. (kedd) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2019. október 7. (hétfő) 

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



Váratlanul, 71 éves korában elragadta a 
kegyetlen halál a köztiszteletben és közsze-
retetben élt Dr. Hajdu Frigyest. Ezt könnyű 
leírni, de megélni…? Képzeljük el családja 
általános lelkiállapotát, a 40 éves fiú, András 
érzéseit, a 45 éves leány, Nóra feldúlt lelkét. 
És az 5 unoka? Nekik megmagyarázni, hogy 
nagyapa nincs, soha többé nem lesz, másik 
dimenzióba költözött. Megmagyarázni úgy, 
hogy kicsi lelkük ne sérüljön. Nehéz, nagyon 
nehéz. Őszinte, együttérző részvétünk-
kel bár keveset, de valamennyien segíteni 
tudunk. Segítsünk!
Édesapja életútjáról fia, András adta meg az 
adatokat, ezt hivatásának megfelelő, olyany-
nyira mérnöki pontossággal tette, hogy ezen 
egyetlen betűvel sem kívánok változtatni. 
Íme: 
Életének 71. évében, 2019. augusztus 18-án 
rövid szenvedés után elhunyt dr. Hajdu Frigyes, 
növénykórtani doktor, növényvédelmi- és talaj-
tani szakmérnök, elismert ember az agrárszak-
mában. 
Mosonmagyaróváron nevelkedett, édesapja 
nyomdokaiba lépve a középiskola sikeres elvég-
zése után itt végezte el az Agráregyetemet, 
majd növényvédelmi szakmérnökként munkáját 
1972-ben Velencén, a Fejér Megyei Növényvé-
delmi Állomáson mint karanténos kezdte meg. 
Néhány évi gyakorlat után növénykórtannal 
foglalkozott. Majd pár év elteltével az Egyesült 
Államokba, a Minneapolisi Egyetemre került 
egy évre, ahol a napraforgó betegségeit tanul-
mányozta, köztük azt is, ami a későbbi doktori 
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témája is lett. Szakmai ismereteit folyamato-
san bővítve talajtani szakmérnöki végzettséget 
szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 
Ebben a pozíciójában fáradhatatlanul segítette 
tanácsaival a környék kis- és nagyüzemi terme-
lőit. Később egy közismert világcég – a DOW 
– egyik szakmai képviselőjeként dolgozott, és 
országosan elismert szakemberré vált.
Családjával Velencén élt, itt ismerkedett meg 
a Szent Benedictus Borlovagrend  tagságával 
és tevékenységével. A Lovagrend rendes tag-
jai sorába 2005-ben 
lépett be, és mint új 
tag szorgalmasan tette 
a dolgát a Borlovagren-
dért.  
A Borlovagrend 2014-
ben választotta meg 
Elnök-Nagymester-
nek, mely tisztséget 
haláláig betöltötte. 
Ebben a pozíciójában 
is derekasan helytállt, 
országos ismertségé-
vel a Borlovagrend elis-
mertsége is jelentősen 
fejlődött. Időközben 
több hazai borlovag-
rend is tagjai sorába 
fogadta. 
Több nyelven beszélt 
szinte anyanyelvi szin-
ten, így munkáját az 
MBOSZ Nemzetközi 
Bizottságának elnök-
helyetteseként is kivá-
lóan láthatta el. Kiváló 
munkáját a Magyaror-
szági Borrendek Orszá-
gos Szövetsége a PRO 
VINO Érdeméremmel 
ismerte el.

Temetése szeptember 4-én a katolikus szertar-
tásrend szerint Mosonmagyaróváron, az ismert 
temetőben, a Szent Benedictus Borlovagrend 
nagyszámú rendtagjának a részvételével tör-
tént. Gyászmisét Velencén a katolikus templom-
ban celebrált szeptember 7-én katolikus plébá-
nos urunk, Récsei Norbert atya.

Requiescat in pace
Nyugodjék békében!

Solymosy József

www.velence.hu

VElENCE GyÁSZol

Dr. Hajdu Frigyes

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
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Helytörténet A-tól Z-ig

Velence pedagógusainak  
élete és hivatása

„A természet Isten bibliája, 
melyet az ég kék selymébe 
kötött”
Folytatjuk a 103 éve született Szabó László Vil-
mos (Laci bácsi) bemutatását: Laci bácsi az elsők 
között ismerte fel a nem egyszer mikroszintű 
környezeti adottságok (növényzet, felszínmor-
fológia, élőhelykezelés) és az ott élő madárvilág 
összefüggéseit.
Mivel remekül rajzolt, dolgozataihoz előszere-
tettel mellékelte a vizsgált terület terepasztal-
szerű metszetben bemutatott vázlatát, rajta a 
legjellegzetesebb növényekkel és madarakkal. 
Ezt a módszert ma már magától értetődőnek 
vesszük, hatvan évvel ezelőtt azonban izgalmas, 
új szemléletmódnak számított. Írásai gyönyörű 
nyelvezetűek; stílusa a néhány évvel idősebb 
pályatárs, Dr. Radetzky Jenő szavaival élve „lírai 
hangulatú, néha patetikus”. Egy időben foglal-
koztatta a doktori cím megszerzése, témául az 
„inváziós madarakat” választotta. Ezek olyan 
fajok, amelyek váratlanul, előzmény nélkül 
jelennek meg nagy számban, megszokott elter-
jedési területüktől távol (batla, talpastyúk, uráli 
bagoly, pásztormadár, keresztcsőrű, csonttollú). 
Az anyag végül csak a vázlatig jutott. Még szo-
morúbb, hogy szerette volna egy-egy tanul-
mányban összegezni a sárszentágotai szikesek, 

Közlemények:
Felújított tárlatunk témája:
„Ősz a Bence-hegyen”
•  Bemutató: Mayláth Endre, a Szent Benedi-
ctus Borrend Nagymestere, alapító tag
Bormúzeumának a Velencei-hegység szőlő-
fajtáiból készült boraiból.
•  Felhívás:
Keresünk olyan családokat, akik Velence 
állandó lakói voltak három nemzedéken 
keresztül.
Olyan 3 méteres, egyenes keményfatörzset 
vagy ágat, amelyből kopjafa faragható!

Várjuk olyan számlaképes fémipari szakem-
ber jelentkezését, aki segítségünkre lenne a 
„Tematikus séta” táblák elkészítésében! 
Tel: 06-20-344-0775 

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

a Velencei-tó és a Velencei-hegység 
madárvilágával kapcsolatos tudását is. 
Milyen haszonnal forgatnánk ezeket, 
ha elkészülnek...
Feltehetően részben a Máté-tojásgyűj-
temény bővítése céljából utazott el 
a Hortobágyra 1959-ben. Éjjel érke-
zett a kunmadarasi vasútállomásra, 
ahonnan gyalog indult a Hajtó úton 
kelet felé, így a végtelen kunmadarasi 
puszta szélén érte a reggel. A korábban 
sosem látott kép lenyűgözte, egy ott 
legeltető pásztortól meg is kérdezte: 
„Tessék mondani, ez a gyönyörű puszta már a 
Hortobágy?” Ezt a barátságtalan kun nyomban 
kikérte magának, mondván, hogy „Ez a madarasi 
rít!” Az első látogatást még nagyon sok hasonló 
követte: ennek az időszaknak a gyermeke a 
„Fészkelő madártársulások vizsgálata a kunma-
darasi szikeseken” című tanulmány.
 Az első nemzeti parkunk több éves előkészítő 
munkájában Laci bácsi oroszlánrészt vállalt. 
1970-ben vált nyilvánvalóvá, hogy a Csákvárról 
való ingázás nem megoldható. Tanári állását, sőt 
mint kiderült, a pedagógusi pályát is feladta hát, 
és Nagyivánra költözött. Létrejött a Hortobágyi 
Nemzeti Park 1973-ban. Felmerült a gondolat, 
hogy Laci bácsi akár az első igazgató is lehetne 
(erre bizonyíték, hogy a Búvár folyóiratban a 
nemzeti parkról megjelent első cikk fényképei 
alatt Szabó László neve és HNP-igazgató titulus 
szerepel...), végül felügyelő lett. Túl a nyilván-
való politikai ellenszélen (hogy lehetne állami 
vezető egy pap?!) más miatt sem lett volna ez 
szerencsés. Laci bácsi naivitása, kevés gyakor-

lati érzéke éles ellentétben állt a dörzsölt, sok 
vízben megfürdött tsz- és állami gazdasági 
elnökök ravaszságával, esetenként rosszindula-
tával. Az ő igazi területe nem a gyakorlati meg-
valósítás volt, hanem az eszmei, szakmai alapok 
kidolgozása. 
Legnagyobb itteni eredménye a csíkosfejű 
nádiposzáta költőállományának felfedezése 
(ez a szigetpopuláció egészen a közelmúl-
tig élt a hortobágyi szikes mocsárréteken), 
illetve a feketeszárnyú székicsér és a kucs-
más billegető első hortobágyi fészkelésének 
bizonyítása. Tovább vizsgálta a vízicsibéket, 
az érdeklődéssel figyelt pusztai fajok közül az 
ugartyúkkal kapcsolatos ismereteit dolgozta 
fel tanulmányban. (A túzok, a havasi lile és a 
halastavak madárvilágának összefoglalása 
csak terv maradt.) 

Folytatjuk!

Anyai öröm a fészekben

kanalasgémek telepe
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Augusztus 20-a a keresztény államalapítás, 
illetve Szent István és az új kenyér ünnepe, a leg-
régebbi magyar nemzeti ünnep. Velencén még 
ennél is több, ugyanis 2004-ben ekkor nyerte el 
a városi rangot az akkori nagyközség. Az idei esz-
tendőben is ünnepeltek kicsik és nagyok, volt 
is mit, hiszen – az utóbbi időszakban kiváltképp 
–  évről-évre épül-szépül a település. Minden-
nek tetejébe idén egy impozáns Trianon Emlék-
művet is avathatott Velence városa augusztus 
19-én. Richter Ferenc szobrász-kőfaragó mester 
alkotását maga a készítő és Koszti András pol-
gármestere leplezte le az egész ünnepi prog-
ramsorozat nyitányaként a Hősök parkjában.
A Himnusz eléneklését, dr. Szalay Ilona nagyon 
szépen előadott Magyar Hiszekegy-ét és az 
emlékmű leleplezését követően a városvezető, 
majd Szabó György református lelkipásztor, a 
helyi önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottságának elnöke szólt a hatalmas forróság 
ellenére szép számban egybegyűlt közönség-
hez. Köszöntőjében Koszti András kiemelte, 
hogy nem szabad felejteni a 99 évvel ezelőtt 
hazánkat ért példátlan méltánytalanságot, az 
ország darabokra szakítását, s mindenkiben 
tudatosítani kell ezt.
- Itt és most, a 100. évforduló árnyékában köte-
lességünk újra és újra minden arra fogékony 
halandó eszébe juttatni az általunk leginkább 
kisbetűvel írt trianoni gyalázatot, mindezt oly 
módon, hogy oktalanul ne sértsük meg őket, 
de határozottan tudatosítsuk álláspontunkat, 
amely változatlan: Teljes mértékig IGAZSÁGTA-
LAN az egész, melynek nem volt, nincs és soha 
nem is lesz erkölcsi létjogosultsága! Hiszünk 
benne, hogy megértik egyszer azok is, akik most 
elzárkóznak... – fogalmazott Velence polgár-
mestere, Koszti András.
Az avatóünnepség a székesfehérvári Szabad 
Színház fiatalokból álló amatőr társulatának 
magasztos műsorával folytatódott, amely nagy 
sikert aratott a megjelentek körében. A 9 és 18 
év közötti ifjak olyan produkcióval rukkoltak 
elő, ami teljes mértékben méltó volt az ünnep-
séghez, amely koszorúzással folytatódott, majd 
Récsei Norbert katolikus plébános és Szabó 

 Velencén történt

A 15. születésnaphoz méltó 
ünnep, emlékműavatással

György református lelkész áldotta meg és szen-
telte fel az új emlékművet. A ceremónia a Szózat 
közös eléneklésével zárult.
Kora délutántól a 
Velence Korzón szín-
padi programokkal, 
kicsik és nagyok szá-
mára egyaránt szó-
rakoztató műsorele-
mekkel folytatódott 
az ünnepi események 
sora. Hamar János fel-
lépése után bemutatót 
tartott a Balance RG 
ritmikus gimnasztika 

csapata, a Barbarina Balerina Balettiskola helyi 
apróságokból álló csoportja, a Gilice Gyermek 
Néptánccsoport, a Dance Energy tánciskola, a 
Dynamic Dance Crew, valamint a Velencei Naga 
Dojo. Nagy sikert aratott az ifjabb korosztályt 
megszólító APACUKA, valamint a Madarak házi-
buli-zenekar koncertje is, mint ahogy a hagyo-
mányos nyárzáró buli, amelyen újra ezreket 
táncoltatott meg DJ Smash, azaz Szalmás Gábor.
Az éjszakába nyúló programáradat fénypontjai 
közé tartozott a mindig - ezúttal is - látványos 
tűzijáték mellett a „Legszebb Konyhakertek” 
pályázat helyi eredményhirdetése, valamint a 
hivatalos szülinapi ceremónia is, melynek során 
Koszti András polgármester hangulatfokozó 
köszöntőjét követően Kupi László borlovag 
kardéllel bontott pezsgőt, majd - ugyancsak 
harci eszközével - „felnégyelte” az ünnepi óriás-
tortát. A marcipános, csokikrémes finomságot 
aztán a polgármester vezetésével ki is osztották, 
a közönség legnagyobb örömére. Nem ez volt 
az egyetlen hasonló akció a délután folyamán, 
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Entz-iklopédia

 Új tanév, új impulzus
Szeptember elején ismét becsöngettek, újból 
megkezdődött egy tanév; gólyák és öregdiá-
kok lepték el az iskola épületét és tereit. Koszti 
András polgármester és Stossek Balázs igazgató 
ünnepélyes keretek között, rövid kis műsor 
keretében nyitotta meg a 2019/2020-as tan-
évet. Velence város vezetője köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy a város és a képviselőtes-
tület – ahogy eddig is – a jövőben is kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a város oktatási intézmé-
nyeire gondot fordítson, azok infrastrukturális 
és egyéb körülményeit tovább fejlessze. Az 
intézmény igazgatója beszédében arra helyezte 
a hangsúlyt, hogy egy iskola egyik legfon-
tosabb mércéje az, hogy hányan választják 
tanulmányaik helyszínéül az adott intézményt. 
Kiemelte, hogy ezen a téren az Entz jól teljesít, 
ugyanis az idei tanévben 80 új diák kezdi meg 
tanulmányait az iskolában, ezen felül pedig az 
iskola tanulói közül további 23 tanuló döntött 
úgy, hogy vagy egy újabb szakmai képesítés 
vagy az érettségi, illetve technikusi bizonyít-
vány megszerzése érdekében meghosszabbítja 
a tanulóéveit az intézményben. Így az iskola 
– az országos tendenciákkal szemben – meg 
tudta idén is őrizni tanulólétszámát. Végezetül 

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

arra buzdította a diák-
ságot, hogy a hagyo-
mányokat folytatva 
idén is tegyenek meg 
mindent a tanév ered-
ményes és sikeres tel-
jesítése érdekében.
Az ünnepséget köve-
tően megkezdődtek 
a dolgos hétközna-
pok, amelyek során 
az oktatási-nevelési 
tevékenység mellett 
számos egyéb fela-
datunk akadt és akad 
a hónap folyamán: a 
tangazdaságban továbbra is folyik a zöldségek 
betakarítása, és még a napraforgó is lábon van 
kint a határban, ugyanakkor már megkezdtük 
az előkészületeket az őszi-téli talajmunkákhoz. 
A hónapban két megyei rendezvényen is 
megmutattuk magunkat, szeptember 7-én az 
Országos Vadásznap és Nemzetközi Vadgaszt-
ronómiai Fesztivál keretében a Pákozd-Sukorói 
Arborétum és Vadasparkban, majd egy héttel 
később, 13-án Székesfehérvár belvárosában a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei 
szervezete által szervezett Termelői kóstoltató 
elnevezésű rendezvényen találkozhattak az 
érdeklődők az iskola standjával és termékeink-
kel (elsősorban virágokkal és egyéb dísznövé-
nyekkel, de ezek mellett lehetőség nyílott saját 

készítésű szörpjeink és lekvárjaink kóstolására 
is). Lelkesen készültünk ezekre a rendezvé-
nyekre, csakúgy, mint a szeptember végi Orszá-
gos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra 
is, ahol az Agrárminisztérium fenntartásában 
működő testvériskolákkal együtt igyekszünk 
majd bemutatni a hazai agrárszakképzés érté-
keit és sokszínűségét.
Szeptember végén rendezzük meg az idei tanév 
első tematikus szakmai napját, amelynek válto-
zatos programjai az almaszüret és az alma fel-
dolgozása-hasznosítása köré épülnek, és ame-
lyen idén a tordasi és százhalombattai általános 
iskolásokat látjuk vendégül.

korábban ugyanis Koszti András vezérletével közel 500 adag pennés, sajtos 
tésztaétellel is megvendégelték az ünneplő közönséget.
Az eseményeken több ismerős arcot is fel lehetett fedezni. Jelen volt a 
választókörzet országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán miniszterelnöki 
biztos, aki Tusnádfürdő polgármesterével, Albert Tiborral együtt érkezett, a 
Velencén élő primadonna, Tiboldi Mária, valamint az ismert színésznő, Xan-
tus Barbara, aki ugyancsak a település lakója. A Korzón folyó eseményekkel 
párhozamosan a római katolikus templomban csodálatos koncertet adott 
Mali Katalin és Navratil Andrea.

Augusztus 20. napján délelőtt - ugyancsak a katolikus templomban - 
szentmisével és Koszti András polgármester ünnepi beszédével folyta-
tódott az események sora. Összefoglalva megállapítható: Velence ismét 
méltó módon ünnepelte születésnapját.
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A jelöltek bemutatkoznak

Polgármesterjelöltek
1. Koszti András 
(FIDESZ-KDNP)

2003 óta élek Velencén 
feleségemmel és gyer-
mekeimmel. Hamar bebi-
zonyosodott, hogy remek 
döntés volt ide költözni. 
Velence az otthonom, az 
a hely, ahol magam és 

családom a legjobban érezzük magunkat. Jó 
itt élni, s közben tenni ezért a gyönyörű kisvá-
rosért, kiváló lakóközösségért. A FIDESZ-KDNP 
pártszövetség 2014 után ismét engem kért fel 
arra a megtisztelő feladatra, hogy az elmúlt öt év 
városvezetői tapasztalatait hasznosítva Velence 
további fejlődéséért dolgozhassak. Jó úton hala-
dunk, de sokat kell még azért tennünk, hogy 
minden célunkat megvalósíthassuk. Hiszem, 
hogy becsületes, kemény munkával, Önökkel 
együttműködve, meglévő értékeink megtartá-
sával és újabbak létrehozásával tovább építhet-
jük, szépíthetjük szeretett városunkat.

2. Gajdos Attila 
(Független)

Születésem óta Velencén 
élek. Most édesanyám-
mal, nejemmel, és fiam 
családjával. 53 éves 
vagyok, 35 éve nősültem, 
3 gyermekem és 6 uno-
kám van, akik szintén itt 

élnek. Testvérem  Gajdos András, ő is itt alapított 
családot, de 51 évesen elhunyt 2 éve. Vendég-
látóipari iskolát végeztem, 25 éve működtetem 
vállalkozásomat. Véleményem szerint sokkal 
előrébb tarthatna városunk, ha érdemben fog-
lalkoznánk az óvodai és bölcsődei férőhelyek, a 
vízelvezető árkok, a nyugdíjasok, a játszóterek, a 
járdák, az iparűzési adó problémáival. Elvem: „Ne 
féljünk az újtól, mert csak jót hozhat nekünk”. E 
tervem megvalósításához kérem a velenceiek 
támogatását. Úgy gondolom, a közös céljainkat 
csak őszinte, becsületes, tisztességes munkával 
és hittel tudjuk megvalósítani.

3. Gerhard Ákos 
(Regélő Egyesület)
Feleségemmel és két 
gyermekemmel 10 éve 
élek Velencén. Vendég-
látóipari végzettségem 

és bölcsész diplomám van. Jelenleg beszerzési 
vezetőként dolgozom egy multinacionális cég-
nél. Fontosnak tartom a tópartunk védelmét és 
azt, hogy városunkból ne legyen se betonren-
geteg, se bulinegyed. A befektetői igényeket 
kiszolgáló fejlesztések nem azonosak a helyi 
lakosok érdekével. A fejlődést abban látom, 
hogy a városvezetés figyel az itt élő közösség 
igényeire. A bölcsődei-, óvodai-, és iskolai férő-
helyek ügye, az utak felújítása, járdák, fedett 
buszvárók, kerékpártárolók építése, a vízminő-
ség problémája, a szakorvos-ellátottság bőví-
tése, a tóparti közlekedés mind megoldatlan 
maradt az elmúlt 5 évben. E sürgető feladatok 
elvégzéséhez kérem az Önök támogatását. 

4. Dr. Szvercsák Szilvia 
(Független)

Kedves Velenceiek! Dr. 
Szvercsák Szilvia vagyok, 
független polgármes-
ter-jelölt. Velencén, 
ebben a gyönyörű kisvá-
rosban élek a családom-
mal. A jogi egyetemet 

Szegeden végeztem, jogi szakvizsgával, euró-
pai jogi szakjogászi diplomával is rendelkezem. 
1996 óta dolgozom az önkormányzati igazga-
tásban, ebből 10 évet jegyzőként töltöttem el. 
20 éve oktatok jogi, illetve közszolgálati egye-
temen és kormányhivatalokban. Polgármester-
ként a célom egy olyan városvezetés kialakítása, 
ami közmegegyezésen alapszik, lakosság- és 
egyben vállalkozóbarát, amit minden velencei 
lakos a magáénak érezhet. Hiszek a fenntart-
ható fejlődésben, és bízom benne, hogy a több, 
mint 20 éves önkormányzati tapasztalat, amivel 
rendelkezem, Velence Város javát szolgálja majd.

Képviselőjelöltek

1. Dr. Sirák András 
(FIDESZ-KDNP)

1980 óta élek Velencén, 
családorvosként dolgo-
zom. Az Önök jóvoltából 
az 1990-es első szabad 
választások óta folya-
matosan tagja vagyok a 
település képviselő-testü-

letének. Köszönöm, hogy ilyen hosszú ideje élve-
zem a belém vetett bizalmukat! Erre igyekszem 

majd rászolgálni a következő öt esztendőben is, 
amennyiben újabb felhatalmazást kapok önök-
től, hogy folytassam képviselői munkámat. Koszti 
András polgármesterrel, aki ismét a Fidesz-KDNP 
polgármesterjelöltje, nagyon jól együtt tudtam 
dolgozni a lassan véget érő önkormányzati cik-
lusban, s büszke vagyok arra, hogy ezt alpolgár-
mesterként tehettem. Ígérem, hogy továbbra is 
a város, és annak lakóinak érdekeit fogom képvi-
selni, szolgálni, hiszen – miként orvosi hivatáso-
mat – ezt is szolgálatnak tekintem.

2. Juhász Gyula 
(FIDESZ-KDNP)

Nagyszüleimhez, szüle-
imhez hasonlóan szüle-
tésem óta Velencén élek. 
Felsőfokú kereskedelmi 
végzettségem van. Jelen-
leg családi gazdálkodá-
sunkat vezetem (szőlő, 

gyümölcstermesztés). Két gyermekünk és egy 
unokánk van. A velencei református egyházköz-
ség világi elnöke vagyok. A közéletben az önkor-
mányzatiság kezdete óta aktívan veszek részt. 
Önkormányzati képviselőként, bizottságok 
tagjaként, a szociális bizottság elnökeként szá-
mos javaslattal, véleménynyilvánítással éltem. 
Konkrét feladat vállalásával „ A legszebb kony-
hakertek” országos program helyi koordinálá-
sát végzem, immár ötödik éve. Településünk 
gyarapodásával, lélekszámának növekedésével, 
az idegenforgalom változásával kapcsolatos 
feladatok megoldása vár a következő testületre.

3. Fésűs Attila 
(Regélő Egyesület)

Kétgyermekes csalá-
dapa, 12 éve él Velen-
cén. Jelenleg is önkor-
mányzati képviselő. 
Mérnök-közgazdászként 
cégvezető egy nemzet-
közi vállalatnál. Átlátható 

önkormányzati gazdálkodásra van szükség. Arra, 
hogy hozzáértő, háttérérdekektől független 
testület hozzon döntéseket. A nagy forgalom, 
a fesztiválok zsúfolttá, zajossá teszik lakóhe-
lyünket. Jó stratégiával, hozzáértéssel és tisz-
tességgel új lendületet adhatunk a városnak. 
Olyan Velence kell, ami a velenceiekről szól, jól 
működik, árnyas és zöld területeivel pedig a jó 
közérzetet szolgálja. Olyan Velence kell, ahol a 
lakosság, a nyaralótulajdonosok, a helyi vállal-

(azzal a sorszámmal, abban a sorrendben, ahogy a szavazólapon is szerepelnek)
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kozások vagy akár a civil szervezetek megfelelő 
infrastruktúrában és közegben élhetik minden-
napjaikat.

4. Ujné Devecseri Katalin
(Független)

Ujné Devecseri Katalin 
független képviselőjelölt 
vagyok. Velencén élek a 
családommal, férjemmel, 
Uj Rolanddal és három 
gyermekünkkel. Fodrász-
ként dolgozom saját vál-

lalkozásomban. A munkám során nagyon sok 
emberrel kerülök kapcsolatba, akiken keresztül 
értesülök az itt történtekről, a lakosság igénye-
iről, gondjairól, problémáiról. Képviselőként 
elsősorban a város szociális és kulturális életé-
nek előmozdításában vállalnék szerepet, mint 
ahogy civilként tettem eddig is (gyermektábo-
rok, szüreti bál szervezése, lebonyolítása). Tagja 
vagyok az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és a 
Polgárőrségnek, számomra igen fontos a közös-
ségért végzett karitatív munka. Egy együttmű-
ködő, előremutató, a jelen értékeinket megőrző 
városvezetést szeretnék támogatni.

5. Tóthné Benkő Mónika 
(FIDESZ-KDNP)

Születésemtől Velencén 
éltem 20 éves koromig, 
majd férjemmel Gár-
donyba költöztünk, ahol 
jelenleg is élünk. Ennek 
ellenére szinte minden 
Velencéhez köt: a szü-

leim, a munkám és a sport szeretete is. 1999-
ben kezdtem tanítani angol nyelvet és testne-
velést a Zöldliget Iskolában, ahol 10 éve igazga-
tóhelyettesként dolgozom. Büszke vagyok arra, 
hogy intézményünkben a két tanítási nyelvű 
program bevezetése a nevemhez kötődik, 
illetve arra is, hogy iskolánk nyelvi programja 
országos szinten is ismert és elismert lett az 
elmúlt években. A nevelés-oktatás az a terület, 
ahol igazán otthon érzem magam, mind a négy 
diplomámat ezen a területen szereztem. Szere-
tek csapatban dolgozni és szeretnék Velence 
városában elsősorban az oktatás terültén még 
többet tenni.

6. Kalamár Szandra 
(Független)

Kalamár Szandra füg-
getlen képviselőjelölt, 
25 éve élek Velencén. 
Jelöltségemmel támo-
gatni szeretném azokat 
az embereket, akik az 
elmúlt évtizedekben 

állandó lakosai lettek Velencének, hogy meg-
kapják ők is a megfelelő támogatást. Szeret-
ném, ha az elkövetkezendő években a sport 
nagyobb hangsúlyt kapna, és egyre több 
hátrányos helyzetű gyermek és szépkorú sze-
mély kapna lehetőséget arra, hogy megfelelő 
körülmények között tudjon sportolni. Velen-
cének megvannak azok az adottságai, hogy 
összefogva egy olyan sportbázissá váljon, 
mellyel szinte minden sportágnak utánpót-
lás-nevelő központja lehet. Ha kicsiben elkez-
dünk tenni azért amiben hiszünk, abból lesz a 
nagy változás!

7. Sarf György 
(Regélő Egyesület)

26 éve élek Velencén fele-
ségemmel és négy gyer-
mekünkkel. Tanárként 
diplomáztam, jelenleg a 
MOHOSZ Velencei-tavi 
Kirendeltség vezetője 

vagyok. 13 évig dolgoztam a Pákozd-Sukorói 
Vadex Erdei Iskola, majd az Arborétum vezetője-
ként. A 9 éve működő velencei Regélő Egyesület 
alapító tagja és elnöke vagyok. Egyesületünk 
sokat tett a magyar kultúra megőrzéséért. Szer-
veztem és aktívan részt vettem a Zöld Iskola gyö-
nyörű kertjének és a Liget iskola játszóterének 
megépítésében. A velencei polgárőrség vízi járőri 
munkáját segítem. Célom a helyi lakosok élet-
minőségének javítása: a közlekedés rendezése, 
a zöld felületek növelése, a kulturális, a sport és 
a szabadidős lehetőségek, a tömeges helyett a 
valós értéket teremtő turizmus fejlesztése.

8. Krauter lilla 
(FIDESZ-KDNP)

Családommal együtt 
Velencén élünk közel 
12 éve. Egy 9 éves kisfiú 
édesanyja vagyok, aki 
szeretett városunk 
kiváló általános iskolá-
jába jár, amire nagyon 

büszke. Kecskeméten születtem, tanulmá-
nyaimat a helyi Református Egyház iskolá-
jában kezdtem. Gyermekünket is a hit útján 
igyekszünk nevelni. Középiskolai tanulmá-
nyaim után a Kecskeméti Főiskola Tanító-és 
Óvónőképző karán végeztem kitűnő diplomá-
val. Két diplomám megszerzése után általá-
nos iskolában alsó tagozatosokat tanítottam. 
Kisfiúnk születését követően helyi vállalko-
zási lehetőséget kerestünk férjemmel. 2013-
óta két boltot üzemeltetek, az egyiket Velen-
cén. Pedagógusként, a bölcsőde, óvoda és 
iskola fejlesztési kérdéseiben és megoldandó 
problémáiban szeretném támogatói munká-
mat felajánlani.

9. Bársony Péter 
(FIDESZ-KDNP)

42 éves vagyok, Buda-
pesten születtem. Fele-
ségemmel és Zöldliget 
sulis kislányommal élünk 
Velencén. Tanulmánya-
imat a Corvinus Egye-
temen, a Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Főiskolán és a Harvard Uni-
versity-n végeztem. Az elmúlt 20 évben a turiz-
musban tevékenykedtem, ez hozott Velencére 
is. 2011. óta szállodaigazgatóként vezetem a 
Velence Resort & Spa-t. Az elmúlt 8 évben részt 
vettem a Velencei-tó, és Velence turisztikai 
fejlesztésének elősegítésében, közel 3 évig a 
velencei TDM szervezet elnöke voltam, de ma 
is aktív elnökségi tagja vagyok a szervezetnek. 
Abban szeretném segíteni a város vezetőjének 
munkáját, hogy Velence olyan minőségi szol-
gáltatásokra épülve fejlődjön, amit a helyben 
lakók is örömmel és szívesen vesznek igénybe. 

10. Faragó Péter 
(Regélő Egyesület)

33 éves, tősgyökeres 
velencei lakos vagyok. 
Családomé a Horgász-
bolt. A horgászegyesület 
alapító tagjaként a hor-
gászok érdekeit védem. 
Velencén születtem. 

Több generációra visszamenőleg helyi vál-
lalkozók vagyunk. Horgászboltunk sikerében 
családunknak rengeteg munkája van. A horgá-
szegyesületünk mára közel 2000 fős tagsággal 
rendelkezik. A velencei lakosok érdekeit szeret-
ném képviselni azért, hogy a város fejlődésé-
vel egyidejűleg megtarthassuk annak falusias, 
élhető és családbarát jellegét. Fontosnak tar-
tom a tópart megközelíthetőségét, a csónak 
tárolók és a partfal helyzetének rendezését, a 
közterületek és a vizünk tisztaságának megóvá-
sát. A rendezvényekkel, beruházásokkal kap-
csolatban vannak olyan ötleteim, amik a helyi 
lakosság érdekeit szolgálnák.

11. Győrffy Gergely 
(FIDESZ-KDNP)

36 éves, kétgyermekes 
családapa vagyok. 2008-
ban úgy döntöttünk a 
feleségemmel, hogy 
Velence a legjobb válasz-
tás a letelepedésre és 
családalapításra. Azóta 

itt élünk és neveljük gyermekeinket, akik gyö-
nyörű városunkban járnak iskolába és óvodába. 



Egy építőipari cég vezetőjeként és résztulajdo-
nosaként tevékenykedek. Egész életem során 
eddig nagy szerepet játszott a sport, évekig kézi-
labdáztam NB-s szinten. 2017. nyarától vezetem 
társelnökként a Velencei Sportegyesületet, egy-
úttal a klub kézilabda csapatainak edzőjeként és 
játékosaként is harcolok városunk sportsikerei-
ért. Szeretném, ha Velencén minél többen spor-
tolnának aktívan, hiszen saját tapasztalataim 
alapján tudom, hogy a sport az egészséges élet 
alapja, egyik legfontosabb része. 

12. Szabó György
(FIDESZ-KDNP)

18 esztendeje vagyok 
Velence református lel-
késze. Budapesten sze-
reztem lelkészi, majd az 
ELTE-n bölcsész diplomát. 
A város élén és a képvi-
selő testületben folytatni 

kell a nemzeti, s keresztyén értékek hatékony 
képviseletét. 2014-től képviselő vagyok, két 
bizottság (Pénzügyi és Városfejlesztési, ill. Kultu-
rális, Oktatási és Sport) elnöke. Az új testületben 
is ugyanezeken a területeken tudnék szerepet 
vállalni. Újságíróként, szerkesztőként is mintegy 
három és fél évtizede tevékenykedem. Hivata-
los nevem sajnos nagyon gyakori név, s ezért 
évtizedek óta (egyház- és közélet, teológia, iro-
dalom- és történettudomány, média etc.) Pápai 
Szabó Györgyként jegyeznek.  A szavazóla-
pon SZABÓ GyÖRGy néven szerepelek majd. 
Köszönöm támogatásukat!

13. Szabó Attila 
(Regélő Egyesület)

Jelenleg is önkormány-
zati képviselőként dolgo-
zom. Hat évig edzettem 
a velencei futball után-
pótlást. Sikeres fuvarozó, 
szállítmányozó cégemet 
vezetem. 44 éves vagyok, 

12 éve élek Velencén. Gyermekkoromat állami 
gondozásban töltöttem, ami meghatározó volt 
számomra. Ki akartam törni, családot alapítani, 
boldog gyermekeket nevelni, saját vállalkozást 
vezetni. Közgazdász vagyok. 13 éves fiunk és 
10 éves leányunk a velencei általános iskolába 
jár. Célom olyan sportlétesítmények létreho-
zásának támogatása, ahol minden korosztály 
megtalálja a számára megfelelő mozgásle-
hetőséget és ne az Önök megkérdezése nél-
kül történjenek olyan beruházások, amire se 
pénze, se igénye nincs a településnek. A város 
fejlesztését a lakosság véleményére nyitottan 
képzelem.

14. Faragó Zoltán
(Független)

Tanulmányaimat a BME-n 
végeztem, mint biomér-
nök. Immáron negyedik 
éve oktatok haltenyész-
tést és halbiológiát. 
Családom tősgyökeres 
Velencei. 5-6 éves lehet-

tem, amikor édesapám először elvitt horgászni, 
talán innen ered a tó szeretete. Akkoriban ter-
mészet közelibbnek tűnt ez a térség. Azóta a 
nádast és sást felváltotta a beton és kő, a 100 
éves fákkal fedett ligetes strandot, a homok és 
napernyő. Én olyan városban szeretnék élni, 
ahol prioritást élvez a környezet tudatosság és 
Velence természeti értékeinek megőrzése. Az 
önkormányzat munkájában, a fiatalság érdekeit, 
fenntarthatóság és a környezet tudatos látás-
mód honosítását szeretném képviselni, hogy a 
jövő generáció elvárásainak megfelelő Velencét 
építsünk! #ZöldVelence

15. Martinovszky József
(Független)

Nevem Martinovszky 
József, Velencén szület-
tem 1947-ben. Öt lány 
gyermekem, nyolc uno-
kám van. Megválasztá-
som esetén képviselő 
társaimmal szeretném 

elérni egy tűzoltó szertár megvalósítását, ahol 
helyet kapnának a polgárőrség felszerelései is, 
illetve szolgálati hely lenne, amely lehetőséget 
ad ügyelet tartására rendkívüli időjárás előrejel-
zéskor. A beruházás segítene, hogy az egyesület 
önálló beavatkozó legyen. Sokkal gyorsabban 
kiérhetnénk a riasztás helyszínére, ahol életeket 
is menthetünk. Egy tűzesetnél, minden perc szá-
mít. Olyankor az embernek joggal eszébe jut a 
családja, otthona. Kérem, támogassanak szava-
zatukkal, hogy továbbra is Velencéért dolgozzak 
úgy képviselőként, mint önkéntes tűzoltóként. ” 
Mert addig élünk, míg dolgozunk.”  

16. Braun Péter 
(Független)

Harminckét éve élek 
Velencén. Aki ismer, 
tudja, közügyekben nem 
szoktam véka alá rejteni 
a véleményemet. Szakte-
rületem az idegenforga-
lom és a marketing. Azt 

gondolom, egy önkormányzati képviselő fela-
data az, hogy felhalmozott tapasztalatait a város 
fejlődése érdekében kamatoztassa. Értelmezze 
a szavazásra bocsátott javaslatokat, azokról 
belátása szerint szavazzon. Kontrollálja a polgár-
mester munkáját, ha szabálytalanságot tapasz-
tal, tegye szóvá és tájékoztassa erről a közvéle-

ményt is. Úgy gondolom, hogy a közérdeket a 
több véleményű és világnézetű, sok mindenben 
tapasztalt, szakértő képviselőtestület szolgálja. 
Gondolataimat Facebook oldalamon teszem 
közzé. Kérdezzen: 16braunpeter@gmail.com

17. Pap János 
(Regélő Egyesület)

40 éves vagyok, felesé-
gemmel és 3 gyerme-
kemmel 10 éve élek 
Velencén. Vállalkozóként 
pénzügyi területen dol-
gozom. Fontosnak tartom 
a csapatmunkát. Olyan 

lakóhelyet kerestünk, ahol tisztességgel, bizton-
ságban, gyönyörű környezetben tudjuk felne-
velni gyerekeinket. Velencét a barátságos embe-
rek, a város fekvése, a tó közelsége, az oktatás 
színvonala és az infrastruktúra alapján válasz-
tottuk. Képviselőként kiemelt figyelmet kívánok 
fordítani a Város közterületeire rendezettségére, 
tisztaságára. 10 éve Velence egy élhető város 
képét mutatta. Fontos, hogy gyermekeink, bará-
taink, a város apraja-nagyja és az idelátogatók 
egy zöldebb, kulturáltabb, a közösség igényeire 
jobban odafigyelő élhető városban, minőségi 
életet élhessenek.

18. Pap Zsigmond 
(Regélő Egyesület)

36 éves közlekedésmér-
nök vagyok. Újtelepen 
élek családommal. Aktí-
van részt veszek a kato-
likus közösség életében. 
Rokoni szálak fűztek 
Velencéhez, így költöz-

tünk ide, életem egyik legjobb döntése volt! 
Gyerekeim a Zöldliget suliba és a Meseligetbe 
járnak. Környezetkímélő módon élünk. Közleke-
désfejlesztéssel foglalkozom, ehhez értek. Ezért 
képviselőként legfőképp a város közlekedésé-
nek javítására szeretnék összpontosítani. Jó köz-
lekedés nélkül nincs jó város! Tennem kell azért, 
hogy a meglévő tömegközlekedést kiegészí-
tendő egy városi kisbusz-járat jöjjön létre a Ben-
ce-hegytől Velencefürdő felső részéig. Rendez-
nünk kell az iskoláink, óvodáink előtti forgalmat, 
a parkolást, a gyerekek biztonsága érdekében.

19. Dr. Miniska István
(FIDESZ-KDNP)

1988 óta élünk Velencén 
feleségemmel, Dr. Szabó 
Irén velencei háziorvos-
sal. Két gyermekünk, 
Miniska Zsolt-Hunor és 
Miniska Emese, valamint 
négy unokánk van: Már-

ton, Emma, Luca és Zétény. Orvosi tanulmánya-
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imat követően a székesfehérvári kórház bal-
eseti sebésze, majd 14 évig az Alcoa-Köfém, és 
jelenleg a MOL-csoport orvosvezetője vagyok. 
Velencén foglalkozás-egészségügyi orvosként 
tevékenykedem. Értékrendem – családommal 
együtt – keresztény, polgári. 2018-tól a velencei 
református egyházközség presbitere vagyok. 
Képviselőként Velence város közösségi, kultu-
rális életének fejlesztéséhez, az egészségesebb 
életmód-szemlélet terjesztéséhez szeretnék 
hozzájárulni, a velencei lakosok érdekeit szeret-
ném képviselni.

20. Kulcsár Miklós
(Független)

Kulcsár Miklós vagyok 
és független jelöltként 
indulok az önkormány-
zati választáson. Amit 
képviselőként szeretnék 
megvalósítani: elsősor-
ban folyamatos kapcso-

lattartást a lakossággal, hogy problémáikat a 
képviselő testület elé tudjam vinni, valamint 
felelősségteljesen be tudjak számolni Önök 
felé az elvégzett munkáról. Pénzkiadó auto-
mata elhelyezését a környéken, városunkban 
egy „Tesco expressz” jellegű üzlet létrehozá-
sát, téli hónapokban a megfelelő hóeltakarí-
tást, 7-es főút felé lejtő (Vörösmarty, Gárdonyi) 
utcákban a csapadékvíz megfelelő elvezetését, 
Velence város közútjain lévő megsüllyedt csa-
tornafedelek helyreállítását, kulturált játszótér 
létesítését. A fenti célok megvalósításához szá-
mítok szíves támogatásukra. Kérem, szavazzon 
rám. Köszönöm!

21. Uj Roland 
(Független)

Uj Roland vagyok, 36 
éve Velencén éltek a 
családommal. 1997. óta 
dolgozom az Országos 
Mentőszolgálatnál, mint 
mentőápoló, ez a hiva-
tásom. Polgárőrként is 

Velence közbiztonságát szolgálom. 2004-ben 
kötöttem házasságot Isten és ember előtt fele-
ségemmel, Ujné Devecseri Katalinnal. Három 
fiunkkal és édesanyámmal élünk Velence újte-
lepi városrészén. Felsőfokú végzettség híján is 
tudok józan paraszti ésszel gondolkodni.  Fiai-
mat a természet szeretetére és védelmére neve-
lem, mivel Velence fejlődésének egyik kulcsa a 
zöld területeinek megtartása. Olyan helyet kell 
teremtenünk, amely élhető jövőt biztosít gyer-
mekeink számára. Olyan képviselő szeretnék 
maradni, akitől segítséget lehet kérni, és bármi-
lyen problémával meg lehet állítani az utcán.

22. Vendel-Cserményi lilia 
(Regélő Egyesület)

10 éve élek Újtelepen 
férjemmel és három 
gyermekünkkel. Cégve-
zetőként dolgozom egy 
stílusos vidéki szálláshe-
lyen. Az idősek és a gyer-
mekek ügyeivel szeret-

nék foglalkozni. Átlagembernek tartom magam, 
aki az átlagembereket kívánja képviselni. Évekig 
időseket ápoltam külföldön. Jelenleg a legki-
sebb gyermekem születése miatt rugalmas 
munkaidőben dolgozom. A szívemhez közel 
álló idősebb korosztály érdekeit is aktívan 
kívánom segíteni képviselőként. Velencén sok 
probléma vár megoldásra a lakosság folyama-
tos növekedése miatt (óvoda-iskola bővítése, 
az infrastruktúra átalakítása, az orvosi kapacitás 
bővítése, zöldterületek növelése, a tó és kör-
nyéke szennyezettségének csökkentése stb.) 
melyeket feladatként tűztem ki magam elé. 

23. Kernya Gábor 
(Regélő Egyesület)

42 éves diplomás kör-
nyezetmérnök vagyok, 
Velencén születtem. 
Saját vállalkozásukat 
vezetem. A tóval kap-
csolatos gyermekkori 
élmények meghatározók 

voltak a pályaválasztásban. Mérnökként a Szé-
kesfehérvári Vízügyi Igazgatóság vízrajzzal fog-
lalkozó mérnökeként dolgoztam egy évtizeden 
át. Velence elsősorban a velenceiek és az üdü-
lőtulajdonosok lakó- és pihenőhelye. Főként az 
itt lakók mindennapi igényeinek kielégítését 
tartom fontosnak: hiányzó járdák, buszvárók, 
kerékpártárolók építése, intézmények körüli 
közlekedés biztonságosabbá tétele, az ivóvíz 
minősége, a zaj- és pormentes egészséges 
környezet. Fontosnak tartom, hogy a város fő 
vonzerejét jelentő tó, tópart mindenki számára, 
minél természetközelibb formában hozzáfér-
hető maradjon.

24. Balla Gábor 
(Független)

Tisztelt Velencei Lako-
sok! Balla Gábor Gyula 
vagyok független kép-
viselőjelölt. Születésem 
óta itt élek Velencén 
szerető családommal. 
Jelenleg családi vállalko-

zásunkban építőipari tevékenységet folytatok. 
Célom, hogy közös erővel egyesítsük egész 
Velencét! Sajnos idáig az állandó lakosok hát-
térbe voltak szorulva az idegenforgalommal 
szemben, és főként ezen szeretnék változtatni. 

Ezzel a közelmúltban szembesültem miután a 
városközpont területéről ki költöztem új telep 
csendes övezetébe, ahol teljesen el vannak 
hanyagolva az itt lakók illetve környezetük, 
beleértve az utakat, közterületeket. Kérném 
szavazzanak számomra bizalmat és igyekszem 
az egységes Velencéért mindent megtenni, 
hogy a teljes területén mindenki ugyanolyan 
körülmények között élhessen!

25. Dr. Ferencz Péter 
(Független)

A Velencei Szakorvosi 
Rendelőintézet európai 
uniós pályázatíró csapa-
tában 2007-től vettem 
részt szakmai koordiná-
torként. A Rendelőinté-
zet 2010-es nyitásától 

ügyvezető igazgatóként szolgálok. Ma már a 
Velencei Ügyeleti Szolgálat működtetése is 
az ügyvezetés feladata. A velencei növekvő 
lakosságszámnak és ellátási igényeknek 
megfelelően a szakorvosi szolgáltatások bőví-
tése, a műszerellátottság szinten tartása és a 
szakellátás színvonalának megőrzése mellett 
a jövőben a Rendelőintézethez kapcsolódóan 
Egynapos-sebészeti Központot és Mammo-
gráfiás-szűrőállomást szeretnénk létrehozni. 
Ezek megvalósítása csak erős, egységes és 
elkötelezett Önkormányzat, valamint Kormány-
zati segítség mellett lehetséges. Ehhez kérem 
minden velencei választópolgár támogatását.

26. Király Márton
(Független)

Király Márton vagyok 
33 éves két kisgyer-
mek édesapja. Függet-
len képviselőjelöltként 
indulok a választáson. A 
gyökereim Velencéhez 
kötnek, hiszen már a 

nagymamám is itt született és a mai napig itt 
éli az életét. 19 éve élek az Újtelepen, 3 éve a 
saját házamat alakítom a családom számára. 10 
évig a kereskedelemben dolgoztam a környező 
SPAR áruházakban így sokan innen ismerhet-
nek. Jelenleg CNC gépbeállítóként dolgozok 
Törökbálinton. Célom egy olyan városban élni 
mely a kisgyermekes szülőknek és a fiataloknak 
is lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, ismer-
kedésre melyre jelenleg a Korzó kivételével 
nincs lehetőség.

11
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs

Mint arról már augusztusi számunkban beszámoltunk, jelentősen megújult 
a Velencei Meseliget Óvoda főépülete. Az átadási ceremóniára augusztus 
29-én került sor, Koszti András polgármester mellett Tessely Zoltán országy-
gyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos és a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, 
Dr. Molnár Krisztián részvételével. A 28,5 millió Ft-os kormányzati támogatás-
ból megvalósult projekt keretében az épület új hőszigetelést és nyílászáró-
kat kapott. Az ünnepségen elhangzott: a felújítások folytatódnak, mi több, a 
bölcsődealapítást támogató pályázat is a finisben van, így várhatóan még az 
ősz folyamán ezzel kapcsolatban is örömteli bejelentéssel szolgálhatnak az 
érintettek számára.

-mb-

Átadták a Meseliget Óvoda megújult óvárosi épületét

Velence a legnépszerűbb 
Fejérben!

2016-ban a 21., egy évvel később a 20., a legfris-
sebb statisztikák szerint pedig a tavalyi eszten-
dőt (2018) alapul véve a 19. helyen áll a turisták 
által legkedveltebb hazai úti célokat, a legtöbb 
vendégéjszakát produkáló településeket össze-
sítő TOP 25-ös listán Velence. 2019 első félévé-
ben is megőrizte ezt a pozícióját, így ebben a 
mutatóban a legjobbnak bizonyult Fejér megyé-
ben, megelőzve a 25-ből kiszorult, de országos 
30. helyezésével így is komoly eredményt fel-
mutatni tudó Székesfehérvárt, valamint a 39. 
pozícióban álló Gárdonyt. A legnépszerűbb hazai 
város továbbra is Budapest, de a második és a 
harmadik helyen sem történt változás. Előbbin 
Hévíz, utóbbin Hajdúszoboszló áll.
 Velence évek óta tartó megyei hegemóniája 
nem a véletlen műve, az elmúlt évek tudatos 
turizmusfejlesztő projektjei, a minőségi prog-

Ahogy azt már korábban megírtuk, kátyúzási mun-
kálatok folytak Velence több utcájában. A kivitelezés 
befejeződött, így a Petőfi, a Jókai és a XIII. utcákban 
kijavították a keletkezett kátyúkat, valamint a pad-
káknál keletkezett kimosásokat. A munkálatok a 
település több városrészében is folytatódnak a közel-
jövőben.                                                 

-vh-

Kátyúzások a város több utcájában

ramok és szálláshelyek 
egyre jobb eredményeket 
szállítanak a tóparti kisvá-
rosnak, amely a Testneve-
lési Egyetem májusban áta-
dott új oktatási központja 
által immár Magyarország 
legújabb - és egyben leg-
kisebb - egyetemi városa, 
amely a kerékpáros inf-
rastruktúra tekintetében 
is a legjobbak között van 
hazai viszonylatban. A 
Koszti András polgármester 
vezette helyi önkormányzat nem szándékozik 
letérni az eredményes útról. Éppen úgy, mint 
Székesfehérvár, amely Dr. Cser-Palkovics And-
rás polgármestersége alatt minden korábbinál 
komolyabb városfejlesztésen megy keresztül, 
mint ahogy a minőségi, igazi turistavonzó ren-
dezvények is sokakat csábítanak Fejérbe és 
annak székhelyére.
 A kiváló eredményekhez a megfelelő kormány-
zati és központi pályázati támogatás is nélkü-

lözhetetlen. Ezek elérésében hatalmas szere-
pük van az érintett városok, körzetek országy-
gyűlési képviselőinek és a megyei közgyűlés 
elnökének, Tessely Zoltánnak (aki nem melles-
leg a Pannónia Szíve és a Velencei-tó térségét 
érintő fejlesztések miniszterelnöki biztosa is), 
Vargha Tamásnak, Törő Gábornak és Dr. Molnár 
Krisztiánnak.

 Mátay Balázs

Gyerekekről

Fo
tó

k:
 Ig

ar
i B

al
áz

s



2019. szeptember

13

Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

„Peregnek a falevelek,
Ugrándoznak a gyerekek.”    

Új tanév a Velencei  
Meseliget Óvodában
A velencei Meseliget Óvodában szeptember 
másodikától új élmények várják a kisóvodáso-
kat. Minden Óvodapedagógusunk örömmel és 
tárt karokkal fogadják és segítik az újdonsült kis-
csoportosokat. Tudjuk, hogy a szülők számára az 
első nagy fordulópont, amikor gyermekük átlépi 
az óvoda küszöbét.  Ez az időszak örömökkel, 
könnyekkel és izgalmakkal teli  Ilyenkor kapnak 

a szülők visszajelzést arról, hogy vajon gyerme-
küket milyen könnyű beszoktatni egy közös-
ségbe, hogyan alkalmazkodik a szabályokhoz, 
szokásrendszerhez, mennyire viseli meg az elvá-
lás. Valakinek több időbe, valakinek kevesebb 
időbe telik, de előbb-utóbb minden gyermek 
beszokik. Az óvodai beszoktatás tulajdonkép-
pen nem egy-két hét, hiszen az egész év, ami 
az óvoda megismeréséről szól. Ebben segítünk 
mi óvodapedagógusok, hogy minél gördüléke-
nyebben menjen minden a gyermekek és szü-
leik számára. 
A tanévkezdés előtt a szülőknek egy szülői 
értekezletet tartunk, melyben minden infor-

mációt elmondunk, ami az óvodába lépés-
hez szükséges. A szülőknek lehetőségük van 
megtekinteni gyermekük csoportszobáját, 
megismerkedni az óvodával. Óvodánk az 
anyás beszoktatást részesti előnyben, ami 
azt jelenti, hogy a gyermek számára köny-
nyebbé teszi az ismerkedést, beilleszkedést 
az óvó nénikkel és társaikkal.  A beszoktatás 
alatt lehetőség van az együtt játszásra, ami 
nagy segítséget és támaszt nyújt a gyermek 
számára, ahhoz hogy biztonságban érezze 
magát, megszeresse a gyermek az óvó néni-
ket és a közösséget. Az óvodában egy jól meg-

szokott napirend szerint folyik a 
mindennapi élet. Az érkező gyer-
mekek könnyen átállnak erre a 
napirendre. Ezért is fontos, hogy 
otthon is egy jól kialakított napi-
rendje legyen a gyermekeknek.
A Csiga csoport jelenleg kiscso-
port, ide érkeznek be a kis leendő 
ovisok. A beszoktatás folyamata a 
következőként zajlik: a gyerme-
kek szüleikkel együtt vesznek 
részt az első napokban, együtt 
játszanak és fedezik fel a csoport-
szobát. Néhány nap után a szülők 
magukra hagyják a gyermekeket, 
majd ez az egyre hosszabbá válik. 
A folyamat során a szülő 
és az óvodapedagógu-
sok közösen döntik el a 
gyermek bevonásával, 
hogy mire van szüksége, 

meddig maradjon vele a szülő. Fontos 
ilyenkor odafigyelni a fokozatosságra. 
Az óvónők folyamatos tájékoztatást 
adnak a szülőknek, hiszen tudják, 
hogy először a szülőt kell megnyug-
tatni, hogy gyermeke jó helyen van, 
biztonságban. 
Az óvodába lépő gyermek elhozhatja otthonról 
kedvenc plüssállatkáját, „alvókáját”. Az egyéni 
szükségleteket mindig figyelembe vesszük. Az 
óvodai élet megkezdése egy nagy lépés a gyer-
mekek életében, ami önállóságot, bátorságot 
és bizalmat kíván. Ez egy hosszabb folyamat 
a gyermekek életében, amiben nagy támoga-

tásra van, szükségük legyen az egy dicséret, 
egy bátorító szó, hogy gyermekeink magabiz-
tosan lépjenek óvodába. 

Vass Tímea
Óvodapedagógus, 

Csiga csoport
                                                     

Segíteni jó…

Óvodánk dolgozói egyénileg, illetve csoporto-
san szívesen támogatnak olyan kezdeménye-
zéseket, vesznek részt olyan programokon, 
melyekkel segíthetnek másokon. A Velencei-Tó 
környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Csalá-
dokért Alapítvány adománygyűjtésére Gránitzné 
Pálinkás Tímea (Timi néni), pedagógiai asszisz-
tensünk hívta fel a figyelmünket. Közösen úgy 
döntöttünk, hogy mindenki - anyagi lehetősé-
gének megfelelően - részt vállal a pénzügyi, 
valamint a szervezési-végrehajtási feladatokban: 
Timi néni vállalta, hogy koordinátorként meg-
szervezi az óvodai dolgozók önkéntes pénz-fel-
ajánlásainak összegyűjtését, a tartós élelmi-
szerek megvásárlását és a szállítást, néhányan 
pedig „kétkezi munkásként” segédkeztünk a 
pakolásban, a cipekedésben. Tudjuk, hogy -mint 

minden felajánlás- a miénk is jó helyre, helyekre 
kerül, s tudjuk azt is, hogy a következő időkben 
sem hagyunk fel személyek, alapítványok támo-
gatásával, mert öröm 
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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: Tekintettel arra a tényre, hogy néhány hét múlva lejár 
a jelenlegi képviselő-testület mandátuma, október 13-án önkormányzati 
választás lesz, tekintsünk vissza az elmúlt évek meghatározó fejlesztéseire, 
eredményire, amelyek kapcsán sok fontos döntést hozott a regnáló testület.
Koszti András: Szerencsére van miről beszámolni. A legutóbbi önkormány-
zati választás, azaz a 2014. októbere óta eltelt szűk öt évben jelentős számú és 
minőségű fejlesztések valósultak meg, illetve vannak folyamatban városunk-
ban, kormányzati és európai uniós forrásokból, valamint önkormányzatunk 
saját forrásaiból. Ezekhez kapcsolódóan számos képviselő-testületi határoza-
tot hoztunk az előkészítő fázisokban a pályázatok benyújtása kapcsán, amikor 
az adott projektekhez társuló szakértői, jogi hátteret és partnereket ki kellett 
választani, miként a tervezői gárdát és a kivitelezőket is, az ilyenkor szükséges 
különböző eljárások során. Ami a konkrétumokat illeti: már a 2015-ös eszten-
dőben elkészült a Velence és Kápolnásnyék közötti 2A jelű kerékpárút-sza-
kasz, amelyre 146,8 millió forintot nyertünk pályázati úton, mindeközben már 
zajlott, s sikeresen zárult a szennyvízhálózat infrastrukturális fejlesztésének 
I-II. üteme (62,3 millió forint). Még a 2015-ös évben azzal kellett szembesül-
nünk, hogy összedőlt a Hajdú-tanyán található – nem önkormányzati tulaj-
donban lévő – hidroglóbusz (víztorony), így nagyon hamar olyan helyzetbe 
kerültünk, hogy gyorsan és hatásosan kellett cselekednünk. Nem volt egy-
szerű, de a Belügyminisztérium segítségével sikerült, így 134 millió forintból 
megoldottuk a Hajdú-tanyán élők vízellátását. Bár a korábbi városvezetőség 
minden forrást a Korzó kivitelezésének rendelt alá, ezért útfelújításokra nem 
futotta a város költségvetéséből, sőt, az ehhez kapcsolódó pályázatokon 
sem vett részt az önkormányzat, a Szabolcsi út is új aszfaltburkolatot kapott 
a közútkezelő beruházásában. Ezen kívül a Rozmaring és a Levendula utcát 
új útalappal, a Szőlősor utcát új aszfaltburkolattal láttuk el 13,4 millió forint 
értékben, a Templom közben, a katolikus templom előtt és az Akácfa utcában 
parkolót építettünk 33,6 millió forintért, de komoly csapadékvíz-elvezetési 
munkálatokat is elvégeztünk 5,2 milliós értékben. 
Velencei Híradó: Az intézmények felújítása tekintetében is komoly beru-
házások történtek a magunk mögött hagyott öt esztendőben. 
Koszti András: Így igaz. Kiváltképp rendkívül fontos volt számunkra, hogy 
azok az intézményeink, iskoláink, óvodaépületeink, amelyekben Velence 

jövője pallérozódik, legyenek a lehető legjobb állapotban kívül-belül. Ezekre 
a fejlesztésekre minden lehetséges pályázati forrást igyekeztünk kiaknázni, 
illetve saját költségvetésünkből is a lehető legtöbbet erre a területre cso-
portosítottunk. Kellett is, mert a 2014 előtti időszakban alig vagy egyálta-
lán nem történtek intézmény-felújítások. Ez a helyzet mostanra jelentősen 
változott, például 5,4 millió forintért megújult a Zöldliget Általános Iskola 
tetőhéjazata, 10,2 millióért megoldottuk a Velencei Meseliget Óvoda csapa-
dékvíz-elvezetését, majd nemrégiben az óvoda óvárosi épületének energe-
tikai korszerűsítésére is sor került 28,5 millió forint kormányzati támogatás 
bevonásával. Nagy örömünkre 2018. év elején elkészült a Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Szakgimnázium kollégiumi épületének energetikai korsze-
rűsítése, valamint egy emeletráépítés is, amely által új tantermekkel, szertá-
rakkal, irodákkal és kiszolgálóhelyiségekkel bővült az intézmény (60,4 millió 
forint). Ugyancsak az Entzben megvalósult egy komplex épületenergetikai 
fejlesztés (279,3 millió forint), valamint megújult a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály épülete is. A tel-
jes energetikai korszerűsítésre szintén a 2018-as esztendőben került sor a 
kormányhivatal jóvoltából. Itt még megemlíteném, hogy 72 millióból elvé-
geztük a Jázmin utca, Bekötő utca mögötti területen a szennyvízhálózat 
infrastrukturális fejlesztését is, továbbá elkészült és tavaly márciusi átadása 
óta rendkívüli népszerűségnek örvend az új Bence-hegyi kilátótorony, ami 
nemcsak Velence, az egész tókörnyék ikonikus építményévé vált. 
Velencei Híradó: Ha csak 2019-et nézzük, akkor is komoly munkát adtak 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a különböző fejlesz-
tésekhez kapcsolódó feladatok.
Koszti András: Valóban. Újjáépítettük a Tóbíró strand és a lakópark közötti 
gyalogos-kerékpáros fahidat (5 millió forint), felújítottuk az I.sz. orvosi ren-
delőt (28,5 millió forint), a Velencei-tó körüli kerékpárút déli hálózata és a 
Kemping utcai kerékpárút közötti hiányzó szakasz kialakításával kiváltot-
tuk a Velence Korzón áthaladó szakaszt (170 millió forint), s végül, de még 
véletlenül sem utolsó sorban említeném a Testnevelési Egyetem Rekreá-
ciós és Vízisport Központjának kialakítását a volt KNEB-, illetve ÁSZ-üdülő 
területén (1,2 milliárd forint), ami által mára Velence lett az ország legki-
sebb, egyben legújabb egyetemi városa!
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Akadémián a velencei 
nyugdíjasok

Évek óta hagyomány már Velencén, hogy 
a város polgármestere kirándulásra invi-
tálja a település nyugdíjasait. Így történt 
ez idén is. Koszti András – ezúttal is figye-
lembe véve a nyugdíjasklubok által felmért 
igényeket – Felcsútra, a Puskás Akadémia 
komplexumába szervezett kiruccanást a 
szépkorúak részére, akik éltek is a lehetőség-
gel, a kirándulás meghirdetése után néhány 
nap alatt megtöltötték a két busz befogadóké-
pessége adta utazókeretet. Szeptember 5-én 
így egy bő százfős tóparti csapat érkezett meg 
a Puskás Akadémia látogatóközpontjába, ahol a 
létesítmény munkatársai fogadták a vendége-
ket, majd kalauzolták őket végig két csoportra 
bontva a jórészt Makovecz Imre által tervezett 
épületegyüttesben. 
Az ország egyik legnépszerűbb sportcélú komp-
lexuma - amelyen belül a fő küzdőteret, a Pan-
cho Arénát 2016-ban a világ legszebb stadion-
jának választották a „luxus” kategóriában, meg-
előzve olyan ikonikus arénákat, mint a Bayern 
München stadionja, az Allianz Aréna, a monacói, 
a lisszaboni és montevideói stadion, vagy éppen 
a brazilok első számú fociszentélye, a Mara-
cana - nagyon tetszett a kirándulóknak, így nem 
csoda, hogy sűrűn kattogtak a fényképezőgé-
pek, és az okostelefonokkal is komoly mennyi-
ségben készültek a „mosolyalbumba” a közös 
fotók és szelfik. A velencei látogatók az aréna 
gyepszőnyegére is ráléphettek, kipróbálhatták 
a futballisták által felettébb kényelmetlennek 
tartott, a valóságban azonban igencsak komfor-
tos kispad ülőalkalmatosságait, s helyet foglal-
hattak a meccseket követő sajtótájékoztatókon 

főszerepet játszó teremben is, ahol az asztalon 
még a legutóbbi Puskás Akadémia-Ferencváros 
(4-1) találkozó két edzőjének, Hornyák Zsoltnak 
és Szerhij Rebrovnak a névtáblái díszelegtek.
A rögtönzött „mérkőzésértékelés” után a Pus-
kás Ferenc relikviáit komoly mennyiségben és 
minőségben is felvonultató házi múzeumot is 
megtekintették a vendégek, akik itt láthatták 
az Aranycsapat és a Real Madrid egykori legen-
dájának féltett relikviáit, vb-ezüstérmét, olimpiai 
aranyát, BEK (a mai BL) és más rangos európai 
kupákon elnyert serlegeit, medáliáit, a Realban 
viselt egyik mezét és sok más hozzá köthető, fel-
becsülhetetlen értéket képviselő emléktárgyat. 
A túra során azt a kis 200 éves kápolnát is meg-
tekintették, amelyet egybeépítettek a komple-
xummal, így ma már annak részét képezi, hogy 
az akadémián pallérozódó tehetségek lelki és 
vallási fejlődését szolgálja. A felcsúti élmények 
egy finom, közös ebéd elfogyasztásával zárultak.

A program során a résztvevők találkozhattak 
a választókörzet országgyűlési képviselőjével, 
Tessely Zoltán miniszterelnöki biztossal is, 
aki örömmel beszélgetett a tóparti szépkorú-
akkal. Összességében bátran állítható, hogy 
kiváló időben, egy igazán tartalmas progra-
mon vehettek részt a velencei nyugdíjasok, 
újabb élménnyel gazdagodva, meghívójuk 
örömére is. – Mindig úgy tartottam, és most is 
úgy gondolom, hogy örökérvényű és nagyon 
igaz Szent István királyunk mondása, misze-
rint aki a múltját nem becsüli, az a jövőjét nem 
érdemli. Ennek szellemében tevékenykedem 
megválasztásom óta, igyekszem megfogadni 
időskorú lakótársaim tanácsait, s támogatni 
őket abban, hogy életük csendesebb időszaka 
is szép, tartalmas legyen. Ennek része az is, 
hogy minden esztendőben közös kirándulásra 
hívom Velence nyugdíjasait. Kaposmérő-Kassai 
völgy, Pannonhalma, Etyek és a Parlament vol-
tak az elmúlt évek úti céljai, most pedig a Pus-
kás Akadémia. Örülök, hogy ezúttal is sokan 
tartottak velünk, és a látottak-hallottak alapján 
igencsak sikeresnek értékelhető ez a kirucca-
nás is. Köszönöm a szakszerű kalauzolást az 
akadémia munkatársainak, Tessely Zoltán kép-
viselő úrnak azt, hogy rengeteg programja elle-
nére ismét velünk volt, és érezhetően a szívén 
viseli városunk fejlődését, valamint szépkorú 
lakótársaink sorsát, nyugdíjasainknak pedig 
azt, hogy ezúttal is velünk tartottak, és közö-
sen egy újabb emlékezetes élménnyel gazda-
godtunk. Az idősek világnapi eseményünkön, 
október 3-án is szeretettel várunk minden 
kedves velencei nyugdíjast! – foglalta össze a 
lényeget Koszti András polgármester.

  -mátay-
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Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Ima tanévkezdéskor!
Köszönjük Urunk, hogy meghitt, szép és békés 
nyárban lehetett részünk, szülőknek, gyerme-
keknek egyaránt. Most arra kérünk, hogy adj 
ugyanilyen szép tanévet gyermekeinknek! Irá-
nyíts, plántáld testi-lelki-szellemi fejlődésüket, 
s a pedagógusoknak is adj bölcsességet, erőt, 
türelmet, hogy ne csak tanítani, hanem nevelni 
is tudjanak. S munkájukat segítsék odahaza a 
szülők, hisz szülő és pedagógus egymásra van 
utalva ebben a felelős munkában. Kérünk, hogy 
a gyermekek, fiatalok is tudjanak bennünket 
elviselni, s lássák meg szándékaink, szigorunk 
mögött is a jó szándékot! Hogy mi az ő érdeke-
iket szolgáljuk, mellettük vagyunk jóban-rosz-
szban. Értük élünk, értük halunk. Kérünk Urunk, 

1. méret
oldal/mm

1/1 oldal
200x280 mm

1/2 oldal
180x120 mm

1/4 oldal
87,5x120 mm

1/8 oldal
57x87,5 mm

43.200,- 69.120,- 100.800,-

21.600,- 34.560,- 50.400,-

10.800,- 17.280,- 25.200,-

5.400,- 8.640,- 12.600,-

2.880,- 4.680,- 6.480,-

2. bels� oldal
bruttó Ft/hó

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/16 oldal
44x57 mm

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

Velencei Híradó 
hirdetési árak 2018. február 1-t�l
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hogy gyermekeinket szelíd szeretettel és meg-
értéssel vezesd a hit útján, Krisztus felé, aki „út, 
igazság és élet!” Így áldd meg 2019/20. évi 
tanesztendőnket, adj számunkra jó előremene-
telt tudásban és bölcsességben, s az egymás 
iránti szeretetben! Ámen
 

A Magyar Szabadság Szentjei
Ima október 6-ra
Teremtő Istenünk! A Magyar Golgota Napján 
Hozzád esdünk, Hozzád fohászkodunk. Köszön-
jük, hogy az 1848-49-es Magyar Forradalom és 
Szabadságharc során megáldottad népünk fia-
inak áldozatos küzdelmét, szent akarását, azt 
megszentelted, s vérük hullásával áldozhattak 
a Magyar Szabadság oltárán. Áldunk és magasz-
talunk azért, hogy a nemzet egybeforrhatott, 
eggyé válhatott a Te szent Neved alatt a dicsősé-
ges küzdelemben, később a túlerővel szembeni 
hősies elbukásban, majd a vértanúság krisztusi, 
úrvacsorás áldozatában, s annak bátor, hívő vál-
lalásában. 
Köszönjük, hogy Benned és Általad győzött – 
minden elbukás ellenére is – ott a Magyar Gol-
gotán a Magyar Szabadság drága ügye. Ahogy 
Krisztus ügye is a golgotai áldozatban vált világ-
méretű, győztes üggyé. 
Tudjuk azt is Urunk, hogy március 15. és október 
6. egymástól elválaszthatatlanok, s összefügg-
nek a Te örök végzésedben. Elhullt hőseink, már-
tírjaink vére – az Aradi Tizenháromé, s az aznap 
kivégzett magyar miniszterelnöké is – magve-
téssé lett sokat szenvedett, kicsiny népünk éle-
tében. Szenvedésünket a krisztusi áldozatban 
felmagasztaltad, s lobogó zászlóvá, fénylő csil-
laggá tetted minden nemzedék számára. 
Köszönjük, hogy a szabadság mámoros örömében, a 
hősies harcban, majd az elbukás kínzó fájdalmában 
e nép megláthatta megváltó Krisztusát, a halálon 
is győzedelmeskedő Bárány Krisztust, Aki csende-
sen átölelte, vigasztalta, megáldotta, s szerette, 

A református 
egyházközség alkalmai 

Velencén: 

Minden vasárnap 9 órakor istentisz-
telet megújult újvárosi Imaházunk-
ban (Kossuth u. 1.) 
Fél 11 órakor pedig az újvárosi 
református templomban (Templom 
köz 1.) Minden testvérünket várjuk 
szeretettel.

17

mint olyan népet, amelyik az élő 
Istent már színről-színre látta, 
s már átlépett az Üdvösség, az 
Örök Kegyelem csillagkapuján. 
Add Urunk, hogy példájuk 
kötelezzen bennünket is a 
Szépre, a Jóra, az Igazra, a 
nemzetért való bátor kiállásra. 
Kérünk, érettük is áldd meg 
székely-magyar testvéreink 
mostani, áldozatos küzdelmét, 
melyet ősi földjükért, szabad-
ságjogaikért, függetlenségé-
ért folytatnak. Legyen áldott 
Arad, s 1848-49 örök emléke-
zete! Ámen
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

Állatok a Bibliában – Keresztyén 
tábor a Zöldligetben
A nyár egyik fő eseményeként keresztyén tábort 
szerveztünk az érdeklődő gyerekeknek. Minden 
nap egy-egy állatos bibliai történettel ismerked-

hettek meg. Olyan helyeken kirándultunk, ahol 
sok állattal találkozhattak. Így látogattunk el 
Pázmándra a Vadvédelmi központba, Velencére 
a Tündérkertbe, Budapestre a Fővárosi Állat- és 
Növénykertbe, valamint Sukoróra az Arboré-
tumba. A heti programból nem maradt ki a fürdés 
a Velencei-tóban, valamint a Fővárosi Nagycirkusz 
előadása sem. A tábor utolsó napján egy kedves 
visszajelzés érkezett hozzánk - a köszönetek mel-
lett: az egyik táboros kisfiú sírt, hogy vége a hét-
nek. Ezúton szeretném megköszönni Horváthné 
Zólyomi Ágotának és Tóth Jolán kolléganőmnek 
az egész heti munkájukat! Jó volt együtt szolgálni!

Papp Sándorné  
hitéleti-nev. ig.h.

                                              

Kistábor Kétbodonyban

Autóbusszal indultunk Kétbodonyba. Amikor 
odaértünk, elfoglaltuk a szállást, ahol négy 
éjszakát aludtunk. Kedden kirándultunk az 
erdőben, utána ebédeltünk, fürdőruhába öltöz-

díszes, pörgős-fodros volt, de egészen biztos 
nem lehetett volna benne átöltözni 10 perc 
alatt testnevelés órára.) Egyszer meglátogatott 
bennünket két palóc néni is, akik ízes nyelven 
népmeséket mondtak nekünk, majd velünk 
együtt népdalokat énekeltek. Bevettük a hol-
lókői várat is, ahol pajzsokkal és gumilabdákkal 
felszerelkezve elevenítettünk fel egy igazi vár-
beli csatát.
Egy helyi recept alapján „pipiskét” sütöttünk, 
ami egy nagyon finom, édes kelt tészta. A 
receptet haza is vihettük mindannyian. Amikor 
nem a környéken kalandoztunk, akkor az erdei 
iskola sósvizű medencéjében vagy a játszóté-
ren töltöttük el az időt. Még este sem hiányoz-
tak a szüleink (annyira), mivel a tanító nénik 
esti mesét olvastak nekünk. Végül elérkezett a 
hazautazás napja, ahol azzal a tudattal váltunk 
el Kétbodonytól, hogy aki csak teheti, ide még 
egyszer visszalátogat. És így is lett: volt, aki 
közülünk már nyáron elvitte a nagyszüleit Két-
bodonyba, és a nagymamájával megsütötte a 

pipiskét is, ezzel is emlékezve élete első, igazi, 
ott alvós táborára! Köszönjük Joli néninek és 
Zsóka néninek, hogy részesülhettünk e sok 
szép élményben.

A 2. c osztály tanulói nevében 
Dr. Joósz Viktória, szülő 

és Sisa Bianka, tanuló

tünk, és fürödtünk egy nagyot a medencében. 
Szerdán elmentünk Hollókőre, a várba, és visz-
szafelé sétáltunk egy faluban. Csütörtökön 
délelőtt süteményt sütöttünk egy nénivel, és 
délután állatkertben voltunk. Pénteken reggeli 

után elindultunk 
haza, ahol már a szü-
leink vártak minket. 
Nagyon jól éreztük 
magunkat.                                      

Magyar Panni 2.c 
osztályos tanuló

Nem lehet tudni, 
hogy az indulás 
reggelén ki volt 
izgatottabb. A szü-
lők, akik első osztá-

lyos csemetéiket először engedték el ötna-
pos iskolai táborba, bízva benne, hogy hétvé-
gén feltöltődött csemetéket kapnak vissza, 
akik megküzdöttek az olyan kihívásokkal is, 
mint az ismeretlen helyen 
alvás, önálló zuhanyozás, 
vagy pedig mi, gyerekek, 
akiknek zsongott a feje a 
sok szülői intelemtől („ide 
tettem a fogkefédet”, „ez 
a szennyeszacskó”) és az 
aznap reggeli legfontosabb 
kérdéstől: ki mellett fogok 
ülni a buszon? Miután a fenti 
fogas kérdés mindenki meg-
elégedésére megoldódott, 
az 1. a. osztállyal, osztály-
főnökeinkkel és kísérő tanárainkkal együtt 
elindultunk, hogy megkezdjük kalandjainkat 
Nógrád megyében, a mesebeli nevű kétbo-
donyi erdei iskolában.
 Az ott töltött napok számtalan élményt kínál-
tak. Először felfedeztük az erdei iskola állat-
kertjét, ahol őzikéket etettünk. Jártunk palóc 
tájházban, ahol az egyik osztálytársunk magára 
ölthette a helyi népviseletet is. (A ruha szép, 
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Biztonságunk érdekében  

Bár a forróság enyhült a lapzártánk előtti 
hetekben, s időnként már bele-bele kóstol-
tunk az őszbe, még mindig rengetegen vet-
ték célba Velencét és a tókörnyéket. Ennek 
megfelelően ismét mozgalmas időszakot 
tudhatnak magunk mögött kék lámpás szer-
vezeteink. Íme az augusztusi-szeptemberi 
krónika.
A rendőrök Velencén, a Tópart utcában igazol-
tattak 2019. augusztus 20-án késő délután egy 
segédmotoros kerékpárral közlekedő 22 éves 
százhalombattai férfit, akivel szemben a hely-

színen alkalmazott légalkoholmérő készülék 
pozitív értéket mutatott. A járőrök a férfit további 
mintavételre előállították, ellene járművezetés 
ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás a Gárdonyi Rendőr-
kapitányságon
Nézzünk néhány egyéb esetet Velence Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének szóvivője, 
Horváth-Szabó Nóra összefoglalója segítsé-
gével.
2019. augusztus hónapban az egyesület 8 eset-
ben kezdte meg a vonulást. Részletes leírás a 
káresetekről:
2019.08.03-án szombaton 14:38 h-kor 
riasztottak minket Velencére, a József Attila 
utcába, ahol egy építkezésen hulladék gyul-
ladt meg. 6 fővel vonultunk a helyszínre, 
kiérkezésünk előtt a veszélyt elhárították. 
2019.08.07-én a velencei Polgármesteri 
Hivatalban nyújtottunk segítséget, ahol egy 
csőtörés miatt reggel 8:00-13:00 h-ig szi-
vattyúztunk ki az alagsorból közel 120 köb-
méter vizet. Éppencsak végeztünk, érkezett 
a következő riasztás. 13:04 h-kor Velence, 
Kastély parkba kérték a segítségünket, ahol 3 
m2 avar égett. 3 fővel érkeztünk a helyszínre, 
szere csére addigra a tüzet sikerült eloltani az 
ott tartózkodóknak. 

2019.08.17-én reggel 7:27 h-kor az M7 autó-
pálya 43-as kilométer szelvénynél 8 autó ütkö-
zött össze, ahová egyesületünk 4 fővel vonult. 
A fehérvári kollégákkal az olajfolyásokat feli-

tattuk, az akadályt megszüntettük. Még 
ezen a napon délután 13:30 h-kor riasz-
tottak bennünket Velence, Nadapi útra. Itt 
motorkerékpáros ütközött személyautó-
val. A fehérvári kollégákkal a járműveket 
áramtalanítottuk. A motorkerékpárost 
mentőhelikopterrel kórházba szállították. 
2019.08.19-én városunk születésnap-
ján is részt vettünk, nagy örömöt okozva 
jelenlétünkkel és a tűzoltóautóinkkal a 
kisgyerekeknek. A gyerekek beülhettek a 
járművekbe, felpróbálhatták sisakjainkat, 
igazi tűzoltóknak 

érezhették magukat. 
2019.08.25-én reggel 6:24 
h-kor közlekedési baleset-
hez hívtak minket, az M7 
autópálya 48-as kilomé-
terszelvényhez, ahol egy 
autót áramtalanítani és 
levontatni kellett. A fela-
datot 6 fővel és a székesfe-
hérvári kollégákkal oldot-
tuk meg. Ezen a napon a 
kora esti órákban, 18:08 
h-kor Gárdony, Meggyfasor 
utcába kérték a segítsé-
günket, ahol felgyülemlett 
az ammóniagáz a csator-
nában. 3 fővel érkeztünk a 
helyszínre, a pusztaszabol-
csi kollégákkal a veszélyt 
elhárítottuk. 2019.08.27-
én 12:36-kor Sukoró, Kör-
mös utcába kaptuk a riasz-
tást, ahol gázszivárgást 
érzékeltek. 2 fővel vonul-
tunk a helyszínre, az E.On 
szakemberei a szivárgó 
csövet elszorították, majd 
megjavították.

A Velencei Polgárőrség 
tevékenységei

Kollégáim és jómagam 2019. augusztus hónap-
ban közbiztonsági járőrözést 9 alkalommal 
végeztünk, 126 órában alkalmanként 2-2 fővel 
.A Trianon emlékmű avatásának ünnepi ese-
ményét biztosítottuk 6 fővel, majd labdarúgó 
mérkőzést 3 alkalommal  alkalmanként 8 fővel 
72 órában. Hajójárőrözéssel és az új hajócsavar 
tesztelésével 41 órát teljesítettünk. Koordinátori 
tevékenységre 25 órát  fordítottam. Mindössze-
sen 275 órában végeztünk önkéntes tevékeny-
séget.

Fehér István
elnök

TISZTElT VElENCEIEK!
Nekünk fontos az Önök véleménye, 

ezért kérjük, írják meg, mit gondolnak 
szeretett városunk jövőjéről.

MIlyEN IRÁNyBA  
FEJLŐDJÖN TOVÁBB 

VElENCE?

Meglátásaikat, javaslataikat 2019. szep-
tember 25. napjáig várjuk az infove-
lence@gmail.com e-mail címen vagy 
postai úton, illetve személyesen Velence 
Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában 

(2481 Velence, Tópart utca 26.)
Köszönettel:

Koszti András
polgármester
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Mozgásban

Mátay Balázs

Velencére és Sukoróra figyelt az evezősvilág 
szeptember 11-15. között. Ekkor rendezte meg 
a Magyar Evezős Szövetség a Masters Világbaj-
nokságot a felújított VVSI velencei-tavi evezős 
pályáján. A versenyzők több mint 50 országból, 
hatszáznál is több evezős klubból, megközelí-
tőleg  négyezren vették birtokba a pálya vizét 
és a mellette elterülő füves területet. A sport 
szeretete és tisztelete mellett helyet kapott a 
család, a közösség, a gasztronómia, némi szín-
padi programmal fűszerezve. Az eseményen 
a sportág korábbi klasszisai is jelen voltak, így 
világbajnokunk, Pető Tibor is, aki jelenleg éppen 
a honi szakszövetség elnöke. 
- Nagy öröm az egész magyar evezős társada-
lomnak, hogy mi rendezhettük meg a 2019. 
évi Masters Regattát. Pontosan húsz évet vár-
tunk arra, hogy ez a remek verseny visszatér-
jen Magyarországra, a Velencei-tóra, amely 
lenyűgöző szépségével, valamint a gyönyörű 
Budapest közelségével ideális hely a sporto-
lásra, versenyzésre és a szabadidő eltöltésére. A 
Velencei-tó és Budapest mindig örömmel osztja 
meg szépségét, örökségét és kultúráját az eve-
zősökkel. Reméljük, hogy egyedülálló élményt 
tudtunk nyújtani minden résztvevőnek! – fog-
lalta össze gondolatait a megmérettetés kap-
csán Pető Tibor.
Az esemény védnöke Velence polgármestere, 
Koszti András volt, aki évtizedek óta szimpatizál 
a sportággal. - Sportszerető emberpalántaként 
már gyermekkoromban élénk érdeklődéssel 
figyeltem a Dunán, majd később a Velencei-ta-
von a szép, hosszú, a vízen méltóságteljesen 
suhanó evezős hajókat, amelyeket óramű 
pontosságú precizitással, egyszerre húztak a 
hajókban ülő sportolók. Nem tagadom, sokszor 
kacérkodtam a gondolattal, hogy kipróbálom 
ezt a sportágat, s bár a víz maradt, mellé evezők 
és hajó helyett labda társult, így végül a leg-
eredményesebb olimpiai labdás csapatsport-
águnkban bontogattam szárnyaimat, de azóta 

is kedvelem, és figyelemmel kísérem az evezős 
versenyeket és a magyar eredményeket.
Élénken él emlékeimben a hetvenes évek máso-
dik felében Eb- és vb-érmeket nyerő Ambrus 
Mariann neve, de azt már akkoriban, gyermek-
ként megtanultam, hogy a sportág legeredmé-
nyesebb magyarja Pap Jenőné Méray Kornélia 
volt, aki az 50-es, 60-as évek fordulóján négy-
szer nyert Európa-bajnokságot. Az elmúlt évti-
zedekben természetesen sokat tapsoltam első 
világbajnokaink, a Pető-Haller páros, valamint 
az ugyancsak vb-győztes Varga-Hirling egység 
sikereinek. Ezek még akkor is hatalmas eredmé-
nyek, ha tudjuk, Magyarország sportnemzet, és 
számos népszerű sportágban vagyunk olimpiai- 
és világbajnokok, avagy a kontinens legjobbjai.
Városvezetőként 2014-es megválasztásom óta 
az egyik legfőbb célkitűzésem az, hogy Velence 
a térség multisport-központjává váljon. Nyil-
vánvaló volt az első pillanattól, hogy ennek a 
célnak az eléréséhez sport jellegű fejleszté-
sekre és a már meglévő tömegsport bázison 
túl a minőségi versenysport meghonosítására, 
városunkra korábban nem jellemző élvonalbeli, 
nemzetközi sportesemények befogadására és 
rendezésére lesz szükség. Büszkén jelenthe-
tem, hogy mára ezen célkitűzéseink megvaló-
sultak! Már 2015-ben az Olimpiai Ötpróba egyik 
legfontosabb eseményére Velencén került sor, 
ami ugyan nem versenysport rendezvény, ám 

hatalmas tömeget mozgatott meg. 2016 tava-
szán hatalmas mérföldkőhöz érkeztünk a város 
életében, amikor stratégiai megállapodást 
kötöttünk a Testnevelési Egyetemmel, s ennek 
folyományaként most ott tartunk, hogy mára 
elkészült az egyetem velencei kampusza, rek-
reációs illetve vízisport-központja! Az egyetemi 
fejlesztés mellett elkezdődött a sportuszoda 
építése, s hamarosan elindul a tornacsarnok 
kivitelezése is, amely az Alba Fehérvár után-
pótlás-kosárlabda bázisa lesz, de szolgálja majd 
a diákok testnevelését és a tömegsportot is. 
2017-ben jött a versenyek tekintetében az igazi 
áttörés, amikor tavasszal több ezres közönség 
és jelentős médiaérdeklődés mellett megren-
dezhettük Magyarország első nemzetközi drón-
versenyét, majd a nyáron – hosszú évtizedek 
után először Fejér megyét érintve – Velence 
rajthelyszíne lehetett a Tour de Hongrie profi 
kerékpáros körversenynek. Azóta házigazdái 
voltunk U23-as triatlon Eb-nek és a Nemzeti 
Vágta előfutamának is. A sorba remekül illesz-
kedik az evezős Masters világbajnokság, amely 
nagy sikert hozott, ráadásul alig ért véget, 
szeptember 20-22. között a sportág országos 
bajnokságára is itt kerül sor a megújult evezős-
pályán – mondta Velence polgármestere, Koszti 
András. A Masters vb lapzártánk után ért véget, 
összefoglalót októberi számunkban olvashat-
nak majd a rangos eseményről.
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A Velencei-tavon versengtek  
az evezősvilág legendái
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 Velence sportja

Flavus Velence SE –  
remek szezonkezdés

Nem a levegőbe beszélt sportklubunk társel-
nöke, Győrffy Gergely, amikor kijelentette, hogy 
a megyei első vonalba visszajutott labdarú-
gó-csapatunk nem a csendes középmezőnyért 
szeretne küzdeni, egyértelmű cél az első hat 
hely egyikének megszerzése! Ehhez méltó 
módon startolt az immár Oláh Attila irányította 
együttes. Az első körben izgalmas, változatos 
találkozón 3-2-re verte az Ikarus-Maroshegy 
patinás alakulatát. A gólokon Gulyás Gergő (2) 
és Szalai Pál Viktor osztozott. A második for-
dulóban Sárosdon igencsak forró hangulatú 
derbin 2-0-s vezetésről kaptak ki 3-2-re fiaink, 
akik közül Cseh Roland játékvezető Hushegyi 
Csabát és Kristóf Gergőt is kiállította, a győz-
tes hazai gólt már emberhátrányban szerez-
ték Dvéri Zsolt fiai. A Vidi és az Újpest korábbi 
válogatott klasszisa azóta lemondott Sáros-
don, a tavalyi ezüstérmes élén ez volt eddig az 
egyetlen sikere ebben az idényben… A velencei 
találatokat Szilágyi Norbert és Zsigmond Bence 
jegyezték.
A harmadik fordulóban visszatértünk a győzel-
mek útjára: a korábban Velencén szép sikereket 
elért, majd a komplett csapatot(!) három éve 
Fehérvárra csábító, ezzel a kétszezonnyi máso-
dik vonalbéli visszaesést alaposan elősegítő 

Pavlik József idén a Baracskával szövetkező 
Főnix FC-jét sikerült jó játékkal két vállra fek-
tetni, 3-1-es győzelemmel. Ezen a mérkőzésen 
Katona Lajos, Szalai és Szilágyi volt eredmé-
nyes. A lapzártánk előtti utolsó körben, a 4. 
fordulóban megszületett az első idegenbeli 
siker is, a hektikus, de bravúrra mindig képes 
Lajoskomárom otthonából hozta el az Oláh-le-
génység a három pontot, köszönhetően fegyel-
mezett focijának, valamint katona és Zsigmond 
találatainak. A négy meccsen megszerzett 
kilenc pont - és a mutatott játék is többnyire - 
tökéletesen megfelel az elvárásoknak, ezzel a 
lendülettel stabilizálhatja magát csapatunk az 
élmezőnyben.
A bajnoki menetelés közben a Magyar Kupában 

– egyben a Fejér Megyei Kupá-
ban – ugyancsak szépen lépe-
get előre a Flavus-Velence 
SE. Augusztus közepén a 
szomszédvár – a bajnokságot 
félelmetes magabiztossággal, 
négy nagyarányú győzelem-
mel kezdő – Gárdony-Agárdi 
Gyógyfürdőt sikerült kiejteni 
2-1-es diadallal, Zsigmond 
Bence és Boda Béla góljaival, 
majd a legutóbbi körben a 
másik környékbeli riválisnak, 
a Martonvásárnak is kitették 
a STOP-táblát Gulyásék, akik 
idegenben nyertek 2-1-re, 
Szalai Pál Viktor duplájával. 
Ezt követően már az országos 
főtábla következik, a tét a leg-
jobb 64 közé jutás! A sorsolás 
megtörtént, amit nem nevez-
hetünk szerencsésnek, mivel 

– várhatóan szeptember 21-én – az NB II-ben 
vitézkedő Szeged-Csanád Grosics Akadémiát 
sodorta nekünk Fortuna. A papírforma alapján 
nem kérdés, hogy melyik egylet az esélyes. Azt 
azonban nem szabad elfelejteni, hogy éppen a 
mi csapatunk mutatta már meg nem is egyszer 
a közelmúltban, hogy a magasabban kvalifikált 
gárdákkal szemben is van sansza a sikerre a 
„kicsinek”, szívvel, odaadással, koncentrált pro-
dukcióval.

-mátay-  

Két negyedik hely  
a kajak-kenu vb-n

Második legjobb európaiként a 4. helyen vég-
zett a női kenusok 5000 méteres versenyszá-
mában a szegedi olimpiai kvalifikációs világ-
bajnokságán Lakatos Zsanett. Élsportolónk, 
díszpolgárunk az utolsó 2-300 méterig harcban 
volt a dobogóért, de a végül 3. helyen végző 
kínai hölgy meg tudta őrizni pozícióját. Ugyan-
csak a 4. helyen végzett a férfi négyes tagjaként 
az 1000 méteres távon a kajakosoknál a szin-
tén velencei illetőségű Tóth Dávid. Maximális 
kalapemelést érdemel minden magyar induló, 
hiszen válogatottunk összesen - a „vékányi” 
érem mellett - öt férfi kajakos, öt női kajakos és 
két női kenus kvótát szerzett Tokióra a szegedi 
vb-n. Reméljük, jövőre Lakatos is csatlakoz-
hat majd hozzájuk, 200 méteren még van erre 
sansza!

MB
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Velencén történt

Polgármesteri segítség 
a rászorulóknak

Nem új keletű jelenség, az elmúlt években 
is számos alkalommal segített a rászorulók-
nak, vagy az őket támogató helyi szervezet-
nek Velence polgármestere, Koszti András, aki 
néhány hete tartósélelmiszer-gyűjtést kezde-
ményezett a Velencei és Velencei-tó Környéki 
Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért 
Alapítvány pártfogoltjai javára, most pedig a Dr. 
Ranschburg Jenő Óvoda, Általános Iskola, Szak-
iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézménynek adományozott 

jelentős mennyiségű száraztésztát. A csomago-
kat Feketéné Cziráky Ilona igazgatónő vette át a 
városvezetőtől.
Visszatérve a helyi nagycsaládosokat és rászo-
ruló családokat segítő alapítványra, jelenleg 
nemcsak tartós élelmiszerrel lehet támogatni 
őket, hanem anyagiakkal is. A Fekete Zsuzsanna 
vezette karitatív szervezet adományelosztó 
munkájához elengedhetetlenül szükséges autó 
meghibásodott, a javíttatá-
sára nincs esély, így szeret-
nének egy használt, de jó 
állapotban lévő gépjárművet 
vásárolni, ehhez gyűjtenek 
pénzadományokat, hogy 
minél hamarabb megoldód-
jon a számukra rendkívül 
nagy gondot jelentő prob-
léma. 
- Keressük azt a 60-70 
segítő szándékú embert, aki 
áldozna ránk, a munkánkra 
1 db 1000 forintost. A hatá-

ridőnk - ameddig a kereskedő tartja nekünk 
az autót - szeptember 15. Tisztelettel kérjük a 
segítő szándékú embereket, akinek módjában 
áll, segítsen nekünk, hogy mi is tudjunk segíteni! 
- fogalmazta meg a kérést Fekete Zsuzsanna, aki 
hozzátette, hogy az adományokat személyesen 
az Európa-parkban található klubházukban vagy 
utalással lehet hozzájuk eljuttatni, a következő 
számlaszámon:
Velence és Velencei-tó K. N. R. CS. ALA 
11736082-22481353, IBAN: HU23 1173 6082 

2248 1353 0000 0000,  
Swift kód: OTPVHUHB. A közlemény 
rovatba kérik beírni: „autó”.

-mb-

Újra a szigeten alkottak

Hosszú évek óta kuriózumnak számít 
a honi, sőt - nyugodtan kijelenthető - a 
globális alkotói világban a Nemzetközi 
Velencei-tavi Symposion, Péter Ágnes 
képzőművész vezetésével. A nyár végi 
művésztelepen döntő többségében 

rendhagyó, formabontó, ugyanakkor minő-
ségi tevékenységet végeznek a résztvevők egy 
rendhagyó, formabontó helyen, a Velencei-tó 
közepén, az egykor mesterségesen kialakított 
Velencei-szigeten (volt Úttörő-sziget), ahol az 
idén augusztus utolsó, illetve szeptember első 
hetében immár 13. alkalommal gyűltek össze 
közel húszan alkotók, mesterek és tanítványok.
A művésztelepet jelentős mértékben támogató 

bázisváros, Velence polgármestere, Koszti And-
rás – ahogy a korábbi években, idén is –  meg-
látogatta, és üdvözölte az alkotókat. Ennek kap-
csán hangsúlyozta: nagyon fontos számára és az 
általa vezetett képviselő-testület számára a kul-
túra, a művészet támogatása, az, hogy az okta-
tás, a multisport-központi szerep és a kiemelt 
turisztikai desztináció megvalósulása mellett 
ezen a területen is Velence legyen a térség zász-
lóshajója. A városvezető olyannyira szívén viseli 
a sziget mint alkotói bázis sorsát, hogy minden 
alkalmat megragad, amikor személyesen is tud 
segíteni a szépítésében, rendben tartásában. 
Korábban több facsemetét is felajánlott a Sym-
posion Alapítvány számára, sőt, a sziget első 
gyümölcsfáját maga ültette el.
                                                                                                                                   

-mátay-

Ismét sikeres volt  
a Katolikus Családi Nap 

Augusztus 24-én újra megrendezésre került 
a hagyományos Családi Nap városunk római 
katolikus egyházközsége jóvoltából. A sok-

rétű családi kikapcsolódást kínáló esemé-
nyen ezúttal is aktívan részt vett Koszti And-
rás polgármester, aki – mint arról a mellékelt 
fotó tanúskodik – felesége, Mónika és Récsei 
Norbert plébános, az esemény főszervezője 
társaságában rögtönzött íjászképzésben 
részesült, s nem is célzott rosszul. A városve-
zető nem érkezett üres kézzel, néhány tálca 
finom süteménnyel kedveskedett a jelenlé-
vőknek.  
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Alice Munro: 
Ifjúkori barátnőm

Az Ifjúkori barátnőm történetei 
hétköznapi, olykor nehéz élet-
helyzetben lévő nőkről, felnőtt 
lányok és anyák kapcsolatáról, 
betegségről, bánatról és veszteségről, ragaszkodás-
ról, hűtlenségről, árulásról és különcségről szólnak. 
Az olvasó tíz tűpontos, visszafogott és bölcs törté-
netet tart a kezében, melyekben Alice Munro-módra 
minden olyan egyszerűnek tűnik, mégis minden 
olyan meglepő és bonyolult, mint 
az élet maga. 

Temesi Ferenc: 
49/49

Temesi a tőle megszokott írói 
bravúrral vezeti olvasóit térben 

.

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
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Temesi Ferenc: 49/49 

Temesi a tőle megszokott írói bravúrral vezeti olvasóit térben és időben: hol a hatvanas évek 
végi Magyarország mindennapjaiba nyerünk betekintést, hol a 2010-es években kalandozunk.  
A személyes és a történelmi emlékezet mozaikjaiból ragasztott korrajz egy nemzedékregény, 
a nagy generáció regénye.  
 
 

 
 

Tonke Dragt: A nagy vadon titkai 
 

A 20. század egyik legjobb ifjúsági regényének választották Hollandiában Tonke Dragt Levél 
a királynak című, eredetileg 1962-ben megjelent lovagregényét, amelynek most a folytatása 
kerülhet magyarul az olvasók kezébe. A fordulatos fantasy-történet a Nagy-hegységtől keletre 
található Dagonaut birodalmában kezdődik, főhőse pedig a tizenhat esztendős Tiuri. A kötet 
az előzményt már ismerő olvasók figyelmére számíthat. 
 

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

2019. október 1-6. 

Az OKN hetében lehetőség lesz ingyenes beiratkozásra, internetezésre és a lejárt határidejű 
könyvek késedelmi díj nélküli visszahozatalára. 
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és időben: hol a hatvanas évek végi Magyarország 
mindennapjaiba nyerünk betekintést, hol a 2010-
es években kalandozunk. 
A személyes és a történelmi emlékezet mozaikjai-
ból ragasztott korrajz egy nemzedékregény, a nagy 
generáció regénye. 

Tonke Dragt: 
A nagy vadon titkai

A 20. század egyik legjobb ifjú-
sági regényének választották 
Hollandiában Tonke Dragt Levél 
a királynak című, eredetileg 

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

1962-ben megjelent lovagregényét, amelynek 
most a folytatása kerülhet magyarul az olvasók 
kezébe. A fordulatos fantasy-történet a Nagy-hegy-
ségtől keletre található Dagonaut birodalmában 
kezdődik, főhőse pedig a tizenhat esztendős Tiuri. A 
kötet az előzményt már ismerő olvasók figyelmére 
számíthat.

oRSZÁGoS KÖNyVTÁRI NAPoK
2019. október 1-6.

Az OKN hetében lehetőség lesz ingyenes beiratko-
zásra, internetezésre és a lejárt határidejű könyvek 
késedelmi díj nélküli visszahozatalára.
Könyves vasárnap: rendkívüli nyitva tartás 9.00 – 
12.00 óráig
További információk a könyvtár honlapján lesznek 
elérhetőek.

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

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Mi mással is kezdhetném augusztusi beszá-
molómat, mint Velence város születésnapjával. 
Miután ez a 15. volt, városunk vezetése és a 
TDM Egyesület nagyszabású programot aján-
lott a város aprajának és nagyjának. Az egész 
napos eseménysorozaton a korzón szinte végig 
telt ház volt, minden korosztály megtalálta a 

kedvére való műsorokat. A nagy hőségre való 
tekintettel mi már inkább csak a késő délutáni 
órákban merészkedtünk ki a szabadba, és 
sétáltunk keresztül a hatalmas forgatagon. Ott 
voltunk a Virágos Konyhakertek díjátadóján, és 
büszkeséggel töltött el, hogy ismét tapsolhat-
tunk klubtársunknak, Katonáné Marikának, aki 
családjával együtt ez évben is első díjat nyert. 
Innen, az újság hasábjairól is kívánok neki a 
klubtagok nevében ehhez a nemes küldetéshez 
sok erőt, kitartást és jó egészséget. Megkóstol-
hattuk ez évben is a város születésnapi tortáját, 
majd a 21 órakor kezdődő tűzijátékig DJ SMASH 
zenéjére szórakozhattunk. A színpompás tűzi-
játék méltó befejezése volt ennek a nevezetes 
napnak.
Ugyancsak kiváló élményben volt részük azok-
nak, akik a Kastélykoncert Programok keretében 
részt vettek a „Füstös esti swing” című előadá-
son, Kápolnásnyéken, a Halász- kastélyban. 
Ezen az estén Horváth Márk gitárművész, Iván 
Szandra énekes-zongorista és Jász Andris sza-
xofonművész (akinek virtuóz játékát már tavaly 
megismerhettük a karácsonyi Adventi téren) 
szórakoztatták és kápráztatták el tudásukkal a 
nagy számban összegyűlt közönséget. A zenei 
élményt még tetézte az is, hogy akik még nem 
látták, egyúttal megnézhették a kastélyban kiál-
lított XIX. századi magyar festők művészi alko-
tásait (Kovács Gábor magángyűjteményéből). A 

nyári szünet után ismét beindult a rejtvényfejtők 
klubja, ahol jól megtornáztathatjuk elménket a 
különböző kvíz- és szókirakó játékokkal. Miután 
már régen találkoztunk, házi sütésű édes és sós 
süteményekkel vendégeltük meg egymást. Kel-
lemes két órát töltöttünk együtt, a hangulatot 
még nyári élményeinkkel is fűszereztük.

Beköszöntött a szeptem-
ber, és az idő is ősziesre 
fordult, két hónapi pihenő 
után megkezdődött a moz-
galmas klubélet. Az első 
közös délutánunkon feli-
déztük a nyár eseményeit, 
majd közösen átnéztük 
és megvitattuk a második 
féléves programot, amely 
ugyancsak eseménydús-
nak mutatkozik. Kiválasz-
tottuk őszi kirándulásunk 
helyszínét, és szóba került 

a másnapi kirándulás is, amelyre a polgármes-
ter úr invitálta a velencei nyugdíjasokat. Ezút-
tal Felcsútra szólt a meghívás, ahol szakszerű 
vezetéssel betekintést nyerhettünk a Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémia és a Pancho 
Aréna összes „kulisszák mögötti” helyiségébe, 
megnézhettük a kiállítást, melyen bemutatják 
a régi idők híres focistáinak fotóit,  a legendás 
londoni 6:3-as győzelmet elért csapat tagjainak 
mellszobrait, korabeli újságcikkeket, különféle 
kupákat, valamint a jelenlegi futballistanöven-
dékek életnagyságú fényképeit. Akik elfáradtak 
a közel kétórás tárlatvezetésen, leülhettek a 
pálya szélén lévő kispadra, de megpihenhettek 
a VIP-páholy székeiben is. Az Akadémia parkjá-
ban láthattuk Puskás Öcsi, valamint Makovecz 
Imre szobrát is, aki ezt a csodálatos épülete-
gyüttest megtervezte. A tárlatvezetés után a 
bicskei Báder Fogadóban ízletes ebéddel várták 
nem kis létszámú csoportunkat. Igen kellemes 
és felejthetetlen élményekkel gazdagodva 
tértünk haza. Köszönjük Polgármester úrnak a 
szép kirándulást.
Sajnos a nyár folyamán ismételten elveszítettük 
egy klubtársunkat, Mike Józsit, aki jelenlétével 
mindig csak vidámságot hozott a klubba. Ezúton 
is szeretnénk részvétet nyilvánítani családjának, 
és kívánjuk, hogy nyugodjék békében.  Nyugdí-
jas társainknak és a lap olvasóinak jó egészséget 
és szép őszi napokat kívánok.

Egresfalviné Vidos Anna
klubvezető

Óvárosi Nyugdíjas Klub

Augusztus hónapban többnyire családjaink, csa-
ládtagjaink körében töltöttük az időt.
10-én autóbuszos kirándulást tettünk a Dél-Al-
földön, 9 órára már megérkeztünk Kiskunha-
lasra a  Csipkeházhoz, ahol megtekintettük a 
Markovits Mária által 1902-ben alapított csipke-
varrodát. Dékán Árpád tervei alapján készítették 
az alapító és követői csodálatos csipkekollek-
cióikat. Ezekkel például az1904-es St. Louis-i 
világkiállításon nagydíjas lett a halasi csipke. A II. 
világháború előtt és után is rengeteg elismerést 
kaptak.  A csipkék elkészítése 100-1000 órába 
telik. A kiállításokon kívül híres és hírhedt sze-
mélyek is kaptak halasi csipkét (pl: Zita királyné, 
II. Erzsébet királyné, II. János Pál pápa,  Ferenc 
pápa, Hitler, Sztálin, Rákosi). A Csipkeházat 1935, 
1957 és 1977 után idén június 21-én adták 
át felújítva. 1977 óta a csipkekészítés önálló 
művészeti ág, 2010-től a Szellemi és Kulturális 
Örökség jegyzékére is felkerült, és 2014-től hun-
garikum. Sok szép látvány után folytattuk utun-
kat a tompai határátkelőhöz, ahol 65 perc után 
indultunk második úti célunkhoz, Szabadkára. 
Egy rövid 2 órás piacolás után találkoztunk helyi 
idegenvezetőnkkel aki bemutatta a hármas 
(horvát, magyar, szerb) várost, híres építményeit: 
az 1912-ben épített városházát (ahol épp egy 

 Kirándulás végén jól esik a fínom ebéd

Kisebb csoportkép a Puskás Akadémia parkjában
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szerb esküvő volt), az 1853-ban neoklasszicista 
stílusban épített, és jelenleg felújítás alatt álló 
színházat, a korzót, az 1747-ben alapított gim-
náziumot, a Raichle- palotát, amit tulajdonosa 
1904-ben épített, valamint az 1902-ben épült, 
és tavaly felújított zsinagógát.
Hazafelé a vártnál kedvezőbben, közel egy 
óra várakozás után sikerült magyar földre lép-
nünk. (Odafelé menet közel 7 km hosszú volt a 
Magyarországra igyekvők araszoló sora.) Solt-
vadkerten rövid pihenőt tartottunk az impozáns 
Szent Korona cukrászdánál.
Tulajdonosa, Szervánszky László 2005-ben 
elnyerte „Az év cukrászdája „ címet. Öt pultnál 
60 tégelyből kb. negyvenféle fagylaltkülönle-
gességből lehet válogatni. A finom fagyiktól 
lehűlve az esti órákban értünk haza. 19-én 11 
órakor Pápai Szabó György református lelkész és 
Récsei Norbert plébános felszentelte a Richter 
Ferenc és Zoltán készítette Trianoni emlékmű-
vet a Hősök parkjában. Beszédet mondott Koszti 
András polgármester úr, nagyon szép verset 
mondott Pápai Szabó György felesége, székesfe-
hérvári fiatal színjátszók adtak tartalmas műsort. 
Délután a kánikula ellenére meglátogattuk a 
város 15. születésnapi rendezvényét, ahol a vál-
lalkozók megvendégelték  a megjelenteket, vala-
mint Nemes Csaba kápolnásnyéki cukrász 150 
szelet tortát is felkínált a résztvevőknek. Ezután 
a „Legszebb konyhakertek” pályázat résztvevői-
nek díjátadása következett, melyben érintett volt 
Kantár Ferencné. A születésnapi disco közben 21 
órakor emlékezetes tűzijáték volt. Szeptember 
15-én  a polgármester úr meghívására a nyugdí-
jasok a felcsúti Pancho Arénába látogattak,erről 
a következő hónapban számolok be részleteseb-
ben. Minden kedves olvasónknak, nyugdíjas tár-
sainknak  jó egészséget kívánunk!  

Erl György 
klubtag

Nosztalgia III. számú  
Nyugdíjas Klub

Lassan véget ér a hosszú és igen forró nyár, 
most már barátságosabb az idő, ezért igyek-
szünk minél több szabadidős programot 
szervezni. Szinte az utolsó pillanatban, zárás 
előtt sikerült megnéznünk Budapesten a 
Leonardo-kiállítást. Ez alkalommal nem 
annyira a festőt, inkább a zseniális feltalálót 
igyekeztünk megismerni. Leonardo számta-
lan találmányát láthattuk szinte testközel-
ből, néhányat ki is lehetett próbálni. Ezen-
kívül érdekfeszítő előadás keretében ismer-
kedhettünk a festővel is. Az „Utolsó vacsora” 
című freskó, Leonardo kiemelkedő műve a 
milánói Santa Maria delle Grazie kolostorban 

látható. Nagy élvezettel 
hallgattuk a mű kelet-
kezésének történetét. 
Hatalmas élménnyel 
gazdagodtunk. 
Városunk ismét egy 
nagyon szép emlékművel 
gazdagodott. Felavattuk 
Reiter Ferenc szobrászmű-
vész Trianoni emlékművét, 
meghatóan szép műsor 
keretében. Valahányszor 
elmegyünk az emlékmű 
mellett, szembesülünk 
azzal, hogy hazánk egyharmadát, 
legszebb, legtermékenyebb terü-
letét csatolták el, nem beszélve 
a sok millió honfitársunkról, 
akik anélkül, hogy elhagyták 
volna lakhelyüket, egyik napról a 
másikra idegen államban ébred-
tek. Nem szabad soha ezt elfelej-
tenünk.
Koszti András polgármester úr 
idén is kirándulni vitte a város 
nyugdíjasait. Élvezettel jártuk 
végig a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémiát, a Makovecz Imre által 
tervezett Pancho Arénát. Meg-
csodáltuk Puskás Ferenc olimpiai 
aranyérmét, világbajnoki ezüstér-
mét, BEK-trófeáit, a Real Madrid-
ban viselt mezét stb. Utána Bics-
kén a Báder fogadó éttermében 
élő cigányzene mellett nagyon 
finom ebédet fogyasztottunk. 
Köszönjük a nagyszerű élményt.
Kihasználva a jó időt, az utolsó 
nyári napokat, bográcsban csü-
lök-körömpörköltet főztünk. Ezzel 
köszöntöttük a születésnaposo-
kat, névnaposokat. Szinte minden 
héten találunk alkalmat (szüle-
tésnap, névnap, házassági évfor-
duló stb.) a közös főzésre, vagy 
csak egy kis kacsazsíros, lilahagy-
más kenyérre. Hetente egyszer 
jókedvű beszélgetéssel, viccelő-
déssel, sok kacagással élvezzük, 
hogy együtt lehetünk, és feltöl-
tődve várjuk a következő szerdát.
Beteg társainknak, akik sajnos 
nem tudnak eljönni közénk, 
mielőbbi gyógyulást, minden ked-
ves olvasónknak, nyugdíjas társa-
inknak jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné 
klubvezető

Cigányzenére jobban csúszott a sertéspörkölt
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2019. október 3-án (csütörtökön) az Idősek 
Világnapjához kötődő rendezvényre a buszjárat 

útvonala, menetrendje a következő:

AUTÓBUSZ INDUlÁSA ÓFAlUBÓl:
14.15 Tópart u. – Könyvtár előtti buszmegálló
14.18 Tópart u. – Polgármesteri Hivatal előtti buszmegálló
14.21 Larus Holding előtti buszmegálló (Ország út)
14.24 Fő utca – Orvosi rendelő előtti buszmegálló
14.26 Fő utca – Aranykút vendéglő utáni buszmegálló
14.28 Fő utca – Tűzoltószertár melletti buszmegálló
14.29 Fő utca – Sarokház cukrászda melletti buszmegálló
14.30 Panoráma úton – a Csemete utca sarkán
14.31 Panoráma úton – a Rizling utca sarkán
14.33 Csongor utca – Panoráma út kereszteződés
14.36 Kadarka utca – Csongor utcai sarok
14.39 Fő utca – Enyedi utca sarok (helyi járat végáll.)
14.41 ÉDOSZ-üdülő előtti buszmegálló (Ország út)

AUTÓBUsz INDULÁsA VELENCEFÜRDŐRŐL
14.15 Béke utca 23. 
(velencefürdői vasútállomás mellett a tó felőli út)
14.18 Cápa parkolója
14.21 Arany János utcában a X. utca sarka
14.23 Arany János utcában a XIV. utca sarka
14.26 XIV. utcában a Vörösmarty M. utca sarka
14.29 XIV. utcában a Jókai utca sarok
14.32 Jókai utcában a IX. utca sarok
14.35 IX. utcában a Vörösmarty utca sarok
14.38 Petőfi utcában a IV. utca sarok
14.41 Iskola utca – Jókai utca sarok (Heidenék mellett)
14.44 Iskola utca – posta előtt
14.45 Iskola utca – gyógyszertár előtt
14.47 Kenyérgyári ABC melletti parkoló
14.49 Határ utca 43. (Tóthék) előtt
14.50 Határ utca – Kertész utca kereszteződése
14.51 Kertész utca – Vadász utca sarok
14.52 Akácfa utca 20. előtt
VISSZAINDUlÁS: 19.30 ÓRAKoR



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

Néptánc ovisoknak  
16.30–17.30
17.30–18.30

Aprócska Néptánc  
9.30–10.30

Mama Baba 
10.00–11.00

Női mélyizom, pilates torna 
08.30–10.00.

Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.45–20.40

Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Senior túlsúlyos torna 
10.00–11.00.

Niki Shawe dance 
18.00–19.00

Regélő társastánc 
18.30–20.00

Barbi RG.
17.00–19.00

Meteor dance 
15.00–18.00.

ÁGI fitness 
18.45–20.00

5. Terem
Barbi balettiskola 

16.45–17.45
Ringató

17.00–17.30
Mariann énekkar 

18.30–19.30
Ringató

10.00–10.30

Jóga 
18.00–19.30

Jóga
 elérhetőség:0620/5348110 

18.00–19.30
Niki Shawe Dance 

15.00–17.00.

Klubszoba
páros hét, 

Rejtvényfejtők klubja: 
páratlan héten

Alkotói körfoglalkozás
16.00–18.00

I. számú Nyugdíjas Klub 
télen: 14.00 órától

nyáron: 16.00 órától

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.

Velencei-tó Nyelviskola 
Spanyol, orosz, 

német, angol nyelvek 
tanítása, online is.

www.velencenyelv.hu,
info@velencenyelv.hu.

06 30 398 8515  vagy   
(06 22) 474570

(Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

Házasságot kötött:
2019. augusztus 10-én

Heinc Gábor – Sereg Renáta

2019. augusztus 13-án
Borsos Márton – Komáromy Orsolya

2019. augusztus 24-én
Lugosi Gábor László – Horváth Anikó Katalin

Kovács Péter Attila – Szabó Fanni
Szilvási Gábor – Vörösmarty Ibolya

Eke László – Fiskus Gabriella

2019. augusztus 27-én
Pető Gábor – Kozák Ildikó

Gratulálunk!
Egri Andorné, 

Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK



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. szeptember

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



GEOFÉNY Kft.

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

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

 

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

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

A foglalkozások az óvodáskort megelőző korosztálynak szólnak. 
 

A foglakozás részvételi díja: 800 Ft / család 
     

                                                                                              Szalczgruber Mariann 
                                                                      +36 30 527 64 91 

 
 

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


