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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. október 12. Együtt Mozog Velence! 
Családi- és sportnap a Korzón minden korosztály számára
Egész napot kitöltő kulturális, sport- és gyermekprogramok, 
vetélkedők, bemutatók, tanácsadások, interaktív játékok,
ingyenes gulyásleves, kakaó- és tejbegríz-party
(Részletek a 24-25. oldalon)
10.00-18.00                   
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

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

2019. október 14., 28., november 11. 
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 16., 18., 25... 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. október 18. Közönségtalálkozó
Bauer Barbara író dedikálással egybekötött közönségtalálkozója 
17.00
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. október 19.   Flavus Velence SE – Ercsi 
Kinizsi 
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés  
14.30                   
Sportpálya (Kastélypark - Tópart u. 52.)

2019. október 21., november 4.  Velencei-tó 
környéki Alkotókör
Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne új technikákat tanulni, 
a régieket tanítani, alkotni, szívesen kötne, horgolna, kipróbálná 
magát a foltvarrásban, hímzésben, a babakészítésben.
Minden páratlan hét hétfőjén a Közösségi Házban
16.00 – 18.00-ig.
Közösségi Ház (Iskola u. 4.) 

2019. október 21. A meséről mindenkinek
Mesepszichológiai interaktív előadás saját élményű
gyakorlatokkal és játékokkal
Előadó: Török Lilla pszichológus
A részvétel regisztrációhoz kötött! www.vttnonprofit.hu/vektor
17.30
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2019. október 22. MEGEMLÉKEZÉS
Velence Város hivatalos ünnepsége az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszteletére. 
Ünnepi műsort adnak a Dr. Entz Ferenc Szakgimnázium diákjai 
Hősök parkja, rossz idő esetén a Zöldliget Iskola Kis utcai 
épülete)
10.00
(Koszorúzás időjárástól függetlenül a Hősök parkjában 11.00 
órakor)

2019. november 2.  
Flavus Velence SE – Sárbogárd 
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés  
13.30                   
Sportpálya (Kastélypark - Tópart u. 52.)

Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben 
tájékozódhat az interneten a www.velence.hu és a www.
velenceturizmus.hu weboldalakon, illetve Velence Város 
Hivatalos Facebook-oldalán: www.facebook.com/Velencevaros 

Címlapon: Ismét siker volt a Babák Rózsakertje ünnepség.
Fotó: Igari Balázs

Velencei események

www.velence.hu
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Kedves Velenceiek!
Elrepült öt év, a jelenlegi összetételében véget 
ért Velence Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének mandátuma, így itt az ideje a szám-
vetésnek, egy kis visszatekintésnek. A magunk 
mögött hagyott ciklusban folyamatosan úgy 
tevékenykedtem polgármesterként, hogy Önök 
mindig követhessék, milyen munkát végzünk 
kollégáimmal a Polgármesteri Hivatalban és a 
képviselő-testületben. 
Az interneten, Facebook-felületeinken és a 
város weboldalán naponta beszámoltunk mun-
kánkról, miként a Velencei Híradóban is minden 
hónapban külön polgármesteri rovattal, vala-
mint a képviselő-testület fontosabb döntéseit 
tartalmazó tájékoztatóval jelentkeztem. Minde-
zek mellett ügyfélbarát munkarendet vezettünk 
be a Polgármesteri Hivatalban, így a hivatalos 

ügyfélszolgálati időn kívül is lakóink, ügyfeleink 
rendelkezésére álltunk. Az én irodám ajtaja is 
bárki számára nyitva állt minden munkanapon, 
aki kéréssel, javaslattal fordult hozzám, s ez így 
marad a jövőben is, ha a folytatásra felhatalma-
zást kapok Önöktől.
Folyamatos kapcsolatban álltunk, ennek köszön-
hetően tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy 
az Önök igényei és elvárásai szerint igyekeztem 
helyt állni a város polgármestereként, mindig, 
minden körülmények között a velencei érdekeket 
képviselve, azokat szem előtt tartva. Mindazonál-
tal korábban is voltak, most is vannak, s vélhetően 
mindig is lesznek olyan elvárások, olyan jobbító 
szándékú javaslatok, amelyek nem jutnak el hoz-
zám, hozzánk. Ezért szeptemberi lapszámunkban 
„minikonzultációt” kezdeményeztünk, amelyben 

azt a kérdést tettük fel Önök-
nek: Milyen irányba fejlődjön 
tovább Velence? 
Örömmel jelenthetem: több 
mint háromszáz e-mailt 
és hagyományos levelet 
kaptunk, amelyek jelentős 
része elégedettséget tükröz 
tevékenységünket illetően. 
Természetesen a felvetett 
problémákra megoldást 
keresünk, javaslataikat meg-
fontoljuk, s ami megvalósít-
ható, azt meg is valósítjuk. 
Erre jó példákat tudunk 
felsorakoztatni. Évekkel 
ezelőtt, a 2014-es választást 
megelőző kampány során 
lakossági igények alapján 
vetődött fel az ötlet, hogy 
legyen egy olyan verseny-
sportra és oktatási célokra is 
megfelelő uszodája a város-
nak, amely az egész térség 
igényeit ki tudja szolgálni. 
Örömmel jelenthetem, 
hogy a beruházás megkez-
dődött, s terveink szerint 
jövő nyárra be is fejeződik. 
Jó példa lehet a Bence-he-
gyi kilátó is. Csaknem három 
évtizeden át nagyon sokan 
tervezték a megvalósítást, 
ám a kivitelezésig senki sem 
jutott el előttünk. Nekünk 

sikerült! Az átadása óta eltelt másfél évben több, 
mint 150 ezer látogatót fogadott már. Igazi siker-
történet a Testnevelési Egyetem velencei bázi-
sának kialakítása is, sokan nem hittek benne, 
mára mégis áll a Tóbíró közben a minden igényt 
kielégítő rekreációs és képzési célokat szolgáló 
épület. Részben már felújítottuk orvosi rendelő-
inket, oktatási intézményeinket, s ez folytatódik 
a következő időszakban is. Megnyert pályázatunk 
van a Babák Rózsaparkja és a Hősök parkja teljes 
felújítására, átalakítására. A projekt keretében új, 
modern játszóterek létesülnek, a két parkot és 
környékét térfigyelő kamerák pásztázzák majd, új 
utcabútorokkal látjuk el őket, s mobiltelefon-töl-
tésre és internetezésre is alkalmas okospadokkal 
is ellátjuk őket. A partfal-rekonstrukció javában 
tart, 2021-re a tó teljesen felfrissül, megújul.  A 
legújabb remek hírünk, hogy pályázatunk nyert, 
így jövő tavasszal már saját városi bölcsődénkbe 
járhatnak az érintett családok kisgyermekei!
A köszönetekről sem szabad megfeledkezni, 
mert szerencsére van mit és van kiknek köszönni. 
Elsősorban azt, hogy sok pozitív dolog történt 
városunkban az elmúlt öt esztendőben. Válasz-
tókerületünk országgyűlési képviselőjének, Tes-
sely Zoltán miniszterelnöki biztosnak és a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnökének, Dr. Molnár Kriszti-
ánnak kiemelten köszönöm azt a rengeteg segít-
séget, amelyek által sokszor és jelentős sikerrel 
pályázhattunk különböző fontos fejlesztésekre. 
A fentebb felsorolt beruházásokat, felújításokat 
nem tudtuk volna abszolválni az Ő segítségük 
nélkül. Köszönöm a közös munkát képviselőtár-
saimnak, a Polgármesteri Hivatal apparátusának, 
intézményeink vezetőinek és munkatársainak, 
továbbá a közös gondolkodást a velünk együtt-
működő cégeknek, intézményeknek, hivata-
loknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek, 
nyugdíjaskluboknak és a városunkban jelen 
lévő egyházaknak, a római katolikus, valamint 
a református egyházközségeknek és a baptista 
egyháznak. Végül, de nem utolsó sorban pedig 
köszönöm Önöknek az együtt gondolkodást, a 
sok építő jellegű tanácsot, fejlesztési javaslatot! 
Jó úton haladunk, de sok munka vár még ránk. 
Együtt, az Önök segítségével, becsülettel, őszin-
teséggel, hittel. 

Koszti András
polgármester
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 Az új Bence-hegyi kilátó átadása óta töretlenül népszerű
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Tisztelettel köszöntöm Körömi Anikót, rendelőin-
tézetünk gyógytornászát, köszönöm, hogy meg-
válaszolja kérdéseinket. Tudja, miután megismer-
kedtünk, az jutott eszembe, hogy G. Dénes György 
szövegíró, valamilyen időutazás igénybevételével, 
Körömi Anikóról írta világszép, múlt századi örök-
zöldjét: „Van egy kislány Anikó, rózsás tünemény…”
Örülök, hogy megkerestek, szívesen válaszolok 
kérdéseire, köszönöm a bókot. Ha kiérdemlem, 
azzal érdemlem ki, hogy vallom a jeles mondást: 
A MOZGÁS ÉLET, AZ ÉLET MOZGÁS. Ez már gyer-
mekkoromban belém ivódott. Szüleim közelítik 
a 80-at, de, a lehetőségeikhez képest, még min-
dig sportolnak.
Vajon mi az oka, hogy főleg tőlünk nyugatabbra, 
az emberek ízületi, mozgásszervi panaszaikkal 
előbb a gyógytornászt, csak azután a szakorvost 
keresik fel, ellentétben a nálunk megszokott 
gyakorlattal?
A „miért”-re nem tudok pontosan válaszolni, 
de a mi rendszerünk teljesen jól működik, a 
szakorvos meghatározza, hogy nyaki, háti stb. 
szakaszokról van szó, én a megfelelő – általam 
kiválasztott – gyógyító módszert alkalmazom.
Mint magam sem, gondolom, hogy több olva-
sónk sincs tisztában azzal, hogy a fizioterápia, 
illetve a fizikoterápia szavak között mi a különb-
ség.  A két szó jelentése ugyanaz, vagy más-más 
fogalmat takarnak?
A fizioterápia csak természetes energiát használ, 
ide tartozik a gyógytorna, a gyógymasszázs, a 
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hidroterápia, a gyógyvíz stb. A fizikoterápia mes-
terséges energiák segítségével éri el hatásait. Ide 
sorolható az elektromos stimulálás, az ultrahang, 
a polarizált fény, valamint ide sorolhatjuk a lökés-
hullám-terápiát is. Tehát a fizioterápia a nagy 
egész, ennek egy részegysége a fizikoterápia.
Tehát a különféle elektromos szerkezeteket, dia-
termiákat, egyebeket nem is ön kezeli?
Így van. Én csupán egyszerűbb mechanikus 
kisegítő eszközöket használok, főleg kézzel dol-
gozom. Egy asztalra szerelt szerkezetet lát itt, ez 
a glisson, magyarul nyújtópad. Tetszés szerint a 
nyaki, háti vagy ágyéki csigolyák közötti távolsá-
got növeli, miáltal a közbülső porckorong terhe-
lése csökken. Tréfásan szoktam ezt az inkvizíció 
kerékbetöréséhez hasonlítani. Természetesen 
ezt az eszközt csak a bejáró betegek esetében 
tudom használni. 
Miért? A fekvő betegek ellátá-
sához ki is megy a beteghez?
Természetesen, ez a teljes 
körű házi ellátásnak része. A 
különbség annyi, hogy a bejáró 
betegeket tudjuk mind a nyolc 
körzetünkhöz tartozó telepü-
lésről fogadni, kijárnom viszont 
csupán Velencére, Sukoróra és 
Kápolnásnyékre kell.
Kedves Körömi Anikó! Szeret-
ném, ha önmagáról, életútjáról, 
családjáról szólna. Nem látom 
értelmét, hogy a megszokott 
kérdésekkel szétszabdaljam 
önmaga bemutatását. Kérem, 
szóljon magáról úgy, hogy olva-
sóink megismerhessék.
48 éves vagyok. Főiskolai dip-
lomámat Pesten szereztem 
1993-ban. 2006-ban költöz-
tünk Gárdonyba, négy évet itt 
dolgoztam, majd 2010-től (a 
velencei szakrendelő megnyi-

Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink

Körömi Anikó 
gyógytornász

A Lajtán túli nagyvárosok bérházainak kapuján
gyakran olvasható a KRANKENGYMNAST felirat. 

Nálunk a rászoruló betegek csak orvosi beutalással 
keresik fel a gyógytornászt.

Kötünk, horgolunk, varrunk, beszélgetünk. 

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt! 

Debreczeni Dánielné Marika, 
klubvezető

A Közösségi Házban működő Velencei-tavi alkotókör a nyári szü-
net után minden páratlan héten hétfőn 16.00-18.00 óráig ismét 
együtt dolgozik. 

tásától) itt dolgozom, ugyanebben a munkakör-
ben. Szeretem munkámat! Már kislánykoromban 
elhatároztam, hogy a gyógyításban, lehetőleg 
annak a mozgással is kapcsolatos részében 
fogok dolgozni. Férjemmel együtt neveljük két 
gyermekünket, fiam 18, leányom 16 éves. Mind-
ketten Székesfehérvárott gimnazisták. Mint már 
mondtam, a mozgás az elemem! Nyáron tenisz-
ezem, télen síelek. Persze, hogy családomat is a 
sportra, a sport, a mozgás szeretetére csábítot-
tam, illetve neveltem. Szeretek a Velencei-tónál 
élni. Szeretem a Velence környéki embereket. 
Munkahelyemen kezdettől egy nagyon egészsé-
ges, szinte családi légkör alakult ki, örülök, hogy 
itt élhetek, itt dolgozhatom.
Olvasóink nevében is nagyom köszönöm az 
értékes válaszait.



 SZAKRENDELÉS  HÉTFŐ  KEDD  SZERDA  CSÜTÖRTÖK  PÉNTEK 

 BELgyógyáSZAT DR. ZAKAR gáBOR DR. NÉMETH ATTILA  DR. SZABó PÉTER DR. KALMáR JóZSEF  
   13:00-16:00 (NEFROLÓGIA) 8:00-12:00  08:00-09:00  08:00-12:00 
   DR. SZABó PÉTER
   08:00-09:00          

GASZtRoEntERoLóGiA    DR. GAJDÁn LÁSZLó
HEPATOLógIA   16:00-20:00

 ENDOKRINOLógIA,   DR. NÉMETH CSILLA
    08:00-13:00 (ÁTMENETILEG SZÜNETEL)          

 DIABETOLógIAI EDuKáCIó    VáNDOR ANITA
     09:00-12:00 (ÁTMENETILEG SZÜNETEL)   
 

áLTALáNOS SEBÉSZET  DR. REICH VIKTOR   DR. REICH VIKTOR DR. BOTáR ANDRáS 
   16:00-20:00   9:00-12:00 09:00-14:00

ÁLtALÁnoS SEbÉSZEt DR. JACHyMCZyK gyÖRgy
PROKTOLógIA 16:00-20:00

ÁLtALÁnoS SEbÉSZEt  DR. KERKUSKA LÁSZLó
GyERMEKSEbÉSZEt    08:00-13:00

ÉRSEbÉSZEt   DR. TuRCSáN ERIK
     08:30-12:30

KÉZSEbÉSZEt     DR. iMRE LÁSZLó  DR. iMRE LÁSZLó
    16:00-19:00  09:00-12:00

NŐgyógyáSZAT   DR. KoLoS JÁnoS   DR. SZAbADoS bÉLA
         08:00-13:00  16:00-19:00
     DR. SZAbADoS bÉLA
     16:00-19:00

CSECSEMŐ- ÉS gyERMEK- DR. LáSZLó ERZSÉBET DR. LáSZLó ERZSÉBET
KARDioLóGiA 8:00-12:00 (ELŐJEGYZÉS SZERINT) 8:00-12:00

     
 gyERMEK TÜDŐgyógyáSZAT DR. SZOKó MáRTA
   15:30-19:30

FÜL- ORR- gÉgÉSZET DR. HORVáTH ZOLTáN
   15:00-19:00

SZEMÉSZEt     DR. LÁnG JUDit  DR. nyiRAti ADRiEnn
    10:00-16:00  10:00-14:30

BŐRgyógyáSZAT     ÁTMENETILEG SZÜNETEL  ÁTMENETILEG  SZÜNETEL

NEuROLógIA     DR LENCSÉS TAMáS   DR. RóNAI LáSZLó
    08:00- 13:00   08:00-13:00

ORTOPÉDIA        DR. HORVáTH SZABOLCS                    
    08:00-14:00

uROLógIA  DR. ARáNyI gáBOR   DR. RáCZ LAJOS
   08:00-13:00        15:00-20:00

REUMAtoLóGiA        DR. VÉGH DóRA DR. VÉGH DóRA DR. VÉGH DóRA
     12.00-19:00 08:00-14:00 08.00-14:00

PSZIHIáTRIA  DR. VARgA LáSZLó  DR. SERKI MáRTA DR. PáKOZDI PÉTER
   15:00-19:00  15:00-20:00 (PÁRATLAN HÉT) 9:00-14:00 (PÁROS HÉT)

 TÜDŐgyógyáSZAT     DR LuPKOVICS gERgELy    DR. LuPKOVICS gERgELy           
    15:00-20:00    16:00-19:00

KARDIOLógIA  DR. KOVáCS ATTILA DR. KIRáLy ANNA DR. KIRáLy ANNA
    12:00-20:00  08:00-13:00 08:00-13:00

gyógyTORNA  KÖRÖMI ANIKó KÖRÖMI ANIKó KÖRÖMI ANIKó KÖRÖMI ANIKó KÖRÖMI ANIKó
   07:30-12:30  12:30-17:30 07:30-12:30 12:30-17:30 07:30-11:30

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

VÉRVÉTEL PóSA JóZSEFNÉ PóSA JóZSEFNÉ PóSA JóZSEFNÉ PóSA JóZSEFNÉ 
   06:00-11:00  06:00-11:00  06:00-11:00  06:00-11:00

RÖNTgENDIAgNOSZTIKA   KEnyERES ZSUZSAnnA KiSS ELViRA 
    8:00-18:00   08:00-18:00

uLTRAHANg DIAgNOSZTIKA DR. TuRA TÍMEA DR. BLASKOVITS LáSZLó DR. KÖVy KATALIN DR. SZÉKELy MIKLóS DR TuRA TÍMEA
   08:00-17:00  09:00-14:00 16:00-20:00   08:00-9:00 08:00-14:00  

    DR. tURA tÍMEA
      08:00-12:00

VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET - SZAKRENDELŐI BEOSZTáS

FOgLALKOZáS-  DR. CZIKAJLó gyuLA   DR. VÖCSEy  RITA  DR. CZIKAJLó gyuLA  
EgÉSZSÉgÜgyI ELLáTáS  14:00-16:00 13:30-15:30  16:00-19:00
       DR. VÖCSEy  RITA
       08:30-10:30

SZEMÉSZEt DR. FEJES GAbRiELLA 
   16:00-18:00

gyERMEKgyógyáSZAT  DR. VALKó PÉTER DR. VALKó PÉTER DR. VALKó PÉTER DR. VALKó PÉTER
    18:00-19:00 8:00-10:00 18:30-19:30 8:00-10:00

BŐRgyógyáSZAT   DR. HoRVÁtH EnDRE DR. HoRVÁtH EnDRE
     16:00-18:30 16:00-18:30

FÜL-ORR-gÉgÉSZET  DR. KOSZTI CSABA  DR. LOMBOSI JuDIT  
    13:30-17:30  16:00-19:00
      (0620/599-4727)

MAGÁnREnDELÉSEK

Gyógyítóink



www.velence.hu

Helytörténet A-tól Z-ig

Velence pedagógusainak 
élete és hivatása

„A tudomány mindig változik, 
egyvalami nem: a szeretet.”

Folytatjuk a 103 éve született Szabó László Vilmos (Laci bácsi) bemuta-
tását. Volt olyan megérzése, melyeket sok évtizeddel később, halála után 
értettünk meg. A Kunmadarasi-puszta gyakori kora tavaszi növénye a sziki 
tyúktaréj. Laci bácsinak feltűnt, hogy van néhány kis laponyag (tájszó: 
enyhe domborulat, amely kiemelkedik a környezetéből), ahol a tyúktaré-
jok mások. Töprengve, hangosan gondolkodva mondogatta:

„Olyan furcsák ezek a Gageák, mintha bohemica lenne, pedig az nem 
lehet...” 
A Gagea bohemica a cseh tyúktaréj, melyet Laci bácsi a vértesi sziklagye-
pekről ismert; az azonban csak a huszonegyedik század elején derült ki, 
hogy azok a bizonyos furcsa hortobágyi növények a pusztai tyúktaréj 
(Gagea szovitsii) egyedei.
Nem véletlen, hogy a nagyivániak tanár úrnak hívták az akkor már tes-
testől-lelkestől a természetvédelemben dolgozó Szabó Lászlót, hiszen 
az oktatást, a nevelést, vagy ahogy ma mondanánk, szemléletformálást 
a katedra elhagyása után sem hagyta abba. Nagyon sok diákcsoportot 
fogadott, a tanárokkal pedig tartotta a kapcsolatot. Ennek köszönhetően 
sok helyre meghívták, hogy tartson előadást. Itt volt nagy segítségére a 
fényképezés, hiszen így a látványt is közvetíteni tudta a hallgatóságnak. 
Laci bácsi a 70-es években a kornak megfelelően üveges diákat használt, 
amelyek rendkívül nehezek. Ha valahova meghívták előadást tartani, egy 
sporttáskába bepakolta a diatárakat (kedvelte a hosszú előadásokat...) 

Közlemények:
Következő: V. sétánk: 
Történelmi  pincesor
2019. október 26.   14-17 óra 
között
Találkozó:  VelenceSun, Ország 
u. 37. előtt
Séta vezetője: Szegedi Györgyné

Köszönet:
1. IV. sétánk: a Temetők és 
a beck-kápolna  A szakszerű 
vezetésért: Nagy Károly egy-
házfinak és Galambos Mihályné 
egyesületi tagunknak, aki sétánk 
vezetője volt.
2. Az Őszi tárlat megnyitásá-
hoz nyújtott segítségért az 
egyesületünk tagjainak: 
Galambos Mihályné, Galambos 
Györgyné, Kovács Barnabás, 
Kuti György, Ludmann Ágota, 
Sinkáné Mihály Zita, Szegedi 

Györgyné, Pardi Erzsébet.  
Mayláth Endrének: Bormúzeu-
mából származó ajándékaiért: 
18 palack Velencei Borvidék bor-
különlegességeiért, okleveleiért 
és plakettjeiért, ajándékaiért.
3. Szakmai  kirándulásunk 
színhelyein résztvevő veze-
tőknek: Lovasberényben  a 
Lenke Galéria és Tájház tulaj-
donosnőjének, a csákvári Gesz-
ner-ház tárlatvezetőjének és a  
Dohányos-házban  Viszló Leven-
tének és  Gánton Märy néninek.

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

és a szintén súlyos vetítőgépet, 
majd a táska két füle közé még 
egy vetítővásznat is odafogott, és 
jöhetett a hosszú buszozás, vona-
tozás. Ezt a teljesítményt külö-
nösen ma, a parányi laptopok, 
pihekönnyű projektorok, gyors 
tömegközlekedés korában hang-
súlyozni kell.
Előadásmódja tipikusan „magya-
rázó” volt, mondatait zömmel a 
„lényegében”, a „voltaképpen” 
és az „alapjában véve” szavakkal 
vezette be. A sajnos már csak 
halála után megjelent
2.kép: „A Csákvári-rét rejtélyes 
madarai” című kötet címlapja 
pedig az egyik legjellegzetesebb 
kézmozdulatát örökítette meg, ahogyan szétnyitott ujjakkal, lefelé tartott 
tenyérrel, némi miszticizmussal, talán azt mondhatnánk, „áldást osztóan” 
mesél:
Laci bácsi életmódja puritán, de korántsem aszketikus volt. Szeretett 
utazni hegyet mászni, fiatalabb korában síelt, járt az Alpokban, a Tátrában, 
sőt később az Egyesült Államokban is.   

Folytatás a következő számban!

                                              Ősz a Bence-hegyen 
 
 
 

Mayláth Endre     
Bormúzeumának 

      ritkaságai 

 
 
 

A Velence Helytörténeti 
                                            

Egyesület 
                    

                                        

                                    

 Őszi tárlata
  

 

Helyszín: Wenckheim-kastély     
                 2481 Velence, Tópart utca 52.     

 Látogatható:  H-P: 10:00-16:00   

 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!   

Helyszín: Wenckheim-kastély    
2481 Velence, Tópart utca 52.
   
Látogatható:  H-P: 10:00-16:00

Osz a Bence-hegyen
,,

Mayláth EndrE BorMúzEuMának 
ritkaságai

A Velence Helytörténeti Egyesület 
Őszi tárlata

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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 Velencén történt
Közel 200 baba a Rózsakertben

Szeptember 21-én kiváló időben, közel 200 
mosolygós, csodálkozó vagy éppen édesdeden 
szunyókáló kisgyermek volt a főszereplője a 
jelentős hagyományokra visszatekintő Babák 
Rózsakertje ünnepségnek Velencén. Ezek a gyö-
nyörű apróságok a település legifjabb lakói, akik 

a város jövőjét alakítják majd. Az ő tiszteletükre 
családi segítséggel egy-egy rózsatövet ültettek 
el a Babák Rózsaparkjában, miközben külön-
böző színpadi és szakmai programok, valamint 
tanácsadások színesítették az eseményeket. A 

rendezvényen önkormányzati és polgármesteri 
elismerések átadására is sor került.
A település virágos arculatáért sokat dolgozó, a 

közösségi életből is komoly részt vállaló Bakos 
Tiborné, Bogdán Csaba és Bognár Péterné 
Velence Rózsája-díjat, kiemelkedő közösségi 
munkája elismeréseképpen Kantár Ferencné, 
Herczeg Ferencné, Egresfalviné Vidos Anna, 

Benkő Istvánné, Lukács Sándorné, Krausz 
György, Tímár Béla, Récsei Norbert, Galambos 
Györgyné, Fujtás Józsefné, Torma Csabáné, 
Papp Judit, Bóra Csilla, Karsai Dénes és Czompó 
Károlyné pedig Polgármesteri Elismerő Okleve-
let vehetett át Koszti Andrástól. 
A városvezető mellett jelen volt, és köszön-
tötte a résztvevőket a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke, Dr. Molnár Krisztián is, aki azt az öröm-
hírt osztotta meg a jelenlévő kisgyermekes csa-
ládokkal, hogy a bölcsőde létesítésére beadott 
pályázat befutónak tekinthető, hiszen már csak 
az általa vezetett megyei közgyűlésnek kell 
jóváhagynia, így kijelenthető, hogy Velencének 
hamarosan lesz saját bölcsődéje. A jó hírek sorát 
Dr. Ferencz Péter, a Velencei Szakorvosi Rende-
lőintézet igazgatója folytatta azzal a bejelentés-
sel, hogy egy új, minden igényt kielégítő, 3D-4D 
technikával egyaránt rendelkező ultrahang-be-
rendezéssel gazdagodott az önkormányzat 
jóvoltából a szakrendelő, amelyben jó eséllyel a 
közeljövőben kialakítható lesz egynapos sebé-
szeti centrum is.  

-mb-

Sikeres volt az első 
tóparti Megyenap
Szeptember 20-án Velencén került megrende-
zésre a 2019-es Megyenap. A Megyekorzóval, 
Fejér Termék és Kézműves Vásárral egybekötött 
esemény a Fejér Megyei Közgyűlés ünnepi ülé-
sével kezdődött, amelynek keretében kitüntető 
címeket, díjakat adott át a közgyűlés elnöke, Dr. 
Molnár Krisztián. A két legrangosabb elismerést, 
a Fejér Megye Díszpolgára címet Dr. Mikó Péter, 
a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnöke és a 
magyar - egyben a székesfehérvári - jégkorong-
sport kiemelkedő alakja, Ocskay Gábor kapta. 
Rajtuk kívül még számos szakembert díjaztak 
kimagasló tevékenységükért. 
Az ünnepi ülésen Dr. Molnár Krisztián mellett 
köszöntőt mondott a házigazda választókerü-
let országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán 
miniszterelnöki biztos, Velence polgármestere, 
Koszti András, valamint az erdélyi Tusnádfürdő 
polgármestere, Albert Tibor, aki Dr. Molnár Krisz-
tián társaságában ünnepélyesen megerősítette 
a nyáron kötött megye és település közötti 
testvérszerződést. A mindig jó humorú polgár-

mester alaposan meg-
nevettette a jelenlé-
vőket, amikor közölte, 
hogy Tusnádfürdőn 
az 1629 állandó lakos 
mellett számon tarta-
nak 20 medvét is, mint 
„Tusványos” lakosát... 
Mivel a román törvé-
nyek tiltják a székely 
zászló használatát az 
önkormányzatoknál, 
közhivatalokban, ezért 
a megyei elnök egy 
képkeretbe foglalt 
művészeti alkotás formájában nyújtotta át azt 
Albert Tibornak, aki pedig egy díszes agyagvázá-
val és egy székely tájat ábrázoló képpel ajándé-
kozta meg a megyei vezetőt.
A délutáni közönségprogramok közül kiemelke-
dett a Honeybeast együttes koncertje, amelyre 
megtelt a Velence Korzó főtere. A népszerű zene-
kar produkcióját mintegy háromezren látták-hal-
lották élőben. A felvezető események között volt 

óvodás és kisiskolás műsor, fellépett a Zichyújfalui 
Mazsorett-csoport, a Hungarikum együttes és a 
Gilice Gyermek Néptánccsoport, bemutatót tartott 
a VKKKSE karate-egyesület, s átadták a „Legszebb 
stand” verseny díjait is. Egy szép és tartalmas nap 
végén mindenki elégedetten mehetett haza.

-mátay-
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Nekem Velence

Igen, voltak, akik nem is bírták a munkát és a lelki 
terheket sem, és össze is roppantak a felelősség 
súlya alatt, de a város polgármestere sohasem 
adta fel, csak végezte a dolgát; mindig a leg-
jobb tudása szerint, lépésről lépésre, rengeteget 
fejlődve. Az aknamentesítést követően meg is 
indulhatott végre a közösség- és településfej-
lődés is, melyet az ország és a megye fideszes 
vezetésű városaitól máshol már korábban is 
megszokhattunk. Nem állítom, hogy nem voltak 
„zavaró repülések” olykor balról, de néha jobbról 
is, ám ezeket is bölcs mértéktartással kezelte a 
város vezetése. Így ma nem csődről és viszály-
ról beszélhetünk, még akkor sem, ha sokan ezt 
szeretnék, hanem egyetemi városi rangról, a vízi 
sportok egyik új, épülő fellegváráról, az ország 
legnagyobb ütemben növekvő és fiatalodó né-
pességéről, kerékpárutakról, megújuló oktatási 
és egészségügyi intézményekről, a Bence-hegyi 
kilátó páratlan turisztikai sikeréről, a megújuló 

Velencei-tó part-
járól, az átépítés-
re került északi 
evezőspályáról és 
a hasonló minő-
ségben, immáron 
hivatalosan en-
gedélyezett kikö-
tőkről, az EFOTT 
sikeréről, meg-
újuló parkokról, 
közösségi terek-
ről, egyszóval a 
fejlődésről.
Mindez – az Önök érdekében megvívott har-
cok és az elért eredmények is – azt mondatják 
velem, hogy október 13-án tartsák meg továbbra 
is Koszti Andrást, és az oly régóta várt, kiegyen-
súlyozott képviselőtestületi munka érdekében 
a Fidesz-KDNP jelöltjeit a bizalmukban. Kívánok 

Önöknek a szeretett településük szépítését és 
építését szolgáló bölcs döntést!

Üdvözlettel: 
tessely Zoltán, 

országgyűlési képviselő, 
miniszterelnöki biztos

Talán már kevesen emlékeznek rá, de 2014-ben Koszti András, 
Velence város újonnan megválasztott polgármestere és csa-
pata nehéz hagyatékot, számos, akkor még feloldhatatlannak 
látszó ellentétet örökölt elődeitől. Sokan azt jósolták, hogy a 
megfontoltan előkészített aknamezőn járva hamar össze fog-
nak roppanni, a polgármestertől a képviselőkig mindenki, a 
nagy teher alatt.

Vélemények a városvezetésről 
az elmúlt öt év tükrében

Nagyon hamar elrepült ez az öt esztendő, amely 
minden korábbinál több fejlesztést hozott 
Velencének. Abban a kedvező helyzetben 
vagyok, hogy nemcsak a Fejér Megyei Közgyű-

lés elnökeként, hanem a szomszéd település, 
Sukoró lakosaként a tópart egyik gyöngysze-
méből gyakran átruccanok a másikba, az Önök 
szép városába, így személyesen figyelemmel 
kísérhettem ezeket a fejlesztéseket. Tapaszta-
lataim alapján mondhatom, hogy Koszti And-
rás polgármester úr komoly munkát végzett a 
képviselő-testület élén, szakmailag felkészült 
hivatali kollégáival együtt. Azt is tudom, hogy a 
polgármester úr széles látókörű ember, fontos 
számára egész Fejér megye fejlődése, kiváló az 
együttműködésünk, amit helyi tevékenységével 
is elősegít. Mindezek okán a magam részéről 
bízom abban, hogy ezt a közös gondolkodást és 
jó együttműködést folytatni tudjuk, úgy, hogy 
mindebből Velence is profitáljon. 

Dr. Molnár Krisztián, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

2001 óta élek Velencén, itt alapítottam családot, 
ez az otthonom. Úgy gondolom, az elmúlt öt 
esztendőben rendben mentek a dolgok, a jelen-

legi városvezetés a lakóközösség, a település 
érdekében tevékenykedik, nem egyéni érdeke-
ket szolgál ki. Nem mindig volt ez így korábban, 
előfordult, amikor elgondolkodtam azon, hogy 
lakóhelyet váltunk. Most már nagyon örülök, 
hogy nem így történt, a Koszti András vezette 
önkormányzattal ideális az együttműködés. 
Látom, hogy fejlődik a város, jó irányba tart, 
ezért szeretném, ha ez így is maradna, Velence 
gyarapodását ennek a munkának a folytatása 
biztosítaná.

Schmidt József, 
egy magyar tulajdonú 

piacvezető szolgáltató cég vezetője

A sport, a foci a szenvedélyem, Velence pedig a 
szívem csücske, a hely, ahol többször is dolgoz-
tam, s szép sikereket értem el a helyi csapattal. 
Munkám során sok sportolóval, támogatóval és 
vezetővel dolgoztam együtt, így komoly tapasz-
talattal a hátam mögött kijelenthetem: Velence 
polgármestere, Koszti András emberi értékeit VELENCEI HÍRADÓ / 8

Választókerületünk országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán és Koszti 
András. Képviselő úrnak jelentős szerepe van Velence sikereiben,  min-
denben támogatja a város fejlődését.



tekintve, valamint a sporthoz való viszonyulása 
okán is a legkiválóbbak közé tartozik, az általa 
vezetett önkormányzat példásan támogatja, 
segíti a sportot. Remélem, hogy ez így marad a 
jövőben is.

Csábi József, 
egykori válogatott labdarúgó, 

szövetségi kapitány

Vágytunk ide a családdal, régóta terveztük, 
hogy Velencére költözünk. Ma már itt van 
az otthonunk. Arról eddig csupán hallottam, 
amit most már át is érzek: velenceinek lenni 
életérzés, amit leginkább csak azok értenek, 

akik itt élnek, és nem pusztán átutazók a 
városon. Köszönöm, hogy befogadtak min-
ket. Velence egy emberi hely, a természet 
városa, és bármely település a vezetőjétől is 
válik emberivé. Koszti András polgármester 
pontosan ilyen: hozzá bárki fordulhat bármi-
lyen kéréssel, figyel ránk. Ez a gondoskodás 
nagyon fontos. 

Miklósa Erika, 
operaénekes

Az 1990-es rendszerváltás után Velence első 
polgármestere voltam. Abból az időszakból 
tudom, hogy egy polgármesternek rendkívül 
sokrétű feladata van. Köztük több olyan, aminek 
jó megoldása egyetlen nagykönyvben sincs 
leírva. Ezeket az élet által produkált váratlan fel-
adványokat csak saját emberségéből kiindulva 
tudja megoldani a polgármester. Bár azóta 
nagyot változott a világ, Koszti András minden 
szempontból jól oldotta meg városvezetői fel-
adatait. A következő polgármesteri ciklusában a 
már megszerzett ismereteinek és rutinjának bir-
tokában még jobban tudja majd Velence javát 

szolgálni. Biztatásként: A győzelem kivívásának 
egyik legfontosabb feltétele a győzelembe 
vetett hit.

Gulyás József, 
Velence korábbi 

polgármestere (1990-1994)

1996 óta élek Velencén. Négy gyermekem van, 
már mindegyik önálló. Egy építőipari és egy 
gyümölcstermesztéssel foglalkozó cég veze-
tője és résztulajdonosa vagyok közel 30 éve. A 
mögöttem hagyott 63 év megtanított arra, hogy 
az emberekben élő legnagyobb erényeket ész-

revegyem, felismerjem. 
Számomra az ideális 
polgármester az általa 
képviselt közösségért 
mindent megtesz, 
felhasználva a megol-
dást, ötletet, érkezzen 
az akár balról, akár 
jobbról. Koszti Andrást 
ilyennek tartom.  Pél-
daértékű volt, ahogy 
az előző polgármester 
asszony jó hagyaté-
kait, kiváló vezetőit 
átvette, megőrizte, és 
nem lecserélte. Ezeket 
az értékeket tovább 

szélesítette, minden lehetőséget kihasznált a 
város érdekében. Velence nagyot lépett előre. 
Adjunk magunknak további esélyt, hiszen jó 
úton járunk! Csak így tovább!

timár béla 
cégvezető, cégtulajdonos

Születésemtől fogva ebben a gyönyörű kisvá-
rosban élek, s bár élsportolóként a hétköznap-
jaim javát Velencétől távol töltöm, soha nem 
volt, és nem is lesz kérdés 
számomra, hogy ez az 
a hely, ahol igazán ott-
hon vagyok. 2014 őszén, 
nagyon fiatalon, tizen-
évesként ért az a hatalmas 
megtiszteltetés, hogy 
Velence díszpolgára cím-
mel tüntetett ki az akkor 
már Koszti András vezette 
képviselő-testület. Ez az 
elismerés életem végéig 
tartó büszkeség, ami 
mutatja, hogy a mostani 
városvezetés korra, nemre, műfajra való tekintet 
nélkül elismeri a minőségi teljesítményt, amely 

Koszti András polgármester és Miklósa Erika

Lakatos Zsanett a polgármesteri irodában 
Koszti Andrással beszélget

2019. október

öregbíti Velence hírnevét. Bízom abban, hogy ez 
az irányvonal marad a jövőben is a meghatározó, 
hiszen ez biztosítja leginkább városunk további 
fejlődését, s a helyi közösségépítést.

Lakatos Zsanett, 
világbajnok kenus

Családom, s vállalkozásunk egyaránt ehhez a 
csodálatosan szép településhez köt. Koszti And-
rás polgármester úrral és a jelenlegi városveze-
téssel kiváló a kapcsolatunk, ráadásul az elmúlt 
években minden nap azt láttam és tapasztal-
tam, hogy Velence jelentős pozitív változásokon 
ment keresztül, és ezt a külvilág is egyre jobban 
érzékeli. BBQ- (barbecue) versenyzőként csa-
patommal rendszeresen járom az országot, s 
azt tapasztalom, hogy ismét növekszik Velence 
népszerűsége, egyre többen szeretnének eljutni 
a Velencei-tó kapujához. Elégedett vagyok azzal, 
ahogy most mennek a dolgok településünkön, 
bízom abban, hogy ez így folytatódik a jövőben is.

Turanitz gergő, 
a Tekergő étterem vezetője, 

bbQ-bajnok

Hálásak vagyunk Koszti Andrásnak az egyre 
komolyabb támogatásért! Így a Velencén, a 
velencei Symposion-szigeten születő termé-
szetművészeti alkotásokkal egyre nagyobb 
nemzetközi elismertséget teremthetünk a 
térségnek, az itt élő vagy éppen itt alkotó 
nemzetközi művészcsapatnak. Egy olyan 
bázist alakítunk ki, ami egy új turisztikai desz-
tinációja lehet ennek a gyönyörű helynek, az 
alkotómunkának, ahol a rekreációt mindenki 
összekötheti a kreációval, az alkotás örömével. 
Reméljük, hogy ezután is még sok szép, közös 
fejlesztést valósíthatunk meg sokak örömére.

Péter ágnes, 
Munkácsy-díjas  képzőművész

9

Fo
tó

k:
 Ig

ar
i B

al
áz

s



VELENCEI HÍRADÓ / 10

www.velence.hu

Fejlesztések a Szakorvosi 
Rendelőintézetben

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet finanszíro-
zási szerződését 2010. évben húszezer fő ellátá-
sára kötötte meg az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztárral. A rendelőintézet ellátási területe: 

Velence, Kápolnásnyék, Martonvásár, Pázmánd, 
Vereb, Sukoró, Nadap, Zichyújfalu. A rendelőin-
tézet által ellátott betegek száma 2010. év óta 
folyamatosan nő, a kezdeti 50.000 fős éves ellá-
tott esetszám mára 68.000 fölé emelkedett. A 
havi átlagos esetszám 5.700 fő. Országos össze-
vetésben is kiemelkedőnek számít a rendelőin-
tézet kapacitáskihasználtsága, számos szakma 
esetében az országos egy órára jutó ellátott 
esetszámot az intézet adatai elérik, vagy meg-

haladják. Gárdony (Agárd, Dinnyés) önkormány-
zatának csatlakozási szándékára és az évek óta 
magas, 100% fölötti kapacitás-kihasználtságra 
tekintettel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelőtől kapacitásbővítést kérvényeztünk, 
melyet 2018 végén megkaptunk. Ez év elejé-
től 37 szakorvosi óra/hét többletkapacitással 

működik rende-
lőintézetünk.
A Velencei-tavi 
Kistérségi Járó-
beteg Szakel-
látó Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
2012 őszén 
átvette a gár-
donyi kistérség 
t e l e p ü l é s e i 
közül Velence, 
Kápolnásnyék, 
Sukoró, Páz-
mánd, Vereb, 

Nadap, Pákozd települések központi háziorvosi 
ügyeleti ellátását. A Velencei Központi Házior-
vosi Ügyeleti Szolgálathoz Gárdony, Agárd Diny-
nyés és Zichyújfalu is csatlakozott. Az elmúlt 
években a Velencei Központi 
Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási 
Tanácsa Velence önkormány-
zatának vezetésével folyama-
tosan támogatta és fejlesztette 
az ügyeleti szolgálatot, mely 

jelenleg hétvégeken 
és ünnepnapokon két 
orvossal, asszisztens-
nővel és gépkocsive-
zetővel, hétköznap 
egy orvossal és egy 
készenlétes orvossal, 
korszerű felszereléssel 
és ügyeletes gépkocsi-
val szolgál.
Az ügyeleti szolgála-
tot működtető önkor-
mányzatok segítsé-
gével ez év elején 
korszerű ultrahang-di-
agnosztikai készülé-
ket vásároltunk, mely 
nemcsak hasi-, ízületi-, 
pajzsmirigy-, caro-
tis-doppler-, kardioló-
giai- és emlő-ultrahang 

Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs

vizsgálatok végzésére alkalmas, hanem az 
úgynevezett 3D-4D technikának köszönhetően 
speciális méhen belüli, magzati képalkotásra is 
lehetőséget ad. Ez a szolgáltatás már az ősszel 
elérhető lesz a rendelőintézetben.
A velencei növekvő lakosságszámnak és folya-
matosan növekvő ellátási igényeknek megfe-
lelően a szakorvosi szolgáltatások további bőví-
tése, a műszerellátottság szinten tartása és a 
szakellátás színvonalának megőrzése mellett a 
jövőben a rendelőintézethez kapcsolódóan egy-
napos sebészeti központot és mammográfiás 
szűrőállomást szeretnénk létrehozni. A mam-
mográfiás vizsgáló építészeti kialakítása már 
megtörtént, a műszerbeszerzés és a finanszíro-
zás megszerzése a cél. Az egynapos sebészeti 
ellátás szakmai programja kész. A szolgáltatás 
lehetővé tenné, hogy a sebészeti, ortopédiai, 
nőgyógyászati, szemészeti úgynevezett „egyna-
pos” műtéteket a tókörnyék betegei számára a 
rendelőintézet mellett működő sebészeti köz-
pontban végezzék. Ezek megvalósítása csak 
erős, egységes és elkötelezett önkormányzat, 
valamint kormányzati segítség mellett lehet-
séges. Amennyiben minden a terveink szerint 
alakul, hamarosan bejelenthetjük a vázolt pro-
jektek megkezdését.

Dr. Ferencz Péter
ügyvezető

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet

Az új ultrahang_készülék
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Entz-iklopédia
Versenyekkel indult a tanév
Ha szeptember, akkor szántóverseny Kaposvá-
ron! Az immár 10. Országos Szántóversenyen 
idén is részt vettek 11. osztályos gazda-diákja-
ink, Molnár Viktor Bence és Nyitrai Gyula, Vranek 
Imre tanár úr felkészítésével. A kezdeti szokásos 
keveredés után álltak fel a versenyhez diákjaink. 
Viktor egy öreg MTZ nyergében húzta a kijelölt 
parcellán a barázdákat, és végül az előkelő máso-
dik helyezéssel zárta a megmérettetést. Gyula a 
kezdeti izgalmak után tisztes helytállással, dobo-
góközeli eredménnyel zárta a napot. Gratulálunk 
a tanulóknak és tanáruknak is! 

Kovács Krisztina
                                                         

oMÉK-on az Entz

Az idei OMÉK egyik újdonságaként a Magyar 
Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége 
a Magyar Díszkertészek Szövetségével karöltve 
kertépítő versenyt hirdetett középiskolások 
számára. Az Euro- és WorldSkills nemzetközi 
szakmai versenyek tematikájához és feladattí-
pusához igazodó megmérettetésen iskolánkat 
az Asztalos Norbert–Juhász Ádám alkotta, már 
igen jól összeszokott csapat képviselte, felké-
szítő tanáruk Páble Diána volt. A résztvevőknek 
egy, a verseny napján megadott tervrajz alapján 
kellett a lehető legpontosabban felépíteniük 
egy komplett kertet növényekkel, térburkoló és 
dekorációs elemekkel, magaságyással, kis tóval, 
valamint egy fapergolával – és minderre nyolc 
óra állt rendelkezésükre. Az embert próbáló 
feladat során a kertépítés valamennyi kompe-
tenciája megmérettetésre került. Az entzes duó 
minden szakmai tudását bevetve, tisztességgel 
helytállva építette meg a maga kertjét. 

Alma-nap

Immár második alkalommal, szeptember 25-én 
rendeztük meg az Alma-napot iskolánkban. 
Ebben az évben is napsütéses délelőttön lát-
hattuk vendégül az ideérkező általános iskolás 
diákokat, akik az idén a velencei Zöld Liget 5. 
és 8. osztályából érkeztek hozzánk. A temati-
kus szakmai napok ötlete tavaly fogalmazó-
dott meg azzal a céllal, hogy iskolánk diákjai 
és a meghívott vendégek más szemszögből is 
megismerjék a mezőgazdasági szakmákat, az 
ahhoz kapcsolódó lehetőségeket. A délelőtti 
programba előadások, játék, virágkötészet, isko-
lánk megismerése, traktorozás és játék is bele-
fért. A nap végén kistermelő osztályunk finom 

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek balázs

almás pitével kedveskedett vendégeinknek. A 
remek hangulatú napot mindenki kellemesen 
elfáradva, élményekkel gazdagabban zárhatta. 
Örülünk, hogy velencei iskola tisztelt meg ben-
nünket, és vett részt az idei első szakmai napun-
kon. Szeretettel várjuk őket máskor is! 

Nyuliné Aradi Katalin

Megyekorzók

2019. szeptember 7-én reggel 8:00-tól várta 
látogatóit az Országos Vadásznap és Nem-
zetközi Vadgasztronómiai Fesztivál, melyet a 
Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark terü-
letén szervezett az OMVK Fejér Megyei Terü-
leti Szervezete és a VADEX Mezőföldi Erdő- és 
Vadgazdálkodási Zrt. Nagyon sokrétű, színes 
program mellett az odalátogató érdeklődők-
nek lehetőségük volt kézműves, helyi terméket 
kóstolni, vásárolni a Megyekorzó szervezésében 
meghívott kiállítóknál. A rendezvényen iskolánk 
is képviseltette magát, tanulóink által termesz-
tett zöldségekkel, virágokkal. Kissé borongós 
nap fogadott bennünket, ami nem vette kedvét 
az odalátogató érdeklődőknek, sokan megcso-
dálták a standunkat, vásároltak termékeinkből. 
A nap folyamán meglepetésként ért, de nagy 
örömmel töltött el bennünket, hogy harmadik 
helyezést értünk el a „Legszebb stand” verse-
nyen, amely díjat Tessely Zoltán miniszterel-
nöki biztostól és dr. Molnár Krisztiántól, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnökétől vehettünk át.

Kutainé Kiss Ildikó

2019. szeptember 20-án a Velence Korzón 
megrendezett Megyekorzó rendezvényen isko-
lánk is részt vett a Fejér megyei őstermelők és 
kézművesek között. Standunknál a cserepes 
virágok és a zöldségek árusításán túl különleges 
padlizsán- és sütőtökkrém kóstoltatására is sor 
került. Asztalunkat virágkötő tanulóink külön-
leges kompozíciója díszítette, amiben nemcsak 
virágok, hanem zöldségek is helyet kaptak. 
Az árusításban és kóstoltatásban Kutainé Kiss 

Ildikó és Juraszkó Pálné tanárnő mellett 9. osz-
tályos bolti eladó tanulóink vettek részt. 
 Kovács Krisztina

tökös iskola lettünk

Idén ősszel 16. alakalommal rendezték meg 
a „Rácalmási Tökfesztivált”, melynek óriás-
tök-versenyén – idén első alkalommal – isko-
lánk is képviseltette magát. A palántát az örökös 
tökkirálytól, a gárdonyi Keszler Lászlótól kap-

tuk, melyet még a tavaszi szünet előtt el is ültet-
tünk. Bár a kései fagyok nagyon megviselték a 
fiatal növényt, hamarosan összeszedte magát, 
és szeptemberre 100 kg-nál is nagyobb termést 
fejlesztett, amit a gyerekek Entzinek neveztek 
el. Bár versenytársai között karcsúnak bizonyult, 
mégis igen szép teljesítmény első próbálko-
zásra. Entzivel a mezőgazdasági iskolák ezüstér-
mét sikerült elnyernünk. Legnagyobbra Keszler 
László „Tóbiás” nevű töke hízott, ami elérte a 
375 kg-ot. Jövőre Tóbiás magjával ismét ver-
senybe szállunk a „Legtökösebb iskola” címért, 
célunk a 200 kg elérése. 

bontovics Elvira
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Biztonságunk érdekében  

Lapzártánk idején éppen tombolt a szep-
temberi „nyár”, több napon át jóval 20 fok 
feletti hőmérsékleteket regisztrálhattunk, 
mindazonáltal sajnos már jóval közelebb 
vagyunk a zord, ködös, szürke őszi, kora téli 
egykedvűséghez, mint a nyárhoz, sőt, már 
csak bő egy hónap választ el bennünket az 
adventi időszaktól. A szabálysértések és 
bűncselekmények tekintetében azonban 
egy üdülőkörzet mindig „kirakatban” van, 
ennek ellenére Velencén és környékén most 
sem volt kirívóan sok dolguk „kéklámpás” 
szerveinknek.
Halálos vonatbaleset történt Gárdony belterüle-
tén a Posta utcánál szeptember 17-én délután 
fél négykor. A gyalogos vasúti átjárónál egy 

Budapest és Székesfehérvár között közlekedő 
személyvonat elsodort egy 40 év körüli helyi 
férfit, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy a helyszínen életét vesztette. Az esethez a 
pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók és a velencei 
önkéntes tűzoltók vonultak ki. Segítséget nyúj-
tottak az utasoknak az átszálláshoz a mente-
sítő járatokra. Az egyik sínpáron haladt a vasúti 
közlekedés. (Katasztrófavédelem, Velence ÖTE, 
fotó: Horváth-Szabó Nóra)
A vízi rendőrök 2019. szeptember 28-án délután 
a Velencei-tó Hosszú-tisztás elnevezésű vízterü-
letéről, a vízparttól mintegy négyszáz méterre 
három személyt mentettek ki, akik hajójának 
motorrésze elromlott. A tavon irányíthatatlanul 

sodródó hajó fedélzetén utazó két férfit és egy 
nőt a rendőrök szolgálati kisgéphajójukkal sér-
tetlenül a partra szállították, és a hajót az agárdi 
kikötőbe vontatták.
Nézzünk néhány egyéb esetet Velence Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének szóvivője, Hor-
váth-Szabó Nóra összefoglalója segítségével. 
2019. szeptember hónapban az egyesület 2 
esetben kezdte meg a vonulást. 2019. 09. 14-én 
20:04 h-kor Kápolnásnyék, Gárdonyi útra riasz-
tottak minket, ahol egy közterületen lévő fa ága 
letört, személyautót rongált. A pusztaszabolcsi 
kollégákkal a faágat feldaraboltuk, a forgalmi 
akadályt megszüntettük. 2019. 09. 17-én 15:33 
h-kor Gárdony, Posta utcai vasúti átkelőjéhez 
riasztottak minket, ahol halálos vonatgázolás 

történt. A Budapest 
és Székesfehérvár 
között közlekedő 
személyvonat elso-
dort egy 40 év körüli 
helyi férfit, aki olyan 
súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a 
helyszínen életét 
vesztette. A puszta-
szabolcsi kollégák-

kal az utasokat a mentesítő járatra átszállítottuk.

A Velencei Polgárőrség 
2019. szeptemberi tevékenységei

Az elmúlt hónapban közbiztonsági járőrözést  
8 alkalommal,  80 órában végeztünk. A tanítás 
megkezdésével egész szeptember hónap folya-
mán  részt vállaltunk az iskolák környékének, 
valamint a zebrákon való balesetmentes átha-
ladás biztosításában. Labdarúgó-mérkőzést 4 
alkalommal biztosítottunk. Szeptember 20-án  a 
takarítási világnapon az OPSZ és a Magyar Köz-
útkezelő Zrt. között kötött megállapodás része-
ként megszerveztük a Gárdonyi Járás polgárőr 
egyesületeinek szemétszedési akcióját, melyen 

55 fő polgárőr vett részt. A Babák Rózsakertje 
ünnepségen a parkoltatást felügyeltük, illetve 
az útlezárásokat biztosítottuk, amelyben ifjú 
polgárőreink is aktívan részt vettek. Koordiná-
tori tevékenységre 60 órát fordítottam. 2019. 
szeptember 7-én hatodik alkalommal került sor 
a Puskás Tivadar nevéhez kötődő Velenceitó-ke-
rülő kerékpáros emléktúra sikeres lebonyolí-
tására. A nem túl kedvező időjárási viszonyok 
ellenére közel 130 fő vett részt a rendezvényen, 
akik érkezése idején a gyors, ugyanakkor rugal-
mas parkoltatást és irányítást oldottuk meg,  
amely tevékenységünket Pető Tibor főtitkár úr 
elismerő hangú levélben köszönte meg. Mind-
összesen  480 órát töltöttünk önkéntes tevé-
kenységgel.

Fehér istván
elnök

A mustgáz veszélyei

A hajrában tart a szüreti időszak, ami korántsem 
veszélytelen. A szőlő levének erjedésekor must-
gáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmé-
nyek között komoly veszélyt jelent. Szellőztetés-
sel, valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésé-
vel elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben 
felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz. 

Tavaly három ember halálát okozta a mustgáz: a 
Somogy megyei Kányán egy, a Szabolcs megyei 
Kékcsén pedig két ember életét követelte. Több 
helyen pedig – egy-egy alkalommal Soponyán 
és Székesfehérváron is – csak a szerencsén 
múlott, hogy időben rátaláltak a balesetet szen-
vedett emberekre. Évről évre számos alkalom-
mal riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott 
a balesetek könnyen megelőzhetőek. A szén-
dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel 
nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pin-
céből kiszorítja azt. Aki ilyen pincébe megy le, 
rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, 
amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzés. 
Ezeket eszméletvesztés, végül fulladás követi. 
Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxi-
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Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Általános segélyhívó 112

dot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a 
pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt 
is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás 
módszer is, amikor az ember egy gyertyával elle-
nőrzi, van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy 
az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy 

lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le 
a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a 
pincébe menni. A szén-dioxiddal telített pincébe 
csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad 
bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos bal-
esetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó 
számot, és kérje a tűzoltók segítségét!

Az emlékezés nyugalmáért

Közeleg a Mindenszentek és a Halottak napja, 
amikor a temetőkben felkeressük elhunyt sze-
retteink nyughelyét. Sírjaikat a kegyelet koszo-
rúival, virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlé-
kezés gyertyáit. Sajnos azonban a temetőket 
nem mindenki azért látogatja, hogy hozzátarto-
zói sírjára virágot tegyen. A tapasztalatok szerint 
ebben az időszakban közvetlenül a temetők kör-
nyékén gyakrabban fordul elő a sírokról koszorú, 
virág, dísz- és kegytárgyak eltulajdonítása, kerék-
párlopás, gépkocsifeltörés, valamint a lakástulaj-
donosok távollétét kihasználva betörés, besur-
ranás.  
A meghitt pillanatokban is nagy hangsúlyt kell 
fektetni a biztonságra, a bűnmegelőzésre, első-
sorban gondolva itt a személyes értékekre (kézi-
táska, pénztárca, mobiltelefon), de a lakóépüle-
tek, gépkocsik biztonságára is. Alapvető, meg-
előző biztonsági szabályok betartásával elkerül-
hető, hogy tolvajok, csalók áldozatává váljanak: 
Aki autóval érkezik a temetőhöz, mielőtt eltá-
volodna a gépkocsijától, ellenőrizze, hogy az 
ajtók, ablakok zárt állapotban vannak! Az autóval 
kivilágított, jól látható helyen érdemes parkolni, 

ahol esetleg térfigyelő rendszer is ki van építve! 
Amennyiben az autó riasztóval van felszerelve, 
azt minden esetben kapcsolja be!
Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják értékeiket 
(táska, mobiltelefon, GPS-készülék, pénztárca, 
bankkártya, kabátok) autójukban! Még üres tás-

kát se hagyjanak az utastérben! Az autó nem 
értékmegőrző! A megszerzett kulcsok, iratok, az 
abban lévő információk pedig újabb visszaélésre 
adhatnak okot. Soha ne hagyják felügyelet nél-
kül táskájukat, kabátjukat, miközben a sírt gon-
dozzák, még ha csak vízért vagy 
a hulladékkonténerhez mennek! 
Kézitáskájukat mindig tartsák 
testközelben, lehetőleg maguk 
előtt tartva azt!
Okmányaikat, értékeiket mindig 
kabátjuk vagy táskájuk belső zse-
beiben – lehetőleg több helyre 
elosztva – tartsák. Amennyiben 
feltétlenül nem szükséges, ne 
vigyenek magukkal nagyobb 
összegű készpénzt a sírkertbe! 
Kerékpárlopások megelőzése 
érdekében jól látható, forgalmas 
helyen zárja le kétkerekűjét! A 
mozdítható tartozékokat vegye 
le, és vigye magával! Használ-
jon legalább két, jó minőségű, 
masszív zárat! Soha ne hagyjon 
értéket – táskát, szatyrot – a 
kerékpáron, amennyiben eltávo-
lodik attól! Ha lehetősége van rá, 
nappal és ne egyedül menjen ki a 
temetőbe! 
A rendőrség polgári és egyen-
ruhás tagjai a megemlékezés 
idején megerősített szolgálatot 
látnak el a temetőkben és azok 
környékén a rend és a biztonság 

fenntartása, az ünnep nyugalmát veszélyez-
tető jogsértések – például sírrongálás, virág-
lopás – megelőzése érdekében, de emellett a 
megnövekedett forgalom kezelésére és a bal-
esetveszély csökkentésére is nagy figyelmet 
fordítanak majd. Emellett az áldozattá válás 
megelőzése, a saját biztonságuk érdekében 
kérjük az Önök fokozott odafigyelését is, hogy 
a megemlékezést ne árnyékolhassa be bármi-
lyen jogsértés! 
Kérjük, amennyiben temetői lopást, viráglo-
pást, autófeltörést vagy más jogsértést tapasz-
talnak, kísérjék figyelemmel a gyanús szemé-
lyek, gépkocsik mozgását, és jelezzék azonnal 
a Rendőrségnek a díjmentesen hívható 107-es 
vagy a 112-es egységes európai segélyhívó-
számok egyikén, illetve kérjenek segítséget a 
temetőben szolgálatot ellátó rendőrtől, pol-
gárőrtől!

 (Mátay balázs)
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Velencei Híradó: 2019. szeptember 26. napján tartotta legutóbbi soros 
ülését Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ez volt az utolsó 
a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban. Mit érzett, amikor kb. 16.00 óra-
kor befejezettnek nyilvánította az ülést?
Koszti András: Elsősorban büszkeséget, hiszen igen eseménydús, sok munkát 
hozó és ennek megfelelően eredményes öt év van mögöttünk. Mindezt úgy értük 
el, hogy minden esztendőben az alapvető 12 testületi ülés minimum dupláját 
hagytuk magunk mögött, ráadásul g ördülékenyen, döntő többségében konst-
ruktív légkörben. Természetesen kicsit szomorú is voltam, ugyanis ebben az 
összetételben egészen biztosan ez volt az utolsó ülés, függetlenül attól, hogy 
miként alakul majd az október 13-i választás, mert Dr. Sirák Andrásné nem vállalta 
a képviselőjelöltséget, így 29 év után nélküle áll majd fel ősszel az új testület. Mar-
gitka a rendszerváltás óta megszakítás nélkül dolgozott a városért, az itt élőkért 
a testület tagjaként, így a legnagyobb tisztelet és köszönet illeti. Kívánom, hogy 
élete további szakasza a tervei szerint alakuljon, mind szakmai, mind pedig családi 
vonatkozásban, érje még sok öröm és boldogság! KÖSZÖNJÜK, MARGITKA!
Velencei Híradó: Valóban ritka az a munkatempó, amelyet a képvise-
lő-testület diktált az üléseken. Gyakran 28-30 napirendi pontot tárgyaltak 
másfél-két óra alatt. Igencsak gördülékenynek tűnt a gépezet. Minek volt 
ez köszönhető?
Koszti András: Leginkább annak az előkészítő munkafolyamatnak, ame-
lyet a Polgármesteri Hivatal szakemberei, a különböző szakbizottságok 

és a testület tagjai végeztek el hétről hétre. Örülök annak, hogy bevált az 
a rendszer, amelyben kezdetektől fogva hittem: mi nem frakcióüléseket 
tartottunk a képviselő-testület ülései előtt, hanem munkaértekezleteket, 
amelyekre minden képviselő meghívást kapott. Ezeken a munkaértekez-
leteken előzetesen áttekintettük és megvitattuk az előttünk álló ülés 
napirendi pontjait, határozati javaslatait, így sokkal gyorsabbá, gördüléke-
nyebbé, hatékonyabbá vált a testület tevékenysége.
Velencei Híradó: A testület ülései a gördülékenység mellett nyilvánosak 
is voltak, mégsem lehet azt mondani, hogy tolongott volna a lakosság 
ezeken az üléseken a Wenckheim-kastély házasságkötő termében. Ez ön 
szerint minek tulajdonítható?
Koszti András: Azt gondolom, elsődlegesen annak, hogy a város lakói 
alapvetően elégedettek voltak az általuk választott képviselők és polgár-
mester munkájával, nem érezték szükségességét annak, hogy gyakrabban 
eljöjjenek üléseinkre, és véleményt nyilvánítsanak, kritikát fogalmazzanak 
meg velünk szemben. A képviselő-testületi ülések mellett évente több 
alkalommal rendeztünk lakossági fórumokat, illetve közmeghallgatást is 
egy-egy kiemelt témában, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az emberek 
többsége úgy gondolhatta, az ő felhatalmazásukkal rendelkező testületi 
tagok megfelelően képviselik őket. Azt se felejtsük el, hogy a Velencei 
Híradóban minden hónapban külön polgármesteri beszámolóban, s ezen 
oldalakon is minden fontos információt közöltünk városunk lakói és nyara-
lótulajdonosai számára.
Velencei Híradó: Ami a konkrét munkát illeti, mit tart az elmúlt öt év leg-
nagyobb eredményének?
Koszti András: Nehéz egyet kiragadni a sorból, mert bizony több ilyen 
volt. Először is nagy eredménynek tartom, hogy sikerült stabilizálni a város 
pénzügyi helyzetét, és beindítani egy igen hatékony pályázati tevékenysé-
get, amely által sok fontos fejlesztést meg tudtunk valósítani. Fontos lépés-
nek, nagy eredménynek tartom továbbá, hogy sikerült megoldást találni a 
Hajdú-tanya vízellátási problémájára, megújultak intézményeink, mindkét 
óvodaépületünkben, általános iskolánkban és az 1. számú családorvosi 
körzetet ellátó orvosi rendelőnkben teljes vagy részleges felújítás történt. 
Bővült a szakorvosi rendelőintézetben elérhető egészségügyi ellátások, 
szolgáltatások köre, nőtt a szakorvosi órák száma. Templomaink közelében 
parkolóhelyeket alakítottunk ki, a jelentős forgalommal rendelkező Szabol-
csi út és a Szőlősor utca új útburkolatot, míg a Rozmaring és a Levendula 
utca új útalapot kapott. Ezen a téren lett volna még tennivalónk, azonban 
nem tudtunk tartalékot képezni további útfelújításokra, járdaépítésekre, 
mert a Korzó terheit megörököltük az előző városvezetéstől, így azt a 400 
milliós banki hitelt is, amit 2024-ig nekünk kell törleszteni. Sok más büszke-
ségünk van még, ezekről már a 3. oldalon található cikkben beszámoltam. 
Úgy gondolom, jó úton haladunk, de sok munka vár még ránk. Az, hogy ezt 
mi tudjuk-e folytatni, arról a tisztelt szavazók döntenek majd október 13-án. 

Mb

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.

 A választások előtti utolsó testületi ülést követően
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Pápai Szabó györgy
református lelkipásztor

A dicső magyar múlt örök 
vonzásában

A Makk művészházaspár 
szolgálata a Hazáért
Láttam fotóról már régebben egy festményt, 
Árpádról és honfoglaló magyarjairól. Nem tud-
tam, hogy a képet ki festette, de a kép megra-
gadott, s a képzelet szárnyán visszaszálltam a 
múló időben, el egészen Krisztus után 896-ig. 
Csak később tudtam meg, hogy e nagyszabású, 
hiteles, ám mégis modern történelmi „freskót” 
a Honoluluban (USA) élő Makk Imre festette, 
akit a művészberkekben Americo Imre Makk 
néven ismernek, s aki Ronald Reagan amerikai 
elnök barátja és portréjának megfestője is volt. 
Egyenrangú művész- és alkotótársa felesége, 
Makk Éva, akivel több képüket is közösen jegy-
zik. Az Árpád nagyfejedelemről és a hét magyar 
törzs (Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, 
Kéri, Keszi) 896-os bejöveteléről szóló, impozáns 
történelmi tablóról ezt írja az ugyancsak Ameri-
kában élő dr. Lengyel Alfonz: „A képen látható, 
hogy Árpád a fehér lován kardjával előre mutatva 
adja ki a parancsot a Kárpát-medence elfoglalá-
sára. A már hunokkal idejött rokon népek, az ava-
rok és a székelyek borral és búzával, szeretettel 
fogadják a harcosokat, akikről azt írták a nyugati 
krónikások: „a magyarok nyilaitól mentsen meg 
minket az Isten! (...) A képen, Árpádtól jobbra, 
fehér lován látható a „Táltos”, aki felemelt karral 
áldja meg a hazát foglaló magyar harcosokat.”
A Makk festőművész házaspár modern törté-
nelmi freskói 2004-2005-ben már láthatóak 
voltak a budapesti Hadtörténeti Intézet Múze-
umában. Akkor nyolc nagyméretű festmény itt, 

a Múzeum nagy márványtermében talált végső 
elhelyezésre a művészházaspár ajándékaként és 
jóvoltából. Ezt megelőzően ugyanezek a képek 
a Magyarok Házában is megtekinthetők voltak. 
Magyarországon sajnos keveset tud a közvéle-
mény a híres festőművész családról. Makk Imre, 
vagyis Americo Makk 1927. augusztus 24-én 
született Magyarországon, és a Pannonhalmi 
Apátságban élt, ahol édesapja, Makk Pál a bencés 
kolostor pénzügyi ellenőreként dolgozott. Édes-
anyja Samoday Katalin volt. Imre huszonegy éve-
sen, 1948-ban meghívást kapott Olaszországba, 
ahol különböző városokban tanulhatott. Budapes-
ten, a Képzőművészeti Főiskola harmadik évfolya-
mát éppen befejezte, és kitüntetéssel vizsgázott. 
Akkoriban senki sem hagyhatta el az országot. 
Végül hat hónapi ügyintézés és huzavona után 
engedélyezte a hatóság az utazást. Rómában a 
Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait.
Felesége, Éva  Etiópiában született, persze 
magyar  szülőktől. Makk Imre Rómában találko-
zott Éva Holusával, akit feleségül vett. Éva Párizs-
ban tanult festészetet, ahol a Művészeti Akadé-
mián „summa cum laude” minősítéssel végzett. 
Sorsszerű volt a találkozása Makk Imrével, a két 
fiatal festőművész Rómában kötött házasságot. 
Esküvőjük után Brazíliába vándoroltak ki, ahol 
komoly nevet vívtak ki maguknak a templomok 
freskófestészetével. 
A Brazil Állam megbízásából – egy  komoly  és  
veszélyes expedíció során – az Amazonas  folyó 
felső  folyása  körül  készítettek képeket. Éva és 
Imre 15 brazil katedrális és számos bazilika fres-
kóját készítette el. Majd a Brazil Művészeti Akadé-
mia professzoraivá avatták őket. A brazil történe-
lem legfontosabb korszakait, eseményeit 18 fest-
ményen ábrázolták. Tizennégy évi boldog élet 
után kommunista forradalom tört ki Brazíliában, 
így innen az Egyesült Államokba utaztak. 1962-

ben érkeztek New Yorkba, Imre azonban itt nem 
tudott megszokni, ezért aztán a csodás Hono-
luluban telepedtek le. Ma is ott élnek. Hawaii 
földrajzilag elkülönül az amerikai kontinenstől, 
lényegében egy Polinéziához tartozó szigetcso-
port a Csendes-óceánon. Fővárosa Honolulu. 
A művészházaspár portréfestőként is elismert. 
Americo Makk kétszer is megbízást kapott, hogy 
portrét fessen az Egyesült Államok elnökéről. 
1979-ben Jimmy Carter, 1984-ben Ronald Rea-
gan arcképét festette meg. A Vatikán számára 
elkészítette Mindszenthy bíboros portréját. Eva 
Makk Kyoko Osano japán hercegnőt és a Rea-
gan-házaspárt örökítette meg. A sikeres és híres 
házaspár idáig immár 13 hatalmas festményt ado-
mányozott a Magyar Hadtörténeti Múzeumnak, 
amelyek a magyarság legfontosabb sorsfordulóit 
ábrázolják a Honfoglalás óta. A pozsonyi csatát 

A Makk házaspár és a Ronald Reagan portré

Hit-Élet-Irodalom
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Miniszteri kitüntetés 2010-ben Portréfestés közben

bemutató monumentális festményt ünnepélyes 
keretek között adtak át a Hadtörténeti Múzeum-
nak. Ebből az alkalomból a Makk házaspár 2010. 
május 20-án miniszteri kitüntetést vehetett át Dr. 
Holló József ny. altábornagytól, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum akkori főigazgatójától. 
A Makk családnak Honoluluban egy csodás három-
szintes villa az otthona. A família tagjai a világ öt 
különböző részén látták meg a napvilágot. Éva 
asszony Etiópiában (vagyis Afrikában), a fiúk, Ame-
rico Bartholomew Dél-Amerikában. Americo Bart-
holomew felesége, Mogyoródi Sylvia Kanadában, 
kislányuk viszont már Honoluluban jött a világra. 
Sylvia Makk szintén festőművész, valamint társ-

tulajdonosa és igazgatója a Makk Stúdiónak. Ale-
xandra – Imre és Éva unokája – már nem a művészi 
pályát választotta, ő a gazdaság felé orientálódik. 
E jelentős történelmi képek Amerikában készül-
tek, az emigrációban, amikor Magyarországon 
még a történelmi tudatot megsemmisíteni 
akaró kommunista ideológia uralkodott, s szov-
jet csapatok tartották megszállva hazánkat. E 
képek bejárták az Egyesült Államokat, New Yor-
któl Washingtonon át egészen Los Angelesig. Az 
egyszerű amerikai polgárok, múzeumlátogatók, 
ismert és befolyásos, vezető amerikai politikusok 
sokszor e képekből, vizuális történelemleckék-
ből kaptak először betekintést a gazdag magyar 

történelembe. A festmények egy része először 
1996-ban térhetett haza Magyarországra, a Hon-
foglalás 1100. évfordulóján. Az 1956-os Magyar 
Forradalmat és Szabadságharcot ábrázoló fest-
mények 1986-ban, a harmincéves évfordulón 
születtek meg, amikor Magyarországon még 
tabu volt ’56, de szerte a világon mindenütt a 
szabadságnak és a hősiességnek a példaképe. A 
Makk művészházaspár több tálentumot kapott 
Istentől ajándékba, amelyekkel a magyarság 
javára éltek és szolgáltak. Távol a hazától is meg-
maradtak magyarnak, s vallották és vallják ma 
is a Ravasz László-i igazságot: magyarnak lenni 
szent hivatás és kötelesség! Egyetértünk…! 

ŐSZI CSODA

Nagyot változik a világ,
A lombosból lesz a sivár, 

És mégis oly gyönyörű színekben játszik, 
S ettől az ősz is sokkal szebbnek látszik.

Mikor eléd hull a sok aranyló levél,
Vörös, sárga, barna, és mikor leér,

 Őszi takaróval vonja be a tájat,
Bár elmúlik a csoda nem várat.

Mert a csoda az, ha igazán körülnézel,
Hogy elmúlik minden, mégis mást érzel,

Mert az ősz csak pihentet, várat,
Hogy lásd majd az igazi csodákat!

Mert eljön a tél a gyönyörű hópehellyel,
A tavasz a virágzó réttel,

Aztán a forró nyár lengedező széllel, 
És újra az ősz csendes békességgel.

Az ősz csak lezárja mi előtte volt, 
Hogy legyen egy kis csendes szó,

És lesz idő feldolgozni mindazt,
Amit a jövő ősz tartogathat.

(J. ZS.)

MEGHÍVÓ
velence város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
az 1956-os forradalom és szabadságharc koszorúzással 

egybekötött velencei megemlékezésére

2019. október 22-én 
10.00 órára a Hősök parkjába

(Rossz időjárás esetén a Zöldliget Általános Iskola 
és Gimnázium aulájába, Kis u. 1. szám)

PROGRAM:
Himnusz

Ünnepi köszöntők
A dr. entz Ferenc szakgimnázium diákjainak műsora

A velence díszpolgára cím, 
valamint a velencéért Oklevél átadása

koszorúzás
történelmi egyházak áldása

szózat
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nagycsoportosok lettünk

G. Joó Katalin: Őszkisasszony 
„Aranyhajú őszkisasszony 

bíborszínnel festeget, 
hullnak, szállnak körülötte
a szebbnél szebb levelek…”

Az idén a 14 suliváró nagycsoportos mellett két 
kicsi beszoktatós Nyuszi csoportos  aprósággal 
kezdjük meg a tanévet a velencei Meseliget 
Óvodában. Feladatunk ezzel együtt összetet-
tebb, mint eddig, mert mind a két korcsoport 
más és más feladatrendszert igényel. Fontosnak 
tartjuk, hogy a nagycsoportosok az utolsó óvo-
dai év végére iskolaérettekké váljanak, a picur-
kák pedig a lehető legkönnyebben vegyék az 
óvodába lépés akadályát, hiszen a hozzánk járó 
szülők azzal tiszteltek meg bennünket, hogy a 
legféltettebb kincsüket, a gyermeküket bízták 
ránk. Legjobb tudásunk szerint szeretnénk ezt a 
bizalmat megszolgálni, családias, szeretetteljes 
légkörrel, pedagógiai elhivatottsággal. 
A nagycsoportosok számára az iskolaérettség 
nem kis feladat, hiszen egy egész személyiség 
fejlettségét foglalja magába, ami testi, pszichés 
és szociális oldalon is mérhető. Ez a felkészí-
tési munka az óvodára és a szülőkre is nem 
kis feladatot hárít, hiszen csak közös, együttes 
munkával érhető mindez el.  A mindennap-

Autómentes világnap a Velencei 
Meseliget óvodában

„Van egy pompás vasparipám
A garázsban hűen vár rám,

Igaz nem tud repülni, mert ő csak egy bicikli…”
(Fülemüle zenekar)

Nagy reménnyel vártuk ezt a napot, remélve, 
hogy minden évben egyre több szülő csatla-
kozik az autómentes kezdeményezésünkhöz. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy idén is nagyon 
sokan csatlakoztak felhívásunkhoz: „Ki gyalog 
jár, többet lát”. Már óvodakezdésre feldíszítet-
tük a kapunkat, s zenével, kis ajándékkal (veze-
tői engedély), mókás pecséttel rajta, vártuk az 
apróságokat, nagyokat. A biciklivel, kismotor-
ral, rollerral érkezőknek külön gratuláltunk, 
amiért korán reggel ezekre a „járgányokra” 
pattanva tették meg a rövid vagy hosszú távot 
az intézményünkig.  Ennek a napnak a fontos-
ságát a közlekedési eszközeik feldíszítésével 
emelték ki.
A kapun beérkezve meg kellett keresniük az 
udvaron csoportjuk jelét, s oda parkolhatták le 
különleges járműveiket.
Az igazi megemlékezés játék, tízórai után kez-

jainkat a játék 
határozza meg, 
ezzel fejlesztjük 
a szókincsüket, 
a feladatmegol-
dást, a finommo-
toros mozgást, 
az emlékezetet, 
a problémameg-
oldó képességet 
és a figyelmet is. 
Sokat mesélünk 
a kicsiknek, és 
szeretnénk elérni, 
hogy később már 
ők is meséljenek 
képekről és saját 
élményeikről. Ez 
később elősegít-
heti az olvasástanulást, a fantáziájuk fejlődését. 
Az építőjátékok és a fejlesztő kirakók másfajta 
képességet igényelnek, itt nagyon játékosan 
tudjuk fejleszteni a színeket, formákat, mérete-
ket, mennyiségfogalmakat. 
Az óvodás gyermek számára nagyon fontos a 
mozgás és a kézügyesség fejlesztése, amit sok 
labdajátékkal, gyöngyfűzéssel, gyurmázással és 
festéssel is fejleszthetünk. Fontos számunkra 
a korcsoportnak megfelelő ismeretszerzés, 
élménygazdag óvodai napok biztosítása, amit 

sokszor fűszerezünk 
később is emléke-
zetes közös prog-
ramokkal. Ehhez 
kívánunk minden-
kinek jó munkát az 
előttünk álló 2019-
2020-as tanévben. 

banka Mária és 
Tóth Alexandra

óvodapedagógusok, 
nyuszi csoport

Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit
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dődött el, párhuzamosan az udvaron s az óvoda 
előtti úttesten, melyet addigra megfelelő útbur-
kolati jelekkel, zebrákkal és táblákkal láttunk el.
A kicsik az udvaron különböző játékos felada-
tokban vehettek részt, a nagyok (középső-, 
nagycsoport) kint, az óvoda előtti úttesten gya-
korolhatták „járgányaikkal” a megfelelő, bizton-
ságos közlekedést.
Meglepetésvendégként rendőrök is jöttek, és 
irányították a forgalmat, sőt a gépjárműveiket 
is megnézhették előbb a „gyalogosok”, később 
pedig a forgalomban járműveikkel résztvevők. 
Az udvari játékban, állomásokon a nagyok is fej-
leszthették tudásukat, megmutathatták ügyes-
ségüket a következő feladatokban:
- Csoportosítsd a közlekedési eszközöket!
- Keresd meg az autóknak a megfelelő parko-
lóhelyet, a (pöttyöket), számokat vedd figye-
lembe!

Lakossági elektronikaihulladék-gyűjtés! 

A VHg Nonprofit Kft. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy elektronikaihulladék-gyűjtést szervez az alábbiak 
szerint:

Elektronikaihulladék-gyűjtés:
Időpont:       2019. november 16.         (08.00 - 12.00 óra között)
Helyszín: Velence, Kis u. 1. (Zöldliget Iskola előtt)

Az alábbi elektromos készülékeket vesszük át:
• televízió (egészben!)
• hűtőszekrény (egészben!), mosógép
• háztartási elektromos cikkek 
(kávédaráló, lemezjátszó, hajszárító, 
mikrohullámú sütő, porszívó stb.)
• számítógépek, monitorok
• csatlakozók, kábelek, távirányítók 

A helyszínen kérjük bemutatni a lakcímkártyát!
Egyéb hulladékot a fent meghirdetett időpontban nem áll 
módunkban átvenni (pl. patronok, tonerek, elemek, akkumuláto-
rok, kommunális hulladék, szelektív hulladék)!

EgyÜTTMűKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmé-
ben Velence Város Önkormányzata csatlakozik a 2020. évi (2019/2020. 
tanév második és a 2020/2021. tanév első félév) Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A részletes pályázati kiírás 2019. október 4. napján jelent meg Velence 
város honlapján (www.velence.hu), valamint a Velencei Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályá-
zati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. 
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz 
történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) a lakóhely szerint illeté-
kes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani, 
szintén 2019. november 5. napjáig.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellék-
letekkel együtt érvényes.

tájékoztató a bursa Hungarica 
Felsőoktatási sztöndíjpályázatról

- Beszélj a kép alapján a 
rendőri karjelzésekről! 
Kicsik és nagyok ezen a 
napon vidáman és felsza-
badultan szerezhettek 
tapasztalatokat az autók 
nélküli közlekedés örö-
meiről, élményeiről.
Reméljük, hogy ezzel az 
évenként megismétlődő 
eseménnyel mi is hozzá-
járulunk az egészséges 
és élhető környezetünk 
fejlesztéséhez, és felne-
velhetünk egy környe-
zettudatos szemléletű új 
generációt.

bencsik Éva
Maci csoport
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
bálintné nagy-Kaszap Ditta

Szülők támogatásával újra 
nálunk táboroztak a tiszaroffi 
gyermekek

2019 nyarán szülői felajánlásokból ismét iskolánk-
ban táboroztattuk a tiszaroffi iskola 25 diákját és 
négy nevelőjét. Nagyon hálásak voltak a gyerekek 

és a nevelők, hogy itt tölthettek egy hetet a Velen-
cei-tó mellett. Iskolánk tantermeiben aludtak. A 
bőséges, kiadós reggeliről Sajkás Éva igazgató-
helyettes gondoskodott.  Az ebédeket mindig az 
aktuális kirándulási helyszíneken rendeltük meg a 
csapatnak.  A programok összeállításánál a tavalyi 
nagy sikerű kenuzást idén sem hagytuk ki. A többi 
napra igyekeztünk új programokat szervezni. Nagy 
sikert aratott a szerda esti táncház, amit kolléga-
nőnk gyermekei, Still Réka és Still Peti tartottak. 
Köszönjük ezt a felejthetetlen estét! Szeretnénk 
megköszönni minden pénzbeli felajánlást, pala-
csintasütést, ebédfelajánlást, főzést, sütést, 
spa-belépőt a kedves szülőknek és a kollégáknak! 

Papp Sándorné
 hitéleti nev. ig. h. 

tEHEtSÉGGonDoZÁS 
iSKoLÁnKbAn

Intézményünkben egyre nagyobb figyelmet for-
dítunk a tehetséggondozásra, a tehetséges és 
motivált tanulókkal való foglalkozásra. Három 

SZAKKÖR-t tartanak, amelyen különböző logikai 
társasjátékokkal ismerkednek meg a gyerekek. 
Ettől a tanévtől tervezzük egy új tehetségmű-
hely beindítását is. A ROBOTIKA tehetségműhe-
lyünket Soponyai-Solti Anett vezeti majd, ahová 
a 4. évfolyamos tanulókat várjuk.
Ebben a tanévben két pályázatot nyújtottunk 
be a tehetséggondozás területén a Nemzeti 
Tehetség Program keretén belül. Az egyik pályá-
zatunk eszközfejlesztésre, a robotika szakkör 
beindítására szolgál, másik pályázatunk pedig 
egy komplex angol nyelvi tehetséggondozó 
program megvalósítását célozza meg.
A tehetségműhelyekbe való beválogatást, 
tehetségazonosítást az első félévben végez-
zük több lépcsőben. A beválogatás fontos 
szempontja a tanulók egyéni motivációja, így a 
műhelyekbe önkéntes alapon, jelentkezés útján, 
illetve meghívással vagy az osztályfőnökök aján-
lásával kerülnek be tanulóink. Tehetségazono-
sítási munkánk elméleti hátterét a Renzulli-féle 
megközelítés adja. A félév során információkat 
gyűjtünk a szülőktől és a szaktanároktól is kér-
dőívek formájában, teszt- és értékelőlapok segít-
ségével tárjuk fel aktuális viselkedésprofiljukat. 
A felmérésekben, kérdőívek összeállításában 
és kiértékelésében, valamint az év közben fel-
merülő problémák megoldásában Kis Andrea, 
tanácsadó szakpszichológus segít bennünket. 
Célunk, hogy komplexebb képet kapjunk a 
tehetségműhelyeinkbe jelentkező tanulókról, 
és szükség szerint pszichológiai módszerekkel is 
megsegíthessük őket, hogy tehetségüket minél 
jobban ki tudják bontakoztatni, valamint az őket 
akadályozó problémák megoldásában támoga-
tást nyújtsunk. A beválogatás fontos szempontja 
a tanuló egyéni motivációja is. Terveink szerint 
beválogatunk olyanokat is, akik összeredmé-
nyükben gyengébbek, de egy-két részterületen 
kimagasló eredményt érnek el, illetve kellőkép-
pen motiváltak.
A tehetségműhelyek programjainak szerves 
részei a tanulmányi kirándulások. Valameny-
nyi tehetségműhelyünkben lesz lehetőségük a 

éve REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT-ként műkö-
dünk, és a 2017-18-as tanévben a két tanítási 
nyelvi program elnyerte az EURÓPAI TEHETSÉG-
PONT címet is.
Szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, 
hogy tanulóink minél több területbe kóstolhas-
sanak bele, szélesedjen látókörük, számukra 

ismeretlen, új felada-
tokkal találkozza-
nak, ezáltal fejlődjön 
énképük és önisme-
retük is. 2018 szep-
tembere óta tehet-
ség- munkaközössé-
get is működtetünk, 
melynek vezetője 
Segesdiné Sárközi 
Anna kolléganőnk.

Tanulóinkat jelenleg két területen - matematika 
és angol - tudjuk fejleszteni, de később tervez-
zük további területek bevonását is. Matematika 
területen öt tehetségműhelyt működtetünk. 
A 3. és 4. évfolyamokon JÁTÉK A MATEK néven 
Bálintné Nagy-Kaszap Ditta és Burián Zsanett 
műhelyvezető pedagógusok segítik a tehetsé-
ges és motivált tanulókat, míg az 5., 6. és 7. évfo-
lyamokon a MATEH tehetségműhelyben Seges-
diné Sárközi Anna, Tári Emese és Soponyai-Solti 
Anett műhelyvezetőkkel és egy-egy alkalommal 
meghívott tanárokkal (Borz Attila, Bődyné Barna 
Etelka, Elbert Tamás, Ilyés Béla, Karsai Dénes, 
Katona Csilla, Kissné Berta Orsolya, Szigetközi 
Tímea) dolgozhatnak együtt a gyerekek. Az 
angol nyelvi tehetségműhely N-JOY and SHARE 
programjában az 5. és 6. évfolyamokon Tóthné 
Benkő Mónika és Keresztesi Orsolya műhely-
vezetők foglalkoznak a tanulókkal, eseten-
ként anyanyelvi tanárok segítségével. Molnár 
Gábor 3.a osztályos, kiemelkedően tehetséges 
tanulónk matematikából az 5. osztályos mate-
matika tananyagot tanulja, és az 5.c. osztály 
matematika óráit látogatja. Bernáth Éva és Miku-
lesz-Bolló Brigitta a tehetséggondozásban részt 
nem vevő tanulóknak havonta TÁRSASJÁTÉK 
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tanulóinknak különböző lazító, gazdagító prog-
ramokon való részvételre (minimum egy, maxi-
mum három kirándulás évente tehetségműhe-
lyenként). Ezek az alkalmak lehetőséget kínál-
nak arra, hogy a gyerekek játékosan megéljék, 
kipróbálják és megosszák egymással az elsajá-
tított ismereteket, technikákat. A kirándulások 
a „valós helyzet” élményét nyújtják, valamint 
jellegükből adódóan kiváló lazító, közösségépítő 
programok is egyben. Ebben a tanévben kiemelt 
feladatként kezeljük iskolánk tehetségpontjá-
nak akkreditációját.

Tóthné Benkő Mónika
 ig.h., a tehetségműhelyek 

koordinátora,
műhelyvezető pedagógus

A 4.b osztályos gyermekek 
rajzban is elmesélték  
a nyári élményeiket
Előd Tamara, Tímár Barbara, Erdélyi Imola, Gulyás 
Gábor, Bencs Emília, Szöllősi-Szabó Dóra, Héger 
Letícia, Bögyös Virág, Herpy Anna Liza, Bögyös 
Eliza.

Megérkeztek a velencei gólyák! 
Zöldliget gólyatábor 2019.

A gimnáziumok és középiskolák régi hagyo-
mánya a gólyatábor. Mivel az idei tanévben 
kezdtem meg a gimnáziumi tanulmányaimat, 
én is részt vehettem a Zöldliget Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
és Gimnázium tanárai által szervezett progra-
mon, amely azért is volt hasznos, mert meg-
ismerkedhettem leendő osztálytársaimmal, 

osztályfőnökömmel és jó néhány taná-
rommal. Összesen harminchatan vagyunk 
az osztályban, és az 
elmúlt nyolc évnek 
köszönhetően nem 
volt mindenki idegen 
számomra. 
A tábor augusztus 
29-én reggel indult, 
és másnap délután 
ért véget. Az első 
napon meglátogat-
tuk a kápolnásnyéki 
Halász-kastélyt, ahol a 
kúria történetéhez és 
az állandó kiállításhoz 
kapcsolódó, játékos 
feladatokat oldottunk 
meg. Kerékpárral 
tettük meg az utat, 
és mire odaértünk 
a kastélyhoz, ráesz-
méltünk, hogy iszo-
nyatosan meleg van, 
így aztán eldöntöt-
tük, hogy hazafelé 
megállunk fürdőzni a 
Velencei-tónál. A víz 
kellemesen felfrissí-
tett mindannyiunkat. 
Nagyjából másfél órát 
töltöttünk a vízparton, 

miközben a csapat egy része elment bevásá-
rolni a vacsorához. Este bográcsban paprikás 
krumplit készítettünk. A laktató vacsorát éjfé-
lig tartó csapatjátékok követték.
Másnap nyolc órakor fáradtan ébredtünk, de 
a reggeli hamar életet lehelt belénk. Aznap 
kenutúrára mentünk Agárdra, ahol a fiúk és a 

lányok vegyes csapa-
tokat alkotva szálltak 
vízre. A nagyjából két 
órán át tartó evezés 
során Simon György 
túravezető részletesen 
bemutatta a Velencei-tó 
páratlan élővilágát. 
Aznap sem maradhatott 
el a fürdőzés, ezúttal 
azonban egy gárdonyi 
strandot választottunk. 
Az iskolába visszatérve 
ebédet kaptunk, majd 
záró feladatként humo-

ros szöveget költöttünk a gólyatábor eseménye-
iről: „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
fiú, aki furcsa dolgokat hallott leendő osztálytár-
sairól…” De hogy miket, az már maradjon a mi 
titkunk! 

nemes barnabás 9.a.

A rendezvényen kizárólag 

felnőtt kísérettel lehet részt venni!

 

 

Útvonal: 

Velence Spa-val szembeni aluljáró – Gárdony – Agárd – Dinnyés-Pákozd átkötés – 

Doni emlékmű – Katonai emlékpark – Velence korzó – Liget iskolarész parkoló

 

 

Velence Spa-val szembeni aluljáró – Gárdony – Agárd – Dinnyés-Pákozd átkötés – 

Doni emlékmű – Katonai emlékpark – Velence korzó – Liget iskolarész parkoló

Gimnazisták szülői engedéllyel, csoportosan indulhatnak.

A legnagyobb létszámban megjelenő osztály 

(osztálylétszámhoz viszonyítva) díjazásban részesül. 

Az alsó és a felső tagozatot külön értékeljük.
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Mozgásban

Mátay Balázs

Félszáz arannyal zárták a mieink a Master vb-t
Remek versenyeket és sok szép hazai sikert 
hozott az év legnagyobb nemzetközi evezős 
ünnepe, a Masters (tulajdonképpen veterán) 
világbajnokság, amelynek a megújult Velen-
cei-tavi Evezős Pálya adott otthont. Szeptember 
11-15. között közel négyezer sportoló állt rajt-
hoz, a magyar evezősök is rendkívüli számban 
neveztek, és szereztek több mint ötven arany-
érmet. A szervezők is kitettek magukért, több 
mint négyszáz futamot bonyolítottak le úgy, 
hogy hárompercenként rajtoltak a versenyek.
Nagyszerű helyszínnek bizonyult a megújult 
Velencei-tavi Evezős Pálya, ahol a teljes tavat 
érintő partfal-rekonstrukcióhoz kapcsolódó 
felújításnak köszönhetően immár megfelelőek 
egy nemzetközi verseny megrendezésének 
feltételei, ugyanakkor a terület adottságainak 
köszönhetően a világbajnokság infrastruktúrá-
ját is remekül ki lehetett alakítani. „Always look 
on the boat side of life” - ez volt a világbajnokság 
jelmondata, utalva többek között az evezés kor-
talanságára, amelyet alátámasztott, hogy volt, 
aki kilencvenhárom évesen több versenyszám-
ban is lehúzta az ezerméteres versenytávot.
Az egységeket jellemzően klubok delegálták, 

de rengeteg nemzetközi csapat verbuválódott 
a vb alkalmából, sok esetben kontinenseken 
átívelő legénységek álltak rajthoz. Ez kivált-
képp igaz volt az utolsó napra, amikor a vegyes 
számokra került sor. 
Magyarországról több 
mint háromszáz vete-
rán vágott bele a „nagy 
kalandba”, és hosszú fel-
készülés után mérették 
meg magukat a hazai 
versenyen. Így tett a 
velencei Nagy-Kapócs 
Anikó is. Az Agárdi 
MEDOSZ egykori kétsze-
res olimpikonja a VVSI-t 
üzemeltető cég színei-
ben több számban állt 
rajthoz, végül két ara-
nyéremmel zárta a Mas-
ters Világbajnokságot. 

Dávid Imre, a Magyar Evezős 
Szövetség Örökös Tiszteletbeli 
elnöke három év kihagyás után 
ragadott ismét lapátot, 75 éve-
sen három elsőséggel zárta a 
versenyt. Összességében több 
mint ötven magyar aranyér-
met ünnepelhettünk a Velen-
cei-tavon!
Követve a hagyományokat a 
világbajnokságon adták át az 
úgynevezett „Octos”-diplo-
mákat, amelyekhez a nyolc-
van év feletti versenyzőknek 
Jean-Christophe Rolland, a 
Nemzetközi Evezős Szövetség, 
a FISA elnöke gratulált a hely-

színen. Az eseményen a honi sportági nagy-

ságok mellett jelen volt Dr. Kulcsár Krisztián, 
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, valamint 
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora 
is. A vb védnökeként több napon részt vett az 

eredményhirdetési ceremóniákon, s akasz-
tott több tucat győztes nyakába aranyérmet 
Velence polgármestere, Koszti András.
A Masters Világbajnokság szervezésében a 
többi között részt vett Szántó Éva, a FISA Vég-
rehajtó Bizottsága, valamint a versenyek szer-
vezéséért és lebonyolításáért felelős bizottság 
elnöke, a versenybírók között pedig ott volt a 
sportág egyik élő legendája, a négyszeres olim-
piai bajnok, tízszeres világbajnok angol Matthew 
Pinsent, aki visszavonulása óta a BBC munkatár-
saként dolgozik.
A Velencei-tavi pálya nem sokáig maradt evező-
sverseny nélkül, egy héttel a veteránokat köve-
tően a jelenkor hazai legjobbjai vetélkedtek az 
érmekért az Országos Bajnokság keretein belül. 
Erről a következő számunkban számolunk be 
részletesebben.
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A Velencei-tavon versengtek  
az evezősvilág legendái
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 Velence sportja

Flavus Velence SE – 
helytállás több fronton is

Igencsak besűrűsödött szeptemberben a Flavus 
Velence SE első és második számú labdarú-
gó-csapatának programja, ennek ellenére szé-

pen hozzák az eredményeket a megyei első és 
második vonalban egyaránt, sőt, a Magyar Kupá-
ban sem sok hiányzott a bravúrhoz, hiszen az 
NB II-es Szeged Csanád Grosics Akadémia csak 
a véghajrában tudta térdre kényszeríteni lel-
kes és időnként jól játszó gárdánkat, amelynek 
még szerencséje sem volt, mivel 0-0 után egy 
öngóllal szerzett csak vezetést a csongrádi egy-
let, amit kiegyenlítettek a mieink, hogy aztán – 
több kihagyott velencei ziccer után – az utolsó 
nyolc percben eldöntse a párharcot. A vereség 
ellenére minden dicséretet megérdemelnek 
Oláh Attila fiai.
A „megye egyben” közben Katona és Zsigmond 
Bence góljaival Lajoskomáromban győzött 2-1-
re csapatunk, majd jött a Tordas elleni hazai 0-0-
ás döntetlen, amely egy korántsem unalmas 
és eseménytelen meccsen született. Jó volt az 
iram, az intenzitás, ám a helyzeteket nem lőtték 
be játékosaink. Ehhez képest sokkal jobb volt a 
kapu előtti határozottság az Enying elleni mér-
kőzésen, ahol Kristóf Gergő az első negyedóra 
végén megszerezte a velencei vezetést, majd 
miután a vendégek hamar egalizáltak, Szil-
ágyi Norbert találatával gyorsan vissza is vette 
együttesünk az előnyt. A második félidő köze-
pén erre még Szalai Pál rápakolt egy újabb gólt, 
amivel el is dőlt a meccs sorsa. Lapzártánkkor 

úgy volt a harmadik a tabellán a Flavus Velence, 
hogy egy találkozóval 
A megyei II. osztályban vitézkedő második 
együttesünk sem áll rosszul; a 4. helyen tanyá-
zik hét kört követően a nyugati csoport tabellá-
ján. A legutóbbi találkozóin előbb a Vált 4-0-ra, a  

Bicske II. csapatát 2-1-re, 
a Csórt ugyancsak 2-1-re 
verte Ifj. Serhók György 
alakulata, amely közben 
egy 1-1-es döntetlent is 
összehozott a szomszéd-
várak derbijén a Kápol-
násnyék ellenében. Az 
U19-es csapat is kiválóan 
szerepel eddig; öt mér-
kőzéséből ötöt behúzva 
a harmadik pozícióban 
áll. Zsinórban három győ-
zelemnél tart az ugyan-
csak Serhók György által 
gardírozott társaság. Előbb a Lajoskomáromot 
gázolta el egy laza, idegenbeli 6-1-gyel, majd 
következett a Gárdonyt 1-0-ra, a Martonvá-
sárt idegenben 2-0-ra, az Enyinget pedig hazai 
pályán 4-2-re győzte le.  

Velencei és pákozdi 
az „Év bringás tanára”

A Tour de Hongrie profi kerékpáros körverseny 
idei kiírásakor hirdették meg a legnagyobb 
hazai bringás megmozdulás szervezői - a Pont-
Velem Okos Programmal közösen - azt a játé-

kot, amelyben iskolák, osztályok és tanárok 
mutathatták meg kreativitásukat és a sport 
iránti rajongásukat a verseny hat napja alatt. A 
pedagógusok vezetésével számos iskola és diák 
kapcsolódott be a programba, köztük több Fejér 
megyei. A meghirdetett játék alapján a legtöbb 
diákot mozgósító tanárok között díjazták az „Év 
Bringás Tanárát”. Ezt az elismerést 2019-ben 
Czuppon István, a velencei Zöldliget Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
és Gimnázium igazgatója, valamint egy szintén 
tókörnyéki, pákozdi pedagógus, Molnár Péter 
kapta. A fődíjat – egy-egy kerékpárt – a Magyar 
Kerékpáros Körverseny egyik szakaszhajrájának 
helyszínén, a kápolnásnyéki Halász-kastély-
nál adta át a nyerteseknek szeptember 18-án 
Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszer-
vezője és L. Simon László országgyűlési képvi-
selő. 
A PontVelem Okos Program egy országos prog-
ram általános iskolás diákoknak és tanáraiknak, 
bevonva a diákok szüleit is. A program értékes 
ajándékokkal, játékos formában ösztönöz a sze-
lektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi tudatos-

ságra és a fenntartható életmódra, miközben 
hangsúlyozza az egymást segítő karitatív tevé-
kenységek fontosságát. A programban a diákok 
különböző tevékenységekkel pontokat gyűjte-
nek, amiket beválthatnak különböző tárgyi vagy 
élményajándékokra, illetve jótékony célokra 
ajánlhatnak fel. Pontot gyűjteni a szelektívhul-
ladék-gyűjtéssel, a program által kínált on-line 
játékokkal, illetve a BankVelem pénzügyi oktató 
programban való aktív részvétellel lehet.

-mb-
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EGYÜTT MOZOG VELENCE!

Helyszín: Velence Korzó – 2481 Velence, Tópart utca 47. 
* Helyi összefogással megvalósuló ingyenes rendezvény. 

 A szervező a programváltozás jogát fenntartja!

10:00 – 16:00
SPORT PROGRAMOK
EVEZÉS-FALMÁSZÁS-ÍJÁSZAT-KARATE-KERÉKPÁROZÁS
KÉZILABDA-KOSÁRLABDA-LABDARÚGÁS-SÁRKÁNY-
HAJÓZÁS
APUKÁKNAK
SBR RACING 3D VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR
ANYUKÁKNAK
GREEN RESIDENCE ÉLMÉNYPROGRAMOK

CSALÁDI – ÉS SPORTNAP A VELENCE KORZÓN
2019. OKTÓBER 12. 10:00 – 18:00

   10:00
MEGNYITÓ: KÖSZÖNTŐT MOND A VENDÉGLÁTÓ,  
KOSZTI ANDRÁS,  VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERE
   10:00-11:00
KAKAÓ PARTY AJÁNDÉK BÖGRÉVEL
   10:30 ÉS 15:00
ÍGY TEDD RÁ! - NÉPI JÁTÉK ÉS NÉPTÁNC MÓDSZERTAN  NÁNÁSI ZSÓFIVAL
   11:00 
NAPRAFORGÓ MESESZÍNHÁZ – VITÉZ KATINKA
   14:00 
NAPRAFORGÓ MESESZÍNHÁZ – ALICE CSODAORSZÁGBAN
   17:00
AZ ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR BEMUTATJA: 
CSALÁDI KONCERT MÉZGÁÉKTÓL A CSILLAGOK HÁBORÚJÁIG

   13:00 – 15:00
INGYENES GULYÁSLEVES ÉS TEJBEGRÍZ PARTY EGY POHÁR ITALLAL
   15:00-16:00
ŐSZI GYÜMÖLCSÖZŐ AJÁNDÉK GYÜMÖLCSÖKKEL

KÉZMŰVES PROGRAMOK
INTERAKTÍV JÁTÉKOK

FOGMOSÁS TANÍTÁSA JÁTÉKOSAN GYEREKEKNEK
KVÍZ NYEREMÉNYJÁTÉK ÉRTÉKES ELEKTROMOS FOGKEFÉKÉRT



APUKÁKNAK
SBR RACING 3D 
VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR 

ANYUKÁKNAK
GREEN RESIDENCE 
ÉLMÉNYPROGRAMOK 

KÉZMŰVES PROGRAMOK
INTERAKTÍV JÁTÉKOK

EGYÜTT MOZOG VELENCE!

10:00 – 16:00
SPORT PROGRAMOK
EVEZÉS 
FALMÁSZÁS 
ÍJÁSZAT 
KARATE 
KERÉKPÁROZÁS 
KÉZILABDA 
KOSÁRLABDA 
LABDARÚGÁS 
SÁRKÁNYHAJÓZÁS

HELYSZÍN: VELENCE KORZÓ – 2481 VELENCE, TÓPART UTCA 47. 
*A SZERVEZŐ A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJA! 
A RENDEZVÉNY INGYENESEN LÁTOGATHATÓ! 

CSALÁDI – ÉS SPORTNAP 
A VELENCE KORZÓN

2019. OKTÓBER 12. 
10:00 – 18:00

10:00-11:00
KAKAÓ PARTY AJÁNDÉK BÖGRÉVEL

10:30 ÉS 15:00
ÍGY TEDD RÁ! - NÉPI JÁTÉK ÉS NÉPTÁNC 
MÓDSZERTAN  NÁNÁSI ZSÓFIVAL

11:00 
NAPRAFORGÓ MESESZÍNHÁZ – VITÉZ KATINKA

14:00 
NAPRAFORGÓ MESESZÍNHÁZ – ALICE 
CSODAORSZÁGBAN

17:00
AZ ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR BEMUTATJA: CSALÁDI 
KONCERT MÉZGÁÉKTÓL A CSILLAGOK HÁBORÚJÁIG

13:00 – 15:00
INGYENES GULYÁSLEVES ÉS TEJBEGRÍZ PARTY 
EGY POHÁR ITALLAL

15:00-16:00
ŐSZI GYÜMÖLCSÖZŐ AJÁNDÉK 
GYÜMÖLCSÖKKEL

10:00
MEGNYITÓ: KÖSZÖNTŐT MOND A VENDÉGLÁTÓ,  
KOSZTI ANDRÁS,  VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERE



www.velence.hu
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Velencén történt

Velencén randevúztak  
a városi polgármesterek

A turisták körében komoly népszerűségnek 
örvendő Velence Korzón rendezték meg a 25. 
Városi Polgármesterek Randevúját. A hagyo-
mányos eseményen hirdették ki az „Év Polgár-

mestere”, az „Év Alpolgármestere” és az „Év 
Jegyzője” szavazások győzteseit. Előbbi kategó-
riában dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár 
polgármestere diadalmaskodott, ő vehette át 
a fődíjat a Belügyminisztérium önkormányzati 
helyettes államtitkárától, dr. Dukai Miklóstól. 
Az „Év Alpolgármestere” a hódmezővásárhelyi 
dr. Kiss Andrea, az „Év Jegyzője” a békéscsabai 
dr. Bacsa Vendel lett. Dr. Cser-Palkovics András 
második fejér megyei városvezetőként érde-
melte ki a legrangosabb önkormányzati elis-
merést. Korábban - 2017-ben - éppen a mostani 
házigazda, Velence polgármestere, Koszti And-
rás volt a „királykategória” díjazottja.
Szimbolikus gesztussal kezdődött az esemény: 
az előző találkozónak helyszínt biztosító haj-
dúszoboszlói fürdőkomplexum vezérigazgatója, 

Czeglédi Gyula átadta a 
rendezvény emlékkönyvét 
Koszti Andrásnak, a legki-
sebb és legifjabb egyetemi 
város, Velence polgármes-
terének. Koszti András a 
város fejlődéséről szólva a 

településen eltöl-
tött vendégéjsza-
kák rohamosan 
emelkedő szá-
mát, Velencének 
a honi turisztika 
térképén egyre 
m a r k á n s a b b a n 
kirajzolódó sze-
repét, a télen is 
tömegeket vonzó 
Velencei Karnevált, az EFOTT országo-
san elismert minőségi rendezvényét, 
hazánk második legkedveltebb strand-
ját, a Velence Korzót és az átadása óta 
komoly népszerűségnek örvendő Ben-
ce-hegyi kilátót emelte ki a település 
iránt érdeklődők számára, hozzátéve, 
hogy a helyi közösségépítés tekinte-
tében kiemelkedőnek számító esemé-
nyek mellett a közeljövőben a munka-
helyteremtés területén is hatalmasat 
léphetnek előre a Tudományos és 
Technológiai Park (TTP) megvalósítá-
sával, de nagyon fontos és jó hír, hogy 
sikeres pályázatuknak köszönhetően 
jövőre már bölcsődéje is lesz Velencé-

nek. A hab a tortán a már folyó uszodaberuhá-
zás, amely által - reményeik szerint - jövő ősztől 
már minden velencei óvodás kisgyermek ingyen 
tanulhat meg úszni.
A nívós rendezvényen előadást tartott a Testne-
velési Egyetem rektora, Prof. Dr. Mocsai Lajos, aki 
Velence kiváló partnerségét, valamint a testne-

velés, a testkultúra fontosságát hangsúlyozta, 
kiemelve három fontos tényezőt: a Velencén 
megvalósult 1,3 milliárd forintos rekonstrukciót 
az egyetem önálló vízitelepének a létrehozásá-
val, az ennek keretében megvalósuló, a térség 
tömegsportját, mozgáskultúráját is szolgáló kép-
zések fontosságát, valamint a régióból áramló 
tőkét, aminek segítségével a vízi sportokkal 
kapcsolatos törekvéseket meg tudják valósítani. 
Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár előadásá-
ban beszélt a digitális kihívásokról, a kormány 
vidéket fejlesztő programjairól, az óvodai és 
bölcsődei ellátásról, továbbá a családvédelmi és 
a nemzeti tehetségprogramról is. Mint fogalma-
zott: „A sikeres város ott kezdődik, ahol a széthú-
zás és a tétlenség véget ér.”
Az „Év Polgármestere”, dr. Cser-Palkovics András 
gratulált minden polgármestertársának, akik a 
közösség érdekében végzik munkájukat.
 – Megtisztelő ez a szolgálat. Az elismerés annak 
is szól, hogy sokan gondolják úgy, a város fejlődik, 
ez pedig egy csapat munkájának az eredménye; 
a polgármesternek tehát csapatban kell dolgoz-

nia: alázattal, szorgalommal, össze-
fogásban – lokális szinten, az önkor-
mányzaton belül, civil szervezetekkel 
vagy akár a kormánnyal együtt. Ezáltal 
pedig egy város közösségének az élet-
minősége tud javulni – utalt a polgár-
mester az előadások következtetése-
ire is. –  Október 13-án dől majd el az, 
kiket választanak az elkövetkező öt év 
polgármestereivé – tette hozzá a díj 
átvétele után dr. Cser-Palkovics András.

-mátay-
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Greta thunberg: 
Ég a házunk

Greta Thunberg svéd klíma-
aktivista lett idén az alternatív 
Nobel-díjként is emlegetett 
kitüntetés egyik díjazottja. 
A 16 éves lány egyesek szemében az új Szent 
Johanna, aki egyedül vette föl a harcot a Föld 
pusztítóival, és most iskolasztrájkolókból, tudó-
sokból és zöldekből verbuválja csapatát, mások 
szemében viszont ő az európai nemzetállamok 
végének vészharangkongatója. A Thunberg-Ern-
man család életrajzából kiderül, hogyan nőtt fel 
az aspergeres Greta, milyen hatalmas áldozatokat 
kellett vállalnia szüleinek, valamint hogyan ala-
kult az életük és a klímavédelem ügye az elmúlt 
években.

.

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

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

HAUSZMAnn ALAJoS 
EgySÉgES KÖZMűVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNyKÖZPONT ÉS KÖNyVTáR

Olvasni-Való 

 

Greta Thunberg: Ég a házunk 

Greta Thunberg svéd klímaaktivista lett idén az alternatív Nobel-díjként is emlegetett 
kitüntetés egyik díjazottja. A 16 éves lány egyesek szemében az új Szent Johanna, aki egyedül 
vette föl a harcot a Föld pusztítóival, és most iskolasztrájkolókból, tudósokból és zöldekből 
verbuválja csapatát, mások szemében viszont ő az európai nemzetállamok végének 
vészharangkongatója. A Thunberg-Ernman család életrajzából kiderül, hogyan nőtt fel az 
aspergeres Greta, milyen hatalmas áldozatokat kellett vállalnia szüleinek, valamint hogyan 
alakult az életük és a klímavédelem ügye az elmúlt években. 
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Andrea di Robilant: Ősz Velencében 

  1948 őszén Hemingway és negyedik felesége Velencébe látogatnak, hogy helyrehozzák 
megromlott kapcsolatukat. Az események azonban váratlan fordulatot vesznek: az író egy 
vadkacsavadászaton első látásra beleszeret egy tizennyolc esztendős velencei lányba, Adriana 
Ivancich-ba. Az elbűvölő fiatal lány Hemingway múzsájává vált. Adriana hatására az író 
ismét szárnyalni kezdett: az első találkozásuk idején született A folyón át a fák közé című 
regénye, majd következett Az öreg halász és a tenger, de Hemingway a lány bűvkörében írta a 
Vándorünnep nagy részét, valamint sokat haladt a Szigetek az áramlatban és az Édenkert 
kézirataival is.  

 

 

Klaus Hagerup: A kislány, aki meg akarta menteni a könyveket 

Tudod, mi történik a könyvekkel, amiket nem kölcsönöznek ki a könyvtárból? Ha senki sem 
olvassa őket többé, eltűnnek, és velük együtt azok is, akik a könyvekben élnek. Anna 
mentőakciót szervez... Bájos és költői mese a varázslatról, melyre a könyvek képesek: 
megváltoztathatják az életünket... 

                                                    Szélcsendben maradni 
Ősszel, mikor már deresek az ágak, de még süt a nap, na, akkor mindig van egy hely a 
Badacsony oldalában. Nem tudom milyen utca, hány szám, „gólya” GPS-szel találok oda. 
Egy öreg diófa alatt, kiszáradt asztalkán bögre bor, jobb esetben libatepertő, vagy ha nem, hát 
kacsazsíros kenyér vár. Mindegy is! Örül a lélek! Búvóhely, zamatok, mintha dal íródna benn.   

Földrajzi értelemben persze Fonyódot kellene látnom, és az időnként zölden, időnként kéken 
fodrozódó hullámokat.  Ez önmagában sem kevés, de még erre is rátevődik egy lapáttal 
valami. Mintha az ölelő csend randevúzna tán meg sem történt emlékeimmel és elfeledett 

Andrea di Robilant: 
Ősz Velencében

  1948 őszén Hemingway és 
negyedik felesége Velencébe 
látogatnak, hogy helyrehozzák 
megromlott kapcsolatukat. Az 
események azonban váratlan fordulatot vesznek: 
az író egy vadkacsavadászaton első látásra bele-
szeret egy tizennyolc esztendős velencei lányba, 
Adriana Ivancich-ba. Az elbűvölő fiatal lány 
Hemingway múzsájává vált. Adriana hatására az 

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

író ismét szárnyalni kezdett: az első találkozásuk 
idején született A folyón át a fák közé című regé-
nye, majd következett Az öreg halász és a tenger, 
de Hemingway a lány bűvkörében írta a Vándo-
rünnep nagy részét, valamint sokat haladt a Szi-
getek az áramlatban és az Édenkert kézirataival is. 

 

Klaus Hagerup: 
A kislány, aki meg 
akarta 
menteni a könyveket
Tudod, mi történik a könyvek-
kel, amiket nem kölcsönöznek 
ki a könyvtárból? Ha senki sem 
olvassa őket többé, eltűnnek, 
és velük együtt azok is, akik a könyvekben élnek. 
Anna mentőakciót szervez... Bájos és költői 
mese a varázslatról, melyre a könyvek képesek: 
megváltoztathatják az életünket...

Sinkáné Mihály Zita
intézményvezető

Olvasni-Való

 sportorvos velencén
2019 szeptemberétől a ii. háziorvosi körzetben 

sportorvosi ellátás is igénybe vehető. 
A sportorvosi ellátás helye: 
2481 Velence, Balatoni u. 65/A.
ellátó orvos: 
dr. Tassy Péter, pecsétszám: 61111
rendelési idő: 
kedd:14-16 óráig (előzetes bejelentkezés szükséges 
a 22/471-231, vagy a 06/70 9059730 telefonszámon)

Mammográfiai szűrések Fejér megyében     

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
mammográfiai szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Sáros-
don és Velencén élő hölgyeket. Mezőszilason, Kálozon és 
Soponyán mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.
A mammográfiás szűrőállomás Székesfehérváron, a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai 
szakrendelésén – a Hunyadi utcában – működik.  A szakem-
berek szeptember 27. és október 15. között várják a Velen-
céről érkező, meghívóval rendelkező hölgyeket.
rendelési idő:
• hétfőn és pénteken: 7:30-tól 13:00-ig
• kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-tól 15:30-ig
Kérjük, éljenek a lehetőséggel! 
Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!

(Fejér Megyei kormányhivatal)



www.velence.hu
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Szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Szeptemberi beszámolómat a Megyenappal kez-
deném, amely „MEGYEKORZÓ ÉS FEJÉR TERMÉK 
VÁSÁR” címmel került megrendezésre szeptem-
ber egyik verőfényes napján. A délutáni színpadi 
műsorokon, melyek Koszti András polgármester 
úr megnyitójával kezdődtek, többen jelen vol-
tunk klubunkból. Élvezhettük a Meseliget óvoda 
apróságainak és a Zöldliget iskola diákjainak 

szívet melengető előadásait, elismerő tapssal 
jutalmaztuk a néptánc- és mazsorett-csoportok 
színes műsorát. Közben a Fejér megyei terme-
lők és kézművesek kirakodóvásárának hívogató 
standjait is végignéztük. Volt, aki vásárolt is 
közülünk a kiállított termékekből. A Megyenap 
a Honeybeast együttes fergeteges koncertjé-
vel zárult, ahol már nyugodtan ki lehetett tenni 
a „teltházas” táblát. Köszönjük a szervezőknek, 
rendezőknek, fellépőknek ezt a szép napot.
Egyik klubdélutánunkon a Szívességcsere prog-
ram keretein belül ismételten ellátogatott hoz-
zánk Titonelliné Nemzetes Gabriella vezetésével 
néhány diák, akiket szívesen hallgattunk meg, és 
osztottunk meg velük tapasztalatokat. Hamar 
elszaladt az együtt töltött idő, annál is inkább, 
mivel ekkor tartottuk a szokásos őszi lecsópar-
tinkat, amit vendégeink is örömmel fogadtak. 
Örülünk annak, hogy akadnak ilyen fiatalok, akik 
a tanuláson és rengeteg vállalt programjaikon 
kívül még időt szakítanak ilyen találkozókra is.
Nagyon szép hagyománynak bizonyul az évről 
évre megrendezett „Babák Rózsakertje” ünnep-
ség, amelyen az utóbbi egy évben megszületett 
kisbabákat köszöntik, és ültethetnek el a szülők 
számukra egy-egy rózsatövet. Magát az ültetést 
egy igen szép műsor előzte meg a parkban ide-
iglenesen felállított színpadon, melyen Koszti 
András köszöntője után ismételten a helyi óvo-
dások és iskolások remek előadásait nézhettük 
végig. Mindezeken kívül tájékoztatást kaptunk 
még a közeljövőben megvalósításra kerülő 
elképzelésekről, amik mind a városunk fejlődé-

sét, élhetőbbé tételét segítik elő. Nem utolsó 
sorban pedig átadták a Velence Rózsája díjakat, 
valamint a polgármester úr 15 személy részére 
elismerő oklevelet adományozott, a díjazottak 
kiemelkedő közösségi munkájáért. Meglepe-
tésszerűen ért minket, hogy klubunkból Lukács 
Sándorné Icuka és jómagam is részesültünk 

ebben a megtisztelő elis-
merésben, melyet ezúton 
is szeretnénk megköszönni.
Egy fórum keretében ven-
dégünk volt a polgármes-
ter úr és a jegyző asszony. 
Kíváncsiak voltunk távlati 
elképzeléseikre, ezzel kap-
csolatosan záporoztak is a 
kérdések feléjük. Köszönjük 
a tájékoztatót és a kellemes 

hangulatban eltöltött délutánt.
Állandó versmondó klubtársammal, Kesztyűsné 
Ilikével szereplőként vettünk részt a Mesemon-
dók Országos Találkozóján, amelyre a Nyugdíjas-
klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos 
Szövetsége megrendezésében került sor. Az 
előadást a Magyar Népmese Napja alkalmából 
rendezték a Budai Vigadóban, a Hagyományok 
Házában. A romantikus környezetben kitűnően 
éreztük magunkat, és a sok szép elmondott mese 
kicsit visszaidézte gyermekkorunkat. A műsor 
végén az ország minden tájáról érkezett 30 
mesemondót (köztük minket is) – kiváló szerep-
lése elismeréseként – díszoklevéllel tüntettek ki. 
Köszönjük a szervezőknek, hogy részesei lehet-
tünk ennek a hagyományőrző rendezvénynek.
Újra elkezdtük a nordic walking-edzéseket, 
amit ismét az agárdi Parkerdőben tartottunk 
meg. Végre az időjárás is kedvezett, sem nagy 
meleg, sem pedig eső nem gátolta, hogy kelle-
mes másfél órát töltsünk el a minden tagunkat 
megmozgató sportolással. Ehhez 
hozzájárultak a parkban elhelye-
zett különféle „kínzó-erősítő” esz-
közök is, melyeket természetesen 
egymás után sorban kipróbáltunk. 
Minden kedves nyugdíjastársunk-
nak és a lap olvasóinak kívánok jó 
egészséget, és amíg még az időjá-
rás engedi, használják ki a lehető-
séget, töltsenek minél több időt a 
szabadban.

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

óvárosi Nyugdíjas Klub

Szeptember 5-én Koszti András polgármes-
ter úr meghívására közel 100 fő nyugdíjas 
két autóbusszal elutazott Felcsútra, a Puskás 
Akadémia és létesítményeinek megtekinté-
sére. A 2014. 05. 01-én átadott és 21-én meg-
nyitott 3500 fős, pontosabban 3816 néző 
befogadására épített Puskás Ferenc Stadiont. 
A Pancho Aréna és a komplexum Makovecz 
Imre építész tervei alapján épült, majd halála 
után Dobrosi Tamás irányítása alatt fejeződött 
be. A régi varrodának használt épületet átépí-
tették, plusz egy emeletet húztak fel rá. Ez az 
Akadémián tanuló 55-60 főnek 2-3 ágyas szo-
bákban történő elhelyezésére szolgál. Itt van 
a közel 200 éves, felújított kápolna is, ahová a 
bentlakók lelki és vallási töltekezésre járnak. 
Sorra látogattuk igen bőséges információt 
nyújtó vezetőnkkel az Akadémia létesítmé-
nyeit. A kispadon megpihenve láttuk a gyö-
nyörű fűtött műfüves pályát, amely 2016-ban 
elnyerte a világ legszebb stadionja címet a 
szakembereknél. 
Megnéztük a Makovecz Imre által tervezett Pus-
kás Intézetet, ahol láthattuk Puskás Öcsi relikvi-
áit, érmeit, serlegeit, emléktárgyait, a Real Mad-
ridban viselt mezét, a fényképeket, valamint az 
Aranycsapat játékosainak mellszobrait. Itt őrzik 
a családdal történt megegyezés alapján Csanádi 

Két óvárosi klubtag is kapott díjat 
a babák Rózsakertje ünnepségen

 Klubtagok csoportja a babák Rózsakertje ünnepségen



2019. október

Árpád (1923-1983) NOB-tag futballal kapcsola-
tos hagyatékát is. Láthattuk a játékosok öltözőit, 
a sajtósok termét.
Az Akadémiának összesen 13 csapata van, a fel-
nőtteken kívül 12-19 évig, három lány és hét fiú, 
ifi ill. „kölyök” együttes, akiknek két műfüves, öt 
füves pálya és műfüves csarnok áll fejlődésük-
höz a rendelkezésükre. Az Aréna parkjában lát-
tuk Puskás Ferenc és Makovecz Imre szobrát is. 
Az Akadémiának saját középiskolája is van, (Lete-
nyei Lajos Szakközépiskola és Szakiskola), ahol 
a fiatalok érettségit szerezhetnek. A jó kétórás 
látogatás után Bicskére utaztunk, a Báder foga-
dóban a polgármester úr egy cigányzenével alá-
festett finom ebéddel vendégelt meg bennün-
ket. Az egésznapi kellemes időtöltést köszönjük. 
A program végén találkoztunk Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselőnkkel, aki elmondta, 
hogy mennyire elégedett Koszti András polgár-
mester úr munkájával, és javasolta újraválasztá-
sát az önkormányzati választáson.  
Október 20-án a Velence Korzón megrendezett 
Megyenapon vettünk részt, megtekintve a dél-
utáni programokat is, amelyeket Pataki Zita, a 
tévéből ismert időjós vezetett. Elsőként a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián 
értékelte a Megyenapot, majd Koszti polgár-
mester úrral közösen díjazták a Megyekorzó 
Fejér Termék Vásárának legszebb standjait. 

Mindezeket követően óvodásaink 
és kisiskolásaink, a Zichyújfalui 
Mazsorettek és az agárdi Gilice 
Néptánccsoport műsorának tap-
solhattunk.
Még aznap megtartottuk aktuális 
összejövetelünket is a Civil Házban, 
másnap pedig részt vettünk a Babák 
Rózsakertje eseményén. Nagyon 
örültünk, hogy két tagunk is Velence 
Rózsája-díjat kapott, klubvezetőnk, 
Kantár Ferencné pedig Polgármes-
teri Elismerő Oklevelet vehetett át a 
polgármester úrtól. Mindenkinek jó 
egészséget kívánok!

Erl György 
klubtag

                                     

nosztalgia iii. számú 
Nyugdíjas Klub

Ismét Erdélyen jártunk, mert Erdély megunha-
tatlan. A parajdi sóbánya látogatása után sze-
kértúrán vettünk részt két kocsival, két nagyon 
aranyos székely pásztor vezetésével. Az út során 
gyakran meg kellett állnunk, mert a félelmetes, 
meredek, köves úton a lovak nehezen kaptattak 
fel. Az út során gyakran találkoztunk barátságos 
székely emberekkel, egyik helyen még pálinkával 

is megkínáltak. Az út végén 
Balázs bácsi saját készítésű 
juhsajttal, juhtúróval vendé-
gelt meg minket. Másnap a 
Madarasi Hargitára, a széke-
lyek szent hegyére kaptat-
tunk fel, ahol nemzeti színű 

szalagot kötöttünk a Turul-szobor aljára. Élmény 
volt számunkra, hogy a fel- és lefelé igyekvő fia-
tal és idősebb túrázók mindegyike egyenként 
köszönt, volt, aki gratulált, hogy  nyugdíjasként 
vállalkoztunk erre a kimerítő túrára.
Visszafelé még megálltunk Székelyszentlélek-
nél a Jézus Szíve Kilátónál, ami egy 22,5 méter 
magas, acélból készült, kitárt kezű Jézust ábrá-
zol, csodás kilátást biztosítva. Hazafelé még 
megálltunk Adonyban, a Mészáros csárdában 
ebédelni, ahol finomakat ettünk, és újult erővel 
indultunk a hétköznapokba. Mint mindig, most 
is nagyon jól éreztük magunkat a parajdi Medve-
ház panzióban. Szeretném megköszönni Mikéné 
Anninak a nagyszerű szervezést.
Minden kedves olvasónak és nyugdíjastársunk-
nak jó egészséget kívánok! 

Herczeg Ferencné 
klubvezető

Szélcsendben maradni
Ősszel, mikor már dere-
sek az ágak, de még süt a 
nap, na, akkor mindig van 
egy hely a Badacsony 
oldalában. Nem tudom 
milyen utca, hány szám, 
„gólya” GPS-szel találok 
oda. Egy öreg diófa alatt, 

kiszáradt asztalkán bögre bor, jobb esetben libatepertő, vagy ha nem, 
hát kacsazsíros kenyér vár. Mindegy is! Örül a lélek! Búvóhely, zamatok, 
mintha dal íródna benn.  
Földrajzi értelemben persze Fonyódot kellene látnom, és az időnként zöl-
den, időnként kéken fodrozódó hullámokat.  Ez önmagában sem kevés, 
de még erre is rátevődik egy lapáttal valami. Mintha az ölelő csend ran-
devúzna tán meg sem történt emlékeimmel és elfeledett vágyaimmal. S 
mikor néha megkérdik, hogy mi ebben a jó? Hát talán pont az, hogy akkor 
és ott ezt senki nem firtatja.

Kalmár Zsolt

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

A III. sz. Klub tagjai Erdély csodás tájain túráztak



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

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. szeptember 6-án

dr. Gerse Márton – Farkas Dóra
Páli Regő Bálint – Tóth Krisztina

Téri Zoltán – Siklósi Petra
2019. szeptember 7-én

Miskei Péter – Gazdag Edina
2019. szeptember 10-én

Berta Sándor – Szakács Viktória
2019. szeptember 14-én

Baros János – Csákvári Ildikó
2019. szeptember 20-án

Szineg András – Belső Réka
Vona Attila – Kuhár Szilvia
2019. szeptember 21-én

Szabó Sándor – Perényi Annamária
Unyi Gábor Zsolt – Szucsányi Vivien

Csepi Dávid – dr. Turbán Stefánia
2019. szeptember 27-én

Györe Zoltán – Ladányi Laura
2019. szeptember 28-án

Csik József – Baranyai Dolóresz
Árki Roland – Varga Márta

Gratulálunk!
Egri Andorné, 

Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

VELENCÉN kiadó 
27,5nm-es helyiség (+mosdó)

2019. November 01.-től
(Jelenleg JÓGASTÚDIÓ-ként üzemel)

Érdeklődni a 06/30-545-2669-es 
telefonszámon számon lehet

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4.Verebi Lászlóné 30/537 4865

Hétfő	 Kedd	 Szerda	 CSütörtöK	 PénteK	
4.terem

5.terem

Klubszoba

Mozgásfejlesztő	torna	 
16.00–17.00

Meteor	dance	 
17.00–18.00

Barbi	balettiskola 
16.45–17.45

Jóga 
18.00–19.30

páros	hét,	
rejtvényfejtők	klubja:	

páratlan	héten
alkotói	körfoglalkozás

16.00–18.00

Karate 
18.00–20.00

néptánc	ovisoknak	 
16.30–17.30 - 17.30–18.30

ÁGI	fitness 
18.30–19.45

dalma	dance	Se
17.00–18.00

aprócska	néptánc	 
9.30–10.30

I.	számú	nyugdíjas	Klub 
télen: 14.00 órától

nyáron: 16.00 órától

Meteor	dance	 
17.00–18.00

alakformáló	torna
9.30–10.30

ringató
17.00–17.30

Jóga	18.00–19.30
 elérhetőség:0620/534-8110

Karate
18.00–20.00

Mama	Baba 
10.00–11.00

Mozgásfejlesztő	torna	 
16.00–17.00

Mariann	énekkar
18.30–19.30

ÁGI	fitness 
18.30–19.45

női	mélyizom,	pilates	torna 
08.30–10.00.

Senior	túlsúlyos	torna 
10.00–11.00.

ringató
10.00–10.30

Baba-Mama	pilates
11.00–12.00.

Meteor	dance 
15.00–18.00.

Elek Diána 0630/350-5236



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. október

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


