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2017. szeptember 28-tól november 15-ig
Reformáció 500
A	Velencei	Helytörténeti	Egyesület	kiállítása	a	reformáció	
500.	évfordulója	alkalmából.
11.00–16.00	(Hétköznapokon)
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

2017. október 26., november 2., 9., 16., 23. JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként	délután	a	kikapcsolódásé,	a	játéké	a	
főszerep.		Társasjátékok:	kockajátékok,	sakk,		kanaszta,		
snapszer,	malomjáték,	UNO,	Activity	,	Scrabble,	vizuális		
barkochba,stb.
16.00–19.00-ig
Civilház	kisterme	(Fő	u.	64.)

2017. október 26. Reformáció 500
A	Zöldliget	Általános	Iskola	tanulónak	ünnepi	műsora	a	
Reformáció	500.	évfordulóján.	
10.00
Városi	megemlékezés:	17.00
Zöldliget	Általános	Iskola	(Kis	u.1.)

2017. október 29. V. Tökös Mulatság
Tökös	programok	egész	délután	Halloween	 
Tánc	Show-val,	szellemlabirintussal,	tökfaragással,	
töklámpás	felvonulással,	Tökkirály	és	Tökkirálynő	
választással
13.00–19.00-ig
Velence	Korzó	(Tópart	u.	47.)

2017. november 2. Kegyeleti megemlékezés, 
koszorúzás
Megemlékezés	a	harcokban	elesett	áldozatokra,	kegyeleti	
sétával	és	koszorúzással	egybekötve.	A	kegyeleti	körút	
Némedi-Varga	László	'56-os	mártír	katona	síremlékénél	
kezdődik	a	temetőben,	majd	a	magyar	és	német	katonák	
síremlékeinél,	ezt	követően	a	kastély	sírkertjében	az	orosz	
katonák sírjainál folytatódnak. A megemlékezéssorozat a 
Civilház	emléktáblájánál	ér	véget.		
10.00–11.30
Velencei	temető	(Ország	u.	23.)

2017. november 5. Velence SE – Kápolnásnyék 
Megyei	II.	osztályú	labdarúgó-mérkőzés																																																											
13.30
Sportpálya	(Kastélypark,	Tópart	u.	52.)

2017. november 10. Lapozó Galéria a Könyvtárban
Kalmár	Zsolt	képi	gondolkodó	rendhagyó	kiállításának	
megnyitója 
17.00
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

2017. november 15-től „A szigonytól a görbe cucáig”
A	Velencei	Helytörténeti	Egyesület	állandó	kiállítása.
11.00–16.00	(hétköznapokon)
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

2017. november 17. GreCSÓKOLlár
Grecsó	Krisztián	és	Kollár-Klemencz	László	zenés	irodalmi	
estje
17.00
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

2017. november 19. Velence SE – Szabadegyháza 
Megyei	II.	osztályú	labdarúgó-mérkőzés
13.00
Sportpálya		(Kastélypark,	Tópart	u.	52.)

2017. november 24. Tolcsvay Béla-est
A	Kossuth-díjas	énekmondó,	zeneszerző	szóban	és	dalban	
mesél	életről,	művészetről,	magyarságról,	spiritualitásról.	
17.00
Wenckheim-kastély	(Tópart	u.	52.)

TOVÁBBI PROGRAMELŐZETES 

2017. december 3., 10., 17.  Nekem Velence Advent
Karácsonyváró	készülődés	kiváló	programokkal	kicsiknek	és	
nagyoknak,
új helyszínen!
További	információk	hamarosan
(www.velenceturizmus.hu)

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:	Október	6-án	az	aradi	hősökre	emlékeztünk	
(írásunk	a	7.	oldalon)	Fotó:	Róth	Hajnalka	

Velencei
Események
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Képviselői	fogadóórák	
2017. november

Dr. Sirák András: 15.00–16.00	 
2017.	november	2.	(csütörtök)	

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00	 
2017.	november	2.	(csütörtök)	

Fésűs Attila: 8.00–10.00	 
2017.	november	3.	(péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00	 
2017.	november	13.	(hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00	 
2017.	november	13.	(hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00	 
2017.	november	10.	(péntek)	

Szabó György: 14.00–15.00	 
2017.	november	21.	(kedd)	

Uj Roland: 10.00–12.00	 
2017.	november	13.	(hétfő)	

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

Kedves Velenceiek!
Szeptemberben	végérvényesen	elköszöntünk	a	nyá-
rias	időjárástól,	az	elmúlt	évekhez	képest	kicsit	talán	
korán	jött	az	ősz.	Mire	azonban	megszokhatnánk	ezt	
a	változatos	évszakot,	máris	jön	a	hideg,	zord	tél,	ami-
kor	majd	nosztalgiával	gondolunk	vissza	a	lombhul-
latós	 hetekre.	 Azokra,	 amelyek	 számomra	 igencsak	
eseménydúsra sikeredtek.
Szeptember	13.	és	15.	között	Velencén	tartotta	kihe-
lyezett	ülését	a	Fidesz-KDNP	parlamenti	 frakciója.	A	
város polgármestereként és a helyi Fidesz csoport 
elnökeként	 egyaránt	 büszke	 vagyok	 arra,	 hogy	 3	
éven	belül	immár	másodszor	került	sor	városunkban	
erre	 az	 eseményre.	 Nagy	 örömömre	 szolgált,	 hogy	
házigazdaként	Tessely	Zoltán	választókerületi	elnök	
úr	 társaságában	 fogadhattam	 Orbán	 Viktor	 minisz-
terelnök	 urat,	 Kövér	 László	 házelnök	 urat	 és	 Kósa	
Lajos	miniszter	urat,	akkor	még	frakcióvezetői	minő-
ségében.	 A	 három	 nap	 során	 többször	 találkoztam	
és	 folytattam	 konstruktív	 megbeszéléseket	 vezető	
politikusainkkal,	 akik	 támogatják	 fejlesztési	 elkép-
zeléseinket,	elégedettek	eredményeinkkel	és	eléjük	
vázolt terveinkkel.
Két	nagyszerű	velencei	sportembert,	kenus	világ-	és	
Európa-bajnokunkat,	 Lakatos	 Zsanettet	 és	 olimpiai	
ezüstérmesünket,	 világbajnokunkat,	 Tóth	 Dávidot	
fogadhattam	szeptember	15.	napján	a	Polgármesteri	
Hivatalban.	Mindketten	nehéz	és	eredményes	szezon	
végén	látogattak	el	hozzám.	Magukkal	hozták	érem-
kollekciójuk	legékesebb	darabjait,	olimpiai,	vb-	és	Eb-	
aranyaikat,	ezüstjeiket,	bronzaikat,	a	teljesség	igénye	
nélkül.	Ők	azok,	akik	példát	mutatnak	a	velencei	fia-
taloknak,	 kijelölik	 a	 követendő	 csapásirányt	 a	 siker	
felé	 vezető	 úton	 a	 felnövekvő	 nemzedéknek,	 akik	
remekül	 példázzák,	 hogyan	 kell	 eljutni	 egy	 tóparti	
kisvárosból	az	olimpiai	dobogóra	és	a	világ	tetejére.	
Lakatos	Zsanett	ezt	követően	velünk	tartott	és	kivette	
a	részét	a	TeSzedd!	akcióból	is!	Alig	ért	haza	Dél-Afri-
kából	a	maratoni	vb-ről,	máris	jött	és	segített	nekünk.	

Köszönjük!	Önkormányzatunk	önállóan	csatlakozott	
a	„TeSzedd	–	Önkéntesen	a	Tiszta	Magyarországért”	
akcióhoz,	 amelynek	keretében	a	Velence	Korzón	és	
környékén,	 az	 Ökoparknál,	 a	 tóparton,	 valamint	 a	
Wenckheim-kastélynál	került	sor	önkéntes	hulladék-
szedési	tevékenységre.	Közel	százan	jöttek	el	felhívá-
sunkra	és	vettek	részt	a	közterület-tisztítási	akcióban,	
amelynek	során	70	zsáknyi	szemetet	szedtünk	össze,	
jelentős	részét	közvetlenül	a	tóparton.	Sajnos	itt	lát-
szott	 leginkább	 az,	 hogy	még	 sokat	 kell	 fejlődnünk	
környezetünk	 tisztán	 tartása,	 az	 ehhez	 kapcsolódó	
felelős	 magatartás	 tekintetében.	 Kiemelt	 köszönet	
jár	nyugdíjasainknak,	polgárőreinknek,	önkéntes	tűz-
oltóinknak,	 intézményeink	 dolgozóinak,	 valamint	 a	
Dr.	Entz	Ferenc	Mezőgazdasági	Szakgimnázium	veze-
tőinek	és	munkatársainak,	akik	nagy	számban	vettek	
részt	az	akcióban.
Szeptember	 16-án	 városunkban	 rendezték	 meg	
első	ízben	a	Magyarország	Legszebb	Birtoka	verseny	
díjátadó	gálaestjét,	 amelyen	 feleségem,	Mónika	 tár-
saságában	 vettem	 részt,	 és	 a	 szervezők	 felkérésére	
pohárköszöntőmben	üdvözölhettem	a	résztvevőket.	
A	hagyományteremtő	megmérettetésen	több	tókör-
nyéki	és	Fejér	megyei	jelölt	is	a	legjobbak	közé	került,	
végül	a	fődíjat	egy	kecskeméti	agrármérnök,	családi	
gazdálkodó,	 Somodi	 Ferenc	 nyerte	 el,	 az	 ő	 tanyája	
lett	Magyarország	Legszebb	Birtoka.	Gratulálok	neki	
és minden díjazottnak!
Szeptember	 25-én	 egy	 olyan	 –	 a	 kerékpáros	 forga-
lom	mérésére	 szolgáló	–	eszközt	mutattunk	be	 saj-
tótájékoztató	 keretében	 a	 VelenceBike	 Kerékpáros	
Kompetencia	 Központban,	 amely	 egy	 lokálpatrióta	
cégvezető,	a	Szőke	József	által	képviselt	„Mérföldkő”	
Kft.	 fejlesztése,	 és	 amely	 újabb	 előrelépés	 a	 kerék-
páros	 infrastruktúra	 fejlesztése	 tekintetében,	hiszen	
ez	az	eszköz	egészen	pontosan,	havi,	heti,	napi	vagy	
akár	órai	lebontásban	megmutatja	nekünk,	mekkora	
forgalma van kerékpárútjainknak. 

Október	 4-én	 került	 sor	 az	 Idősek	 Világnapjához	
kötődő	 rendezvényünkre,	 amelyen	 városunk	 nyug-
díjasait	 köszönthettem	 a	 nekik	 járó	 tisztelettel	 és	
szeretettel	 a	 Walzer	 étteremben.	 Nagy	 öröm	 szá-
momra,	 hogy	 sokan	 elfogadták	 meghívásomat,	 így	
együtt	tölthettünk	néhány	kellemes	órát,	amelyeket	
a	 Meseliget	 Óvoda	 és	 a	 Zöldliget	 Általános	 Iskola	
nebulóinak	 szép	műsora,	 valamint	 generációk	 ked-
vence,	 Aradszky	 László	 fellépése	 színesített	 a	 feltá-
lalt	finom	falatok	mellett.	Ekkor	még	nem	tudhattuk,	
hogy a kiváló énekes utolsó Fejér megyei fellépése 
lesz	 a	 velencei,	 eseményünk	 után	 négy	 nappal	
ugyanis	 váratlanul	 elhunyt.	Nyugodjék	békében!	Az	
ovisoknak	és	 az	 iskolásoknak,	 valamint	 felkészítőik-
nek	külön	köszönöm	a	szívmelengető	produkciókat!	
Szintén	nagy	örömömre	szolgált,	hogy	sok	értékes	és	
hasznos	nyereményt	ki	tudtunk	sorsolni	a	résztvevők	
között	 a	 tombolahúzáson.	 A	 felajánlásokat	 ismétel-
ten	köszönöm	minden	adakozónak!
Hivatalos	városi	ünnepségünkön	október	9.	napján,	a	
Zöldliget	Általános	Iskolában	emlékeztünk	az	1848–
49-es	szabadságharc	és	 forradalom	utáni	megtorlás	
áldozataira,	kiemelt	 tekintettel	a	13	aradi	vértanúra.	
Ünnepségünkről	bővebben	a	7.	oldalon	olvashatnak.
Az	 előttünk	 álló	 időszakban	 is	 több	 hagyományos	
rendezvényen	 várjuk	 Önöket.	 Ezekről	 a	 2.	 oldalon	
olvashatnak.	Egyet	emelnék	ki	közülük,	a	november	
2.	napján	délelőtt	9	órakor	esedékes	kegyeleti	meg-
emlékezéssorozatunkat,	 amelynek	keretében	a	har-
cokban	elesett	áldozatokra	emlékezünk	a	magyar,	a	
német	és	az	orosz	katonák	síremlékeinél,	valamint	a	
Civilház	emléktáblájánál.	Tartsanak	velünk	kegyeleti	
sétánkon!

Koszti András
polgármester

A kihelyezett frakcióülésen Balog Zoltán miniszter úrral, kezében a leendő 
velencei FINA uszoda terveivel
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V
ELENCEI HÍRADÓ:	 Tisztelettel	
köszöntöm	 Ildikó	 asszonyt,	 hadd	
ronthassak	mindjárt	ajtóstól	a	házba!	
Mi,	közemberek	tudjuk,	hogy	a	védő-
női	 hálózat	 egy	 hungaricum,	 első	

hasonló	célú	szervezet	Európában,	de	sokkal	többet	
nem	 tudunk	 róla.	 Rémlik,	 hogy	 Zöldkereszt,	 meg	
Stefánia,	 ilyesmi,	 de	 pontos	 képünk	 nincs.	 Kérem	
Ildikót,	okosítson	fel	bennünket.
Balassa Józsefné: Nem	éppen	erősségem	a	 szer-
vezetünk	 történelmi	 múltja,	 de	 ismereteimet	 szí-
vesen	átadom.	1915-ben	alakult	a	belga	hercegnő	
névadásával	a	Stefánia	intézmény.	Újszülöttek,	cse-
csemők,	kismamák	életkörülményeinek	a	könnyíté-
sére szolgált.
1917-ben	alakult	a	Zöldkereszt	az	alábbi	feladatok-
kal:
1.	Anya	és	csecsemővédelem.
2.	Iskolai	egészségügy.
3.		Nemi	 betegségek	 és	 tbc	 (Morus	 Hungaricus)	
elleni	küzdelem.	

4.	Szegény	betegek	otthoni	gondozása.
5.	Szociális	gondozás.
1941-ben	 a	 Stefánia	 és	 a	 Zöldkereszt	 egyesültek.	
1951-ben	minden	körzeti	orvos	mellé	egy	védőnő	
lett	beosztva.	1960-ban	kialakultak	a	gyermekorvosi	
körzetek,	1970-ben	alapították	meg	az	 iskolanővé-
rek	rendszerét.	2004-ben	jelenlegi	formájában	meg-
alakult	a	Magyar	Védőnők	Egyesülete.	Nyilván	kiszé-
lesedett	a	feladatkörünk,	az	egészségvédelem	mag-
zati	 kortól	az	óvodás-,	majd	 iskoláskoron	keresztül	
az	időskort	is	beszámítva,	más-más	feladatokkal	lát	
el	bennünket.	
VH.:	Nagyon	köszönöm,	kedves	Ildikó,	a	részletes	–	a	
tanulmánynak	is	beillő	–	tájékoztatást.	Most	az	álta-
lánosságok	 elmondása	 után	 időszerű,	 hogy	 Ildikó	
saját	magáról,	munkában	töltött	életéről,	nyugdíjas	
életéről	is	szóljon.	Gyermekkora,	iskoláskora?

Balassa Józsefné: Egy	Paks	melletti	faluban	szület-
tem.	Éltem	a	falusi	gyermekek	szokott	életét,	majd	
felsőbb	 iskoláimat	 Pakson	 végeztem.	 Vonzott	 az	
orvosi,	vagy	a	hozzá	közeli	pálya.	Általános	és	közép-
iskoláim	 elvégzése	 után	 adódott	 egy	 lehetőség:	
Szegedre,	 az	 ÁVI-ba	 (Állami	 Védőnőképző	 Intézet)	
iratkoztam hároméves képzésre. 
VH.:	Munkába	állása?
Balassa Józsefné: Bizony	 nem	 szívesen,	 szoron-
gással	 telve	 álltam	 munkába.	 A	 már	 hamarabb	
végzett társaimtól csak rosszat hallhattam a reám 
is	váró	fogadtatásról.	Velencén	munkába	jelentkez-
vén	minden	rossznak	az	ellenkezőjét	tapasztaltam!	
Kedves,	aranyos,	segítőkész	munkatársak,	telve	jóin-
dulattal.
VH.: A	lakosság?
Balassa Józsefné: Befogadó. Elutasítással sehol 
nem	találkoztam,	legfeljebb	néhány	családnál	némi	
bizalmatlansággal.	 Ennek	 oka	 főleg	 fiatalkorom	
volt,	„ugyan	már	mit	tudhat	ez	a	leányka	erről,	meg	
arról…”,	gondolták.	Kemény	munkával,	sok	odafigye-
léssel	hamarosan	sikerült	ezt	a	helyenként	megje-
lenő	bizonytalanságot	leküzdenem.	Nem	volt	köny-
nyű,	de	úgy	érzem,	hogy	általános	volt	az	eredmény.
VH.:	 Ildikó	 szerint,	mik	 azok	 a	 legfőbb	 tulajdonsá-
gok,	amelyek	a	védőnő	eredményes	munkáját	biz-
tosíthatják,	biztosítják?
Balassa Józsefné: Nézze	József,	ha	egyetlen	szóval	
kellene	válaszolnom,	nos,	az	egyetlen	szó	az	lenne,	
hogy	hivatástudat.	Ha	a	 fogalmat	 részeire	szedem,	
akkor	biztos,	hogy	előkelő	helyet	kap	a	humanista	
szemlélet,	az	emberszeretet.	Nagyon	fontos	a	biza-
lom,	a	bizalom	az	egyik	 fél	 részéről,	mert	az	bizal-
mat	 szül	 a	 másik	 félben	 is.	 A	 leányok,	 asszonyok	
olyan	 intimitásokat	 osztanak	 meg	 a	 védőnővel,	
amelyet	édesanyjuk,	vagy	legjobb	barátnőjük	elől	is	
titkolnak.	Még	ide	sorolnám	a	szakmai	biztonságot	
is.	 Eszembe	 jutott	még,	 hogy	 az	 sem	 baj,	 ha	 vala-
melyes	 pedagógiai	 készsége	 is	 van	 a	 védőnőnek.	
Néha	megdöbbentő,	hogy	egyes	lányok,	asszonyok	
–	 iskolázottságuktól	 függetlenül	 –	 talán	 ismerik	 a	
harmincéves	 háború	 csatáit,	 de	 nem	 ismerik	 saját	
szervezetük	alapvető	életfunkcióit	sem.
VH.: Hogyan	kezdte	Velencén	a	munkáját,	mekkora	
területet	kellett	ellátnia?

Balassa Józsefné: Mondhatni,	hogy	zökkenőmen-
tesen	 ment	 minden,	 aranyos	 kollégáim	 mindent	
megmagyaráztak,	megmutattak.	Előbb	egy	Babetta	
robogóval	jártam	körzetemet	(főleg	a	velencefürdői	
rész,	az	Újtelep	és	a	Hajdú-tanya),	majd	a	Babettát	
Trabant,	 azt	 Wartburg	 váltotta	 föl…	 A	 kezdeti	 évek	
voltak	a	legnehezebbek.	Az	első	éveimre	esik,	hogy	
a	 védőnői	 tevékenységet	 főiskolai	 végzettséghez	
kötötték.	 Levelező	 szakon,	 Budapesten	 végeztem	
el	a	főiskolát,	a	munkám	mellett.	Nem	volt	könnyű.
VH.: Családja?
Balassa Józsefné:	Két	gyermekem	van,	nagyrészt	
egyedül	neveltem	őket.	Viktória	43,	Tamás	41	éves.	
Mindketten	 Velencén	 laknak,	 innen	 járnak	 Pestre,	
illetve	 Székesfehérvárra	 dolgozni.	 Három	 unokám	
van,	bennük	sok-sok	örömöt	lelek.
VH.:	Nagyon	szép	a	háza,	mintaszerűen	gondozott	a	
kertje.	Egyedül	lakja,	egyedül	gondozza?
Balassa Józsefné: Igen,	 egyedül.	 Ha	 valami	 férfi-
munka	 adódik	 a	 ház	 körül,	 akkor	 átjön	 a	 fiam	 és	
elvégzi,	de	természetesen	lányom	és	férje	segítsé-
gére	 is	bármikor	számíthatok.	A	Határ	útról	költöz-
tem	 ide,	 a	 számozott	 utcák	 egyikébe,	 soha	 jobb,	
szebb	környezetet,	kedvesebb	szomszédokat.	
VH.: Hogyan	telnek	nyugdíjas	napjai?
Balassa Józsefné:	 Tudja,	 nem	 értem	 azokat	 a	
nyugdíjasokat,	akik	unalomra,	elfoglaltság	hiányára	
panaszkodnak,	 „nem	 tudnak	mit	 kezdeni	maguk-
kal”.	Teljes	az	életem.	A	nap	huszonnégy	órájának	
minden	perce	ad	elfoglaltságot,	vagy	éppen	nyújt	
szórakozást.	Háztartási	munka,	kertészkedés,	ese-
tenként	unokák	felügyelete,	nevelése,	számítógép,	
TV,	 olvasás,	 és	 sorolhatnám.	 Feltétlenül	 szólnom	
kell	 arról,	 hogy	mi,	 a	 nyugdíjasok,	 akik	 azelőtt	 az	
egészségügyben	 együtt	 dolgoztunk,	 szoros	 kap-
csolatot	 tartunk	 egymással.	 Névnapokat	 együtt	
ünneplünk,	 állandó	 kapcsolatban	 vagyunk	 egy-
mással,	 ügyes-bajos	 dolgainkban	 segítjük	 egy-
mást.	Összegezve,	talán	magamat	ismételve:	teljes	
életet élek!
VH.:	Kedves	Ildikó,	Olvasóink	nevében	is,	köszönöm	
a	beszélgetést.

Solymosy József

Balassa Józsefné, Ildikó
nyugdíjas	védőnő
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I. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:  Dr. Szabó Irén
Rendelés	helye:	Velence,	Fő	utca	2.
Rendelő	telefonszáma:	22/574-019
Rendelési	idő:
hétfő:			8.00–12.00		Rendelés
kedd:			 8.00–10.00	Terhesgondozás 

10.00–12.00	Rendelés
szerda:	8.00–12.00	Rendelés
csütörtök:	13.00–17.00	Rendelés
péntek:	8.00–12.00	Rendelés

II. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:  Dr. Tassy Péter
Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	u.	65.
Rendelő	telefonszáma:	22/471-231
Rendelési	idő:
hétfő,	kedd,	csütörtök,	péntek:	9.00–12.00
szerda:	13.00–17.00

Angelika Családorvosi Kkt.

Rendel:  Dr. Sirák András
Rendelés	helye:	Velence,	Tópart	utca	34.
Rendelő	telefonszáma:	22/472-242,	22/598-149
Rendelési	idő:
hétfő,	szerda,	csütörtök,	péntek:	8.00–12.00	
kedd:	13.00–17.00

Központi Háziorvosi ügyeleti Szolgálat

Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	u.	65.	(7-es	főút	mellett)
Rendelő	telefonszáma:	22/311-104
Ügyeleti	időszak:
naponta	hétköznap	17.00	órától	másnap	reggel	7.00-ig,	
munkaszüneti	napokon	7.00	órától	másnap	reggel	7.00-ig.

I. sz. Fogorvosi körzet

Rendel: Feketéné Dr. Demeter Szilvia
Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	u.	65.	(Szakorvosi	
rendelőintézet)
Rendelő	telefonszáma:	+36-20	970-4826	(csak	rendelési	
időben	hívható)
Rendelési	idő:
hétfő,	csütörtök,	péntek:	7.00–13.00,	kedd:	11.00–17.00,	
szerda:	14.00–18.00

Szak- és magánrendelések 

a	Velencei	Szakorvosi	Rendelőintézetben	(Balatoni	út	65.)
munkanapokon	8.00–20.00-ig.	 
Bővebben:	www.szakrendelovelence.hu
Tel.:	(22)	589-515

Fogorvosi rendelő

Rendel: Dr. Szegedi József
Rendelés	helye:	Velence,	Fő	u.	2.
Rendelő	telefonszáma:	+36-30-836-5895	(rendelési	időben)
Rendelési	idő:
hétfő,	csütörtök:	13.00–20.00,	szerda:	8.00–17.00	 
(8.00–12.00	iskolafogászat)

Gyermekorvosi rendelő  

Rendel:  Dr. Oszvald Éva
Rendelés	helye:	Velence,	Balatoni	út	65.
Rendelő	telefonszáma:	22/472-156
Rendelési	idő:
hétfő	13.00–16.00 
kedd	12.00–14.00 
szerda	13.00–16.00 
csütörtök	10.00–12.00 
péntek	9.00–12.00

I. sz. Védőnői körzet

Torma Csabáné
Velence,	Balatoni	út	65.	Tel.:	20/967-3302
A	körzetbe	Velence	Ófalu	és	Bence-hegy	településrészek	
tartoznak.
Terhestanácsadás:	csütörtök:	10.00–11.00
Csecsemőgondozás	és	tanácsadás 
egészséges	gyerekeknek:	csütörtök:	8.00–9.00

II. sz. Védőnői körzet

Papp Judit
Velence,	Balatoni	út	65.	Tel.:	20/425-5154
A	körzethez	tartozik	Velence	Újtelep	és	Velencefürdő	
településrésze.
Terhestanácsadás	 
hétfő:	08.00–10.00
Csecsemőgondozás	és	tanácsadás	egészséges	gyerme-
keknek  
hétfő:	10.00–11.00

Gyógyszertárak

Velence Gyógyszertár
Velence,	Balatoni	út	65.	Tel.:	22/589-524
Nyitva:		hétfő–péntek:	8.00–20.00 

szombat:	8.00–14.00

Vörösmarty Gyógyszertár Ófalu
Velence,	Halász	u.	Tel.:	22/471-596
Nyitva:	hétfő–péntek:	9.00–15.00

Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence,	Iskola	u.	Tel.:	22/472-074
Nyitva:	hétfő–péntek:	9.00–15.00

Gyógyítóink
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Elfeledett	mesterségek,	szokások
„Ha	rossz	leszel,	elvisz	a	drótostót!”	Nagyanyáink	ide-
jében	ezzel	ijesztgették	a	szülők	engedetlen	cseme-
téiket	az	Alföldtől	egészen	Zemplénig.	Néhanapján	
feltűntek	a	régi	Velence	poros	utcáin	is.	De	ki	is	volt	
az	a	drótostót?	Tényleg	az	volt	a	fő	szórakozása,	hogy	
magyar	gyerekeket	rabolt?
A	 18.	 században	 Trencsén	 vármegye	 északi	 terüle-
tének	férfilakossága	egyre	inkább	szembesült	azzal,	
hogy	 a	 mezőgazdaságból	 nem	 tudja	 fönntartani	
a	 családját.	 Terméketlen,	 köves	 földek,	 mostoha	
időjárás,	 kezdetleges	 földművelési	módszerek	 –	 ez	
mind-mind	hozzájárult	ahhoz,	hogy	a	 férfiak	valami	
új	megélhetési	módon	 kezdjék	 törni	 a	 fejüket.	Már	
korábban	 is	eljártak	Sziléziába	dolgozni,	 innen	hoz-
ták magukkal a drót megmunkálásának ismeretét. 
Ebből	 fejlődött	 ki	 a	 drótos	 szakma,	mely	 hatalmas	
karriert	 futott	be.	A	„Drótosföldnek”	 (szlovákul	Dro-
tária)	 nevezett	 Felső-Vágmente	 mellett	 később	
drótostelepülések	 alakultak	 ki	 a	 Szepességben	 is.	
A	 szlovák	 vándordrótosok	 nemcsak	 a	 történelmi	
Magyarország	 területét	 járták	be,	hanem	eljutottak	
sokkal	távolabbi	vidékekre	–	Oroszországba,	Kínába	
és	 Amerikába	 is.	 Több	 korabeli	 utazó	 följegyezte,	
hogy a trencséni falvak tele vannak asszonyokkal 
és	gyerekekkel,	de	 férfit	alig	 látni	bennük.	A	 férfiak	
ugyanis	 csak	 a	 téli	 időszakra	 jártak	 haza	 a	 család-
jukhoz.	Képzeljük	csak	el,	mekkora	terhet	rótt	ez	az	
asszonyokra,	akiknek	egyedül	kellett	vállukon	vinni	
a	 háztartás,	 gazdálkodás,	 gyermeknevelés	 minden	
gondját.	Bizony	az	is	előfordult,	hogy	a	családfő,	aki-
nek	éves	keresete	a	család	egyetlen	pénzbevételét	
jelentette,	hazafelé	menet	útközben	elitta	a	pénzt.	
Sokszor	az	sem	segített,	hogy	a	férfiak	indulás	előtt	
ünnepélyes	esküt	tettek:	nem	fognak	engedni	az	ital	
csábításának.
A drótosoknak csak egyik rétegét képezték a szegény 
házaló	mesteremberek,	 akik	hátukon	cipelték	egész	
műhelyüket.	Kezdetben	egymagukban,	majd	inasuk-
kal	járták	a	világot.	Nem	érdektelen	megjegyeznünk,	
hogy	a	drótosinas	szlovák	neve	džarek	[dzsarek],	mely	
a	magyar	gyerek	szóból	származik.	A	drótosok	később	
társaságokba	 tömörültek,	 műhelyeket,	 sőt	 egész	
manufaktúrákat	 alapítottak.	 A	 történelmi	 Magyaror-
szág	déli	területein	azonban	elsősorban	az	egyesével,	
kettesével	járó	vándor	drótos	alakja	volt	a	jellemző,	bár	
akadtak	kisebbfajta	műhelyek	is.	Kezdték	azzal,	hogy	
a	ház	előtt	az	utcán	kikiabálták	magukat,	van	e	lyukas	
lábas,	 fazék,	mert	 akkor	most	 ott	 helyben	 befoltoz-
zák.	 „Fazikat	 fótooznyi”,	 „drótoznyi-fótoznyi”.	Meg	 is	
tették	–	talán	három	forintért	foltonként.	A	művelet	a	
következőképpen	zajlott	–	először	a	lyukat	megsmirg-
lizte,	majd	csirizelt	és	alul-felül	rákalapálta	a	flepniket	
(rátétet),	amiket	összeszegecselt.

Drótostót

Sodronyarszlánok a magyar 
irodalomban
Szeretetteljes	 iróniával	 festett	 képet	 kaphattak	 a	
„sodronyarszlánoknak”	titulált	drótosokról	Pajor	Ist-
ván	tollából	a	Honderü	című	reformkori	szépirodalmi	
és divatlap olvasói:
Mint	hajdan	kalandor	 lovagok	–	kár	hogy	nem	gya-
logok	a	hasonlat’	találóbbsága	végett	–	ugy	indul	ki	
a	sodronyos	sziklás	hazájából,	bejárni	a	földkereksé-
gét,	s	reformálni	a	már	szétbomlott	nemzeti	fazeka-
kat;	 fegyvere	mindössze	 egy	 kusztorából	 áll,	melly	
azonban	 nem	 annyira	 ellenség,	mint	 ártatlan	 rozs-
kenyér ellen tesz szolgálatot; végczélja mindenkor: 
falubajutás	és	 törött	edény,	mit	ő	–	bár	czammogó	
léptekkel	–	többnyire	el	szokott	érni,	s	habár	véletle-
nül	reá	éjjelednék	is,	evvel	sem	sokat	gondol,	hanem	
megfordítván	a	voltszürke	leppentyűt,	„ott	a	hol”	jót	
hortyog,	s	nagy	tervei’	kivitelét	más	napra	halasztja.	
Mi	 sem	eredetibb,	mint	midőn	 a	nap’	 fölkelő	 suga-
rainál	 két	 drótos	 –	 mert	 párosan	 járnak	 –	 komoly	
szótlanságban	kullog	rongyos	magyar	falu	felé,	szá-
molva	 magyar	 bőkezüségre	 s	 törött	 edények’	 hal-
mazára.	Bejutva	a	faluba,	mindenik	külön	utat	vesz,	
s	lassu,	kimért	léptekkel,	jól	betanult	variatiók	szerint	
kiáltozza:	dajtye	hrncze	drótuvaty;	gyökeres	magyar	
helyeken:	 „drótultassík”.	A	magyar	gazdasszonynak	
ennél	 örvendetesb	hang	nem	ütheti	 fülét;	 azonnal	
eszébe	jut	a	sok	lábatlan	lábas,	fületlen	fazék,	repedt	
tál és tányér; s tán még szíve is kész volna megre-
pedni,	csakhogy	legyen	mit	drótolni,	ha	történetesen	
csupor	nem	találkoznék.	Ugyanez	a	folyóirat	tudósít	
arról	 is,	hogy	a	drótosoknak	Soroksáron	egész	tele-
pük	van,	ahol	„valódi	respublikai	életet	élnek”.
A drótostótok alakját sok magyar irodalmi alko-
tás	megőrizte,	 ezek	 közül	 néhány	 az	 interneten	 is	
olvasható,	például	Gárdonyi	Géza	Egy	szál	drót	című	

novellája.	Az	ezekből	kibontakozó	kép	szerint	a	dró-
tostót	 jámbor,	aranykezű,	becsületes	mesterember.	
Szívós,	 igénytelen,	 kevéssel	 is	 beéri.	 Általában	 a	
konyha	küszöbén	dolgozik.	Szívesen	veszi,	ha	meg-
kínálják	 egy	 kis	 kenyérrel,	 szalonnával,	 pálinkával.	
Ládája	mindenféle	 rejtélyes,	a	 falusi	fiúk	képzeletét	
izgató	 tárgyakat	 rejt.	 Tört	magyarsággal	 kommuni-
kál	a	gazdasszonyokkal.	Öltözéke	vászoning,	 széles	
karimájú	kalap,	lábbelije	bocskor.
A	bocskorról	 (szlovákul	krpce)	kapta	nevét	a	dróto-
sok	jellegzetes	tolvajnyelve,	a	krpoština	[krpostyina]	
is.	Olyankor	használták,	amikor	a	környezet	elől	eltit-
kolandó	információt	osztottak	meg	egymással.	Szó-
kincsében	a	kitalált	kifejezések	mellett	sok	magyar	
eredetű	szó	is	szerepelt.
A drótosok tevékenysége szerteágazó volt. A dró-
tozáson	 (megrepedt	 cserépedény,	 teknő	 körbedró-
tozása) és foltozáson (lyukas edény megfoltozása) 
kívül	 készítettek	 konyhai	 eszközöket,	 egércsapdá-
kat,	 gyerekjátékokat,	 később	 dísztárgyakat	 is.	 Az	
első	 világháború	 után	 a	 geopolitikai	 változások,	
valamint	az	ipari	termelés	ugrásszerű	fejlődése	miatt	
a	drótosmesterség	hanyatlásnak	 indult.	Az	 idősebb	
generáció	 visszaemlékezéseiben	 azonban	 még	 a	
múlt	század	ötvenes,	hatvanas	éveiben	is	találkozha-
tunk	Magyarország	területén	házaló	drótosokkal.	Ők	
már	 nem	 az	 egykori	 Trencsén	 vármegyéből	 érkez-
tek	 hazánkba,	 hanem	 a	 Hegyköz	 szlovák	 falvaiból.	
A	szlovákok	máig	nagy	becsben	tartják	a	drótosha-
gyományokat.	 Szlovákiai	 kézművestalálkozókon,	
kirakodóvásárokon gyakran találkozhatunk hagyo-
mányőrző	mesterek	 drótostermékeivel.	 Nagyrónán	
(Veľké	 Rovné),	 a	 „Drótosföld”	 szívében	 drótosmú-
zeum	is	üzemel.	 Ludmann  Ágota 

(Velencei	Helytörténeti		Egyesület)
Forrás:		Marosz	Diána	írása.	
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	Velencén	történt

Emlékezések az 
aradi mártírokra

Október	6-án	városunk	alpolgármestere,	dr.	Sirák	
András	és	Pápai	Szabó	György	református	 lelki-
pásztor,	 önkormányzati	 képviselő,	 a	 Kulturális,	
Oktatási	és	Sport	Bizottság,	valamint	a	Pénzügyi	
és	Városfejlesztési	Bizottság	elnöke	koszorúzott	
a	 Hősök	 parkjában,	 méltóképpen	 felvezetve	 a	
városi	 megemlékezést,	 amelyre	 október	 9-én	
került	 sor	 a	 Zöldliget	 Általános	 Iskola	 színültig	
megtelt	aulájában.
A	 tanulók	 jól	előkészített,	bensőséges	műsorát	
követően	 Koszti	 András,	 városunk	 polgármes-
tere	 beszélt	 1849.	 október	 6-ról,	 illetve	 annak	
üzenetéről,	kiemelve	a	bátorságot	és	a	hazasze-
retetet,	 hiszen	a	 jelentős	 túlerő	ellenére	honfi-
társaink	vállalták	a	harcot	a	haza	szabadságáért,	
s	 vállalták	 ezért	 saját	 életük	 kockáztatását	 is,	
hiszen	 tudták,	 ha	 a	 szabadságharc	 sikertelen	
lesz,	ők	is	elbuknak.	

„Tizenhárom	 tábornok	és	Magyarország	 felelős	
miniszterelnöke	halt	mártírhalált	1849	október	
6-án.	 Elbukott	 a	 szabadságért	 vívott	 forradal-
munk	és	harcunk	 a	 nagy	 túlerővel	 szemben.	A	
történelemben	 nem	 először	 és	 nem	 utoljára,	
maroknyinak	 számító	 hazafi	 állt	 szemben	 egy	
kétszázezer	 fős	 orosz	 haderővel	 és	 egy	 hat-
vanhatezres	 császári	 ármádiával.	 Tudták,	 hogy	
a	 lehetetlent	 vállalják	 fel,	 de	 reménykedtek.	
Reménykedtek,	 hogy	 ha	 le	 tudják	 lassítani	 a	
folyamatokat,	 talán	 a	 nyugat	 felfigyel	 és	 segít.	
Európa	nyugati	 felén	azonban,	csak	nagy	 fázis-
késéssel,	kivégzésük	után	pendültek	meg	a	szo-
lidaritás	húrjai”	–	emelte	ki	Koszti	András.	
A	 polgármester	 hozzátette,	 hogy	 ma	 is	 törté-
nelmi	időket	élünk,	égető	szükség	van	a	hazafi-
ság	 és	 az	 összetartozás	 érzésének	 folyamatos	
táplálására.	Mint	mondotta:	„Ez	az	aradi	mártírok	
ránk	hagyományozott	felelőssége.”	

 (KZs, MB)

Aradszky Lászlóval ünnepeltek
Évek	 óta	 hagyományos	 esemény	 Velencén,	
hogy	a	város	polgármestere	az	Idősek	Világnap-
jához	 kapcsolódva	 műsoros	 est	 keretein	 belül	
vendégül	 látja	 a	 település	 nyugdíjasait.	 Koszti	
András	 ezúttal	 sem	 bízta	 a	 véletlenre,	 hiszen	
Mészáros	János	Elek	és	Bangó	Margit	után	több	
generáció	méltán	népszerű	kedvencét,	Aradszky	
Lászlót	 hívta	 sztárfellépőnek	 október	 4-én.	 (A	
sors	 otromba	 fintora,	 hogy	 a	 velencei	 program	
volt az énekes utolsó szereplése Fejér megyé-
ben,	 ugyanis	 az	 eseményt	 követő	 negyedik	
napon	váratlanul	elhunyt.	Nyugodjék	békében!)
Közel	háromszázan	tapsolhattak	a	Meseliget	Óvoda,	
valamint	a	Zöldliget	Általános	Iskola	nebulóinak	is,	
akik	hetek	óta	 lelkesen	készültek	produkcióikra.	A	
gyerekek	 és	 felkészítőik	 láthatóan	 sokat	 gyako-

roltak,	méltán	 volt	 jelentős	 tetszési	 indexe	műso-
ruknak.	Polgármester	úrnak	egyébként	arra	 is	 volt	
gondja,	 hogy	 külön	 köszöntse	 a	 „Legszebb	 kony-
hakertek”	 –	Magyarország	 legszebb	 konyhakertjei	
program	 országos	 díjazottjait,	 Katona	 Józsefet	 és	
Józsefnét,	 a	 nyugdíjasklubok	 vezetőit,	 valamint,	
hogy	jelentős	mennyiségű	és	komoly	értéket	kép-
viselő	 nyereményeket	 biztosítson	 a	 tombolához	
több	tucat	támogató	felajánlása	által,	a	résztvevők	
nagy	 örömére.	 A	 jelenlévők	 –	 akik	 számára	 külön	
buszjáratokat	biztosítottak	az	oda-vissza	utazáshoz	
–	finom	estebédet	is	elfogyaszthattak,	végül	pedig	
élő	zenére	kedvükre	rophatták	a	táncot.
„Számomra	 nem	 kérdés,	 mindent	 megteszek	
azért,	 hogy	 ezen	 az	 eseményen	 úgy	 érezzék	
magukat	nyugdíjasaink,	 ahogyan	 azt	Ők	megér-
demlik.	Egész	évben,	folyamatosan	nagyon	sokat	
kapok	 tőlük,	 minden	 tekintetben.	 Jelen	 vannak	
rendezvényeinken,	hasznos	tanácsaikkal	vezetői	
munkámat	 is	 segítik,	 s	 rendszeresen	 szeretettel	
invitálnak	 eseményeikre,	 klubfoglalkozásaikra,	
amelyeken	részt	is	veszek.	Örömmel	töltök	velük	
minden	 percet”	 –	 foglalta	 össze	 gondolatait	
Koszti András polgármester.   (mátay)
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Jaj, annak a népnek, amelynek 
történelmét az ellenség írja!

Calus Seetonius

Solymosy József:  

BICIKLICSENGŐ

Kitántorgott Amerikába másfélmillió 
emberünk – írja József Attila a XX. század 
eleji nagy világválság idején. Igen, Ame-
rika nyert, mi vesztettünk másfélmillió, 
kemény munkához szokott embert. 1956 
év végén, ’57 elején elvesztettük – a forra-
dalmi harcok emberáldozatait, valamint a 
kádári vérengzés mártírjait nem számolva 
–  a „disszidált” negyedmilliónyi embert. 
Kreatív, a rabságot nem tűrő, szorgos kezű 
magyar hazafit. Beindult a szoci ál-liberális 
propagandagépezet: Országunk csak nyert 
azzal, hogy sok munkakerülő szerencse-
lovag elhagyta az országot… Nem igaz! Ők, 
a Magyarságukat nem feledték, Hazánknak 
sok elismerést, dicsőséget szereztek. Egyi-
kükről szólhassak! Íme:

A	 hetvenes	 években	 tudtam	 meg,	 hogy	 vala-
mikori	 iskolatársam,	 aki	 ’56-ban	 disszidált,	Hol-
landiában	él,	 a	 lovassportban	 jelentős	eredmé-
nyeket	ért	el,	ebből	kiöregedvén,	neves	állator-
vosként praktizál és egy lovas panziót tart fenn. 
Lévén	 holland	 gazdáim,	 legközelebbi	 holland	
utam	előtt	 felhívtam	az	 itthon	Kemény	Miklós-
nak keresztelt valamikori osztálytársamat: Klaus 
Kemenyt.	Nyilván	meglepődött,	de	bemutatko-
zásomra,	 nevem	 hallatán	 azonnal	 tudta,	 hogy	
„hova	tegyen”.	Érezni	lehetett	a	rövid	beszélge-
tésből	 is,	 hogy	 őszintén	 örül	 a	 jelentkezésem-
nek. 
Megbeszéltük,	 hogy	 mikor	 és	 hol	 találkozunk;	
hol	szállok	meg,	értem	jön	a	szállodába,	erről	és	
néhány	egyéb	közhelyről	váltottunk	szót.	Udva-
rias	 kérdésemre,	 hogy	 milyen	 „hazait”	 vigyek,	

megdöbbentő	volt	 a	 válasza.	 Igen,	 az	 a	 kérése,	
hogy	 vigyek	 egy	 biciklicsengőt!	 Semmi	 mást,	
mindene	megvan,	de	a	biciklicsengőről	meg	ne	
feledkezzem!	 Meghökkentem,	 mindenre	 gon-
doltam.	A	drótszamarak	országába	egy	magyar	
biciklicsengőt?	 Talán	 leesett	 a	 lóról,	 és	 valami	
nem	 jól	 működik	 a	 legfelső	 emeleten…	 Igen,	
mindenre	gondoltam,	 többször	 is	 rákérdeztem.	
Végül	is,	vittem	a	csengőt.
Értem	jött	Amszterdamba,	a	Hotel	Delpybe,	ahol	
rendszeresen	megszálltam,	elvitt	a	lovas	tanyá-
jára.	Megcsodáltam	a	sok	serleget,	érmet,	ame-
lyeket	lovaglással,	fogathajtással,	vagy	tenyész-
szemlén	 nyert.	 Az	 egyik	 vitrinben	 ott	 állt	 egy	
köszönőlevél,	az	angol	királynő	aláírásával.	Büsz-
kén	mondta,	rámutatva	a	toronymagasan	felhal-
mozott	 újságokra,	 plakátokra,	 hogy	mindenkor	
ragaszkodott,	hozzá,	hogy	a	neve	elé	írják,	hogy	
a magyar származású Nikolaus Kemény.
Hamarosan	az	átadott	biciklicsengőre	 tereltem	
a	szót.	Jót	nevetett,	amikor	a	kérdéses	épeszűsé-
get	is	említettem.	Nálam	több	itthoni	gyermek-
kori	történésre	emlékezett,	de	elmondásával	föl	
tudta éleszteni az én emlékezetemet is.
Mikor	 a	 háború	 végeztével	 Pestről	 haza	 tud-
tunk	menni	 Szolnokra,	 a	 házunkat	 kifosztva	 és	
részben	 kiégve	 találtuk.	 Ami	 mozdítható	 volt	
azt	elvitték,	ami	éghető	volt	–	ajtót,	ablakot,	par-
kettát	 is	beleértve	–	azt	 felégették.	A	padláson	
bóklászva	én	találtam	meg,	egy	öreg,	kémények	
közé	 bújt,	 dongahiányos	 káposztás	 hordóban,	
a	nyelükkel	kikandikáló	botokat.	Esernyő,	 séta-
bot,	tőrös	bot,	lovaglópálca,	parádés	ostor,	min-
den	 hosszúnyelű	 valami,	 ami	 több	 generáción	
keresztül	 a	 családban	 lommá	 vált.	 Nos,	 ezek	 a	
lomok	képezték	az	akkori	„üzleti	vállalkozásom”	
alapjait.	A	cserekereskedelem	dívott	közöttünk,	

gyerekek	 között.	 A	 botok	 hamarosan	 horogra,	
horgászzsinegre,	 csúzlira,	 bicskára	 és	 hason-
lókra	 változtak	 át,	 és	 dédapám	 ezüstfogantyús	
sétabotja	 éppen	 biciklicsengővé	 alakult.	 Ezért	
kellett	a	biciklicsengőt	kivinnem,	hogy	helyette	
visszakapjam	a	botot.
Miklós,	ne	csináld	–	mondtam	–	de	Miklós	meg-
makacsolta	 magát.	 Ami	 egyszer	 megköttetett,	
az	 maradjon	 is	 úgy	 –	 érveltem,	 de	 mindhiába.	
Te	 sem	 fogsz	 annyira	 ellenkezni,	 ha	 elmesé-
lem	 a	 bot	 nálam	 teljesített	 szolgálatát.	 Nem	
fogsz	 ellenkezni,	 ha	 elmondom,	 hogy	 kinek	 a	
parancsára és miért fordítom vissza a gyerekkori 
„üzletkötésünket”.	
Hiszen	tudod	–	kezdte	Miklós	–	édesapám	ludo-
vikás	tiszt	volt,	már	középiskolába	sem	járhattam	
veletek,	 annyira	 rossz	 káder,	 X-es	 voltam.	 Ipari	
tanuló	 lettem,	 villanyszerelő	 szakmunkássá	
képeztek.	Nagybátyámnak,	aki	megbecsült	pro-
fesszor	volt,	sikerült	Pesten	apámat	egy	gyárban	
raktárosként,	 anyámat	 óvónőként	 elhelyezni.	
Én	 szakérettségizett	 munkásként	 bekerülhet-
tem	 a	 Műegyetemre,	 villamosmérnöki	 szakra.	
Épp	csak	elkezdődött	az	oktatás,	 jött	a	Forrada-
lom.	Mindenhol	ott	voltam,	mindenhol	az	elsők	
között	 voltam.	A	 legendás	mártír,	Kósa	Pál	 asz-
talos	volt	a	parancsnokom.	Újpesten	laktunk,	ott	
harcoltam,	tűzharcban	 is	 részt	vettem.	A	hajam	
szála	 sem	 görbült,	 viszont	 a	 házunk	 előtti	 kis	
vízelfolyó	 árokba	 úgy	 sikerült	 megbotlanom,	
hogy	 csúnyán,	 szalagszakadással	 súlyosbítva,	
kibicsaklott	 a	 bokám.	 Talán	 emlékszel,	 hogy	
Édesanyám	 milyen	 volt,	 költözködéskor	 min-
dent,	 így	 a	 te	 botodat	 is	 elhoztuk	 Szolnokról.	
Azzal	sántikáltam,	ahogy	tudtam.	Forradalmun-
kat	leverték,	Édesapám	tanácsára,	inkább	paran-
csára,	1956.	november	16-án	disszidáltam.	Bará-
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taim	és	a	botod	segítette	vánszorgásomat,	át	a	
zöld	határon	át,	Ausztriába.	
Több	egyetemistával	együtt	egy	Bécsközeli	kol-
légiumban	helyeztek	el	bennünket.	Ügyes-bajos	
dolgainkban	egy	pap,	Kázmér	atya	volt	a	segít-
ségünkre.	 Német	 és	 angol	 nyelven	 is	 tartott	
foglalkozásokat.	 Én	 németre	 jártam,	 szerettem	
volna	Ausztriában	maradni,	bíztam	abban,	hogy	
otthon	 hamarosan	 megszűnik	 a	 kommuniz-
mus,	 és	 akkor	 mehetek	 haza.	 Kázmér	 atyának	
köszönhetem	a	lószeretetemet,	ami	hamarosan	
„lóimádatba”	 csapott	 át.	Ha	már	nagyon	untuk	
a	 der,	 die,	 das-t,	 akkor	 valami	 lóval,	 lovaglással	
kapcsolatos	kérdést	vetettünk	 fel.	Kázmér	atya	
ilyenkor	 belelkesedett,	 átszellemült	 és	 beszélt,	
mesélt	 Isten	 legjelesebb	 teremtményéről,	 a	
lóról,	 lovakról.	 Jaj,	 de	 emlékszem,	 de	 szívesen	
emlékszem	 Őrá.	 Amint	 papi	 civilbe	 öltözve	
kalauzolt	 bennünket	 Bécsben,	 és	 magyarázta	
a	magyar	 vonatkozású	 helyeket,	 eseményeket.	
Társaimmal	többször,	melegítőre	vetkőzve,	foci-
zott	is.	Engem	ilyenkor	a	rossz	lábam	miatt	part-
vonalbírónak	állított	be…	
És	 a	 bot?	 Kérdésemre	 Miklós	 elmondta,	 hogy	
egy	alkalommal	az	atya	elkérte	a	botot,	megkér-
dezte,	hogy	tudom-e,	hogy	az	legalább	kétszáz	
éves.	Kérdésére	elmondtam,	hogy	veled	cserél-
tem	egy	biciklicsengőért.	Felőled,	családodról	is	
érdeklődött.	Azt	mondta,	ha	 felnőtt	életemben	
találkozom	veled,	 feltétlenül	csináljam	vissza	a	
cserét,	mert	 neked	 a	 bot	 családi	 kincsnek	 szá-
míthat.	Nos,	ezért	kellett	kihoznod	a	biciklicsen-
gőt.	 Meghatódtam,	 szabadkoztam,	 de	 Miklós	
hajthatatlan	maradt,	el	kellett	hoznom	a	botot,	
már	úgy,	mint	az	én	botomat.
A	 táborban	 az	 egyetemisták	 szinte	 kivétel	 nél-
kül	 kaptak	 lehetőséget	 tanulmányaik	 folytatá-
sára	 különböző	 országok	 egyetemein.	 Miklós	
után	–	ahogy	mesélte	–	sokáig	nem	érdeklődött	

egyetlen	egyetem	sem,	talán	azért,	mert	éppen	
csak	 elkezdte	 a	 műszaki	 egyetemet	 Pesten.	
Egy	másodéves	bölcsészhallgató	 leány	nagyon	
megtetszett	Miklósnak	a	 táborban.	A	 lányt	egy	
holland	 egyetem	 kérte	 ki,	 talán	 pedagógiai	
szakra.	 Ugyanakkor	 kerestek	 hallgatót	 holland	
állatorvosi	szakra	is.	Döntésre	alig	volt	 idő,	Mik-
lós	beleugrott.	Nem	bánta	meg.
Nem	engedett	el,	 illetve	nem	vitt	vissza	a	szál-
lodába,	 az	 egyik	 vendégszobát	 kaptam.	 Hajna-
lig	 beszélgettünk.	 Családi	 élete	 meglehetősen	
rendezetlen	volt.	Feleségétől	külön	él,	két	lánya	
lejár	 hozzá	 lovagolni,	 saját	 lovuk	 van,	 ő	 adta	
nekik.	Egy	 lovas	 tanárnő	a	barátnője,	nagyjából	
együtt	is	élnek.	Sorsunkat,	de	az	egész	világ	sor-
sát	 is	 átbeszéltük.	 Beszélgettünk,	 iszogattunk,	
csemegéztünk,	feledhetetlen	estét	töltöttem	el	
Miklóssal,	Miklósnál.
Megdöbbentett	politikai	tájékozottsága,	hazánk	
helyzetének	 ismerete.	 Lehet,	 hogy	 a	 „törté-
nelmi	 távlat”	 nemcsak	 az	 időfaktorban,	 de	 a	
távolság	 faktorában	 is	 érvényes?	 Megkísérlem	
logikus	 gondolatait	 csokorba	 szedni:	 A	 népet	
nem	 lehet	 lecserélni,	 tartja	 a	már	 az	 axiómává	
nemesedett mondás. Nem igaz! Ne hivatkoz-
zak	Mózes	népének	szükségszerű	negyvenéves	
vándorlására,	 agymosására	 –	 mondta	 Miklós	
–	 gondoljunk	 csak	 a	 gyilkos	 Rákosi-korra,	 és	
az	 akasztós	 Kádár-korszakra!	 Ezekben	 az	 idők-
ben	a	magyarok	magyarok	maradtak,	gerincük	
töretlen,	 hajlíthatatlan	 maradt.	 Utána?	 Jött	 a	
gulyáskommunizmus,	 az	 összekacsintások	
gerincpuhító,	 léleksorvasztó	 ideje.	 „Tanuljunk	
meg	 kicsik	 lenni!”	 Lassanként	 megtanultunk.	
Trabant,	zsebkendőnyi	területen	széldeszkából	
összeeszkábált	hétvégi	házikó.	Háromévenként	
külföld,	ami	általában	a	bécsi	Mariahilfer	Strasse	
jelentette	 a	 sok	 bóvli	 áruval.	 A	 gerincéttört	
magyarnak ennyi elég volt.

A	felmelegített	barátságnak	alig	volt	 folytatása,	
lassan	 újból	 kihűlt.	 Holland	 gazdáim	 svájcira	
cserélődtek,	 nem	 kellett,	 illetve	 nem	 lehetett	
többé	 Hollandiába	 utaznom.	 A	 rendszerváltás	
után	 egyszer	 hazajött	 Miklós,	 nem	 azt	 találta,	
amire	számított,	többet	várt.	72		évet	adott	neki	
a	Teremtő,	porai	idegen	földben.
Béke	 poraira!	 Ezt	 gondolom	 mindig,	 amikor	
dédapám	botját	 kezembe	 vesszem,	 az	 ezüstbe	
csodásan	 cizellált	 monogramot	 WV	 (Waligura	
Viktor)	végigsimítom.	

*
Miklósom,	ha	 lenézel	Csaba	királyfi	csillagösvé-
nyin	lovagolva;	láthatod	a	2017-es	képből,	hogy	
népünk,	bár	lassan,	de	kezd	ismét	magyar	lenni.	
Persze	a	múlt	emléke	még	mindig	kísért,	de	már	
kihunyni	látszik.	Ez	külsőségekben	is	megmutat-
kozik.	Már	nem	számít	ünneplőnek	az	amerikai	
tehenészlegények szakadt ganéjkihordó nad-
rágja,	kezd	a	nemzeti	kultúránk	elfogadottá	válni	
a	„multikulti”	(sic!)	felett.	Képzeld!	Népünk	2010-
ben	már	nem	a	meggyalázó	kirablói	mellett	vok-
solt!	2017-ben	az	amerikai	nép	is	követni	látszik	
Hazánk	példáját,	menesztették	a	Clinton-klánt.	
Nemzeti	kormányunk	garancia	 rá,	hogy	hazánk	
ne	 váljon	 bevándorlók	 országává.	 Nemzeti	
Konzultáció	 keretében	 mindenki	 nyilatkozhat,	
hogy	 kívánja-e,	 hogy	 asszonyaikat,	 leányainkat	
meggyalázzák,	gyermekeiket	biztonságosan	ne	
engedhessék	ki	az	utcára,	hogy	elveszítik	mun-
kahelyüket,	 eluralkodik	 ismét	 az	 infláció.	 Csu-
pán	egy	ívet	kell	a	postaládába	dobni.	Ugye	Te	is	
hiszed,	hogy	ezt	minden	magyar	ember	megte-
szi,	kötelességének	érzi	megtenni?	Onnan	fent-
ről	Te	jobban	tudod	követni,	de	innen	úgy	látszik,	
hogy	 végül	 is	 egy	 őszinte	 rend,	 az	 isteni	 rend	
következik;	 a	 Kozmosz	 uralkodni	 fog	 a	 sátáni	
rendellenesség,	a	Káosz	fölött.
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Koszti András polgármester kezdeményezésére Velence Város 
Önkormányzata az idén önállóan vett részt a TeSzedd – Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért akcióban. A városvezető hívó szavára közel 
százan szedték a szemetet szeptember 15-én a Velence Korzón és 
környékén, az Ökoparknál, a tóparton, valamint a Wenckheim-kas-
télynál. A résztvevők között volt Lakatos Zsanett kenus világbajnok, 
aki egy dél-afrikai és egy szingapúri „kirándulás” közötti két szabad-
napjából áldozott fel néhány órát a fontos ügy oltárán. Rajta kívül 
nagy számban jöttek segíteni a  helyi intézmények dolgozói, egyesü-
letek és nyugdíjasklubok tagjai.

galmát számláló berendezést. Az eseményen több fontos infor-
máció elhangzott, így az is, hogy Velencét érinti majd a tervezett 
Budapest–Balaton kerékpárút, amely egyben a része lesz egy olyan 
európai kerékpáros főútvonalnak, amely a tervek szerint Svájcból, a 
Bódeni-tótól indulva Ausztrián át haladva jut el Magyarországra. 
A	tájékoztatón	Szőke	József,	a	mérőt	fejlesztő	és	telepítő	„Mérföldkő”	Kft.	
tulajdonosa	 elmondta,	 hogy	 teljes	 mértékben	 magyar	 szabadalom	 ez	
a	berendezés,	 amely	ultrahangos	eljárással	működik.	A	 rendszer	előnye,	
hogy	az	utak	bontása,	 roncsolása	nélkül	kiépíthető,	 illetve	gyorsan	 tele-
píthető	 fix	 és	mobil	módon	 egyaránt.	 Az	 adatok	 elemzéséhez	 sem	 kell	
„dobozt	bontani”	és	sokat	várni,	az	eszköz	egyből	továbbítja	az	adatokat	az	
üzemeltető	számítógépes	rendszerébe.
Velence	polgármestere,	Koszti	András	kiemelte,	hogy	ez	az	eszköz	 is	 jól	
szolgálja majd a kerékpáros infrastruktúra és a turizmus fejlesztését hasz-
nos	 adataival,	 hiszen	 egészen	 pontosan,	 havi,	 heti,	 napi	 vagy	 akár	 órai	
lebontásban	megmutatja,	mekkora	forgalma	van	a	Velencét	átszelő	kerék-
párútnak,	annak	pedig	kifejezetten	örül,	hogy	a	berendezés	egy	lokálpat-
rióta	vállalkozó,	Szőke	József	cégének	fejlesztése.

Októberben is virágosítottak
Már évek óta hagyomány Velencén, hogy nemcsak tavasszal és nyá-
ron, ősszel is ültetnek virágot társadalmi munkában az iskolák tanu-
lói és nevelői, az intézmények dolgozói, valamint a nyugdíjasklubok 
képviselői. Október 12-én közel százan ültettek el három helyszínen 
6000 db árvácskát, Benkő Istvánné Rózsika szakmai irányításával. 
A	Hősök	parkjában	a	Dr.	Entz	Ferenc	Mezőgazdasági	Szakgimnázium,	Szakkö-
zépiskola	és	Kollégium	diákjai,	a	Kastélynál	a	Fejér	Megyei	Óvoda,	Általános	
Iskola,	Speciális	Szakiskola,	Diákotthon	és	Gyermekotthon	nebulói,	a	Kereszt-
nél	pedig	a	három	nyugdíjasklubunk	tagjai	voltak	a	főszereplők.	 - mb -

–	Nagy	örömömre	közel	 százan	 jöttek	el	 felhívásunkra	és	 vettek	 részt	a	
közterület-tisztítási	 akcióban,	melynek	 során	 70	 zsáknyi	 szemetet	 szed-
tünk	össze,	jelentős	részét	közvetlenül	a	tóparton.	Sajnos	itt	látszott	legin-
kább	az,	hogy	még	sokat	kell	fejlődnünk	környezetünk	tisztán	tartása,	az	
ehhez	kapcsolódó	felelős	magatartás	tekintetében.	Elszórt	cigarettacsik-
kek	ezrei,	a	nádas	közé	hajított	sörösdobozok,	az	úton	eldobott,	széttört	
üvegek	 jelezték,	hogy	ezen	a	 téren	bizony	még	sok	a	 teendőnk.	Szeret-
ném	külön	megköszönni	kenus	világbajnokunk,	Lakatos	Zsanett	 részvé-
telét,	aki	alig	ért	haza	Dél-Afrikából	a	maratoni	vb-ről,	máris	jött	és	segített	
nekünk.	Ugyancsak	kiemelt	köszönet	 jár	nyugdíjasainknak,	polgárőreink-
nek,	önkéntes	tűzoltóinknak,	intézményeink	dolgozóinak,	a	helyi	nagycsa-
ládosok	klubjának,	valamint	a	Dr.	Entz	Ferenc	Szakképző	Iskola	vezetőinek	
és	munkatársainak,	akik	nagy	számban	és	lelkiismeretesen	vettek	részt	az	
akcióban	–	mondta	Koszti	András	polgármester,	aki	maga	is	igen	aktív	volt	
a	közterületi	nagytakarításban.

Közel százan szedték a 
szemetet

Kerékpárforgalom-számláló a tóparton
Szeptember 25-én a VelenceBike Kerékpáros Kompetencia Köz-
pontban Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért 
felelős kormánybiztos, valamint L. Simon László országgyűlési 
képviselő jelenlétében mutatták be a Velencei-tó kerékpáros-for-
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Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc  
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából

Tudósítónk	az	Entz-ből:
Stossek Balázs

Mozgalmasan	telt	a	tanév	első	hónapja	az	Entzben:	az	iskolakezdés	szokásos	
izgalmait	 követően	 a	 gyakorlatos	 kollektíva	 vezetésével	 diákjaink	 látogatást	
tettek	az	idei	OMÉK-on.	Az	esős	és	hideg	időjárás	ellenére	a	tanulók	élmények-
kel gazdagon tértek haza a kiállításról. 
A	 korábbi	 tavaszi	 időpont	 helyett	 idén	 szeptemberben	 került	 sor	 a	 TeSzedd!	
szemétgyűjtési	akció	lebonyolítására	is.	15-én	pénteken	délelőtt	előbb	Horváth	
Zoltán	tanár	úr	szervezésében	és	irányításával	egy	20	fős	csapat	tisztította	meg	
a	kiszemelt	területeket,	majd	ugyanaznap	délután	a	városi	csoporthoz	csatlako-
zott	egy	kisebb,	de	lelkes	entzes	társaság.	Tanáraink	és	diákjaink	ismét	kitettek	
magukért:	összesen	8	helyszínen	19	zsáknyi	szemetet	gyűjtöttek	össze.
Az	új	tanévvel	beköszöntött	újra	a	fociszezon	is.	Az	Entz	FC	idei	első	megmé-
rettetésére	szeptember	28-án,	az	Árpád-kupán	került	sor.	Csapatunk	egészen	
a	döntőig	veretlenül	menetelt.	Sorra	vertük	meg	Fejér,	illetve	Veszprém	megye	
csapatait	a	remek	taktikának	és	a	fegyelmezett	játéknak	köszönhetően.	A	dön-
tőben	 végig	 főlényben	 játszottunk,	 mígnem	 az	 egyik	 játékosunk	 fegyelme-
zetlensége	miatt	megítélt	kiállítás	megpecsételte	sorsunkat,	és	végül	a	hazai	
iskola	együttese	2-0-ra	győzött.	Az	ezüst	is	szépen	csillogott	a	fiúk	nyakában.	
Külön	büszkeséggel	tölthet	el	minket,	hogy	Kuti	Zsolt		(12.	a)	lett	a	torna	leg-
jobb	játékosa.	Ezúton	is	gratulálunk	a	csapatnak!
A	 hónap	 végén	 Baloghné	 Albert	 Melinda	 tanárnő	 és	 László	 József	 tanár	 úr	
tanulmányi	kirándulásra	vitte	a	11.	a	és	12.	a	osztályt	Budapestre.	A	kirándulás	
első	úti	célja	a	Budai	Várnegyed	volt,	ahol	 rövid	sétát	 tett	a	 társaság,	majd	a	
Hadtörténeti	Múzeumban	 folytatódott	 a	 program.	 A	múzeumlátogatás	 után	
a	csapat	kibuszozott	a	Normafához,	ahonnan	felsétált	az	Erzsébet-kilátóig.	A	
szinte	egész	Budapestet	 felölelő	panoráma	megtekintését	követően	egy	kis	
libegőzés	 következett	 a	 János-hegyen,	majd	 a	 Jászai	Mari	 térről	 indulva	 esti	
hajókázással zárult az eseménydús nap. 
Szeptember	29-én	Kaposváron	rendezték	meg	a	nyolcadik	nemzetközi	közép-
iskolás	 szántóversenyt,	 amelyen	 nyolc	 iskola	 17	 versenyzője	 (köztük	 két	
entzes	diák)	mérte	össze	 tudását.	A	versenyen	nem	csak	az	derül	ki,	hogy	a	
jól	 felkészült	diákok	közül	ki	a	 legügyesebb,	 lényeges	cél	az	 is,	hogy	a	fiata-
lok	 tovább	 fejlesszék	 tudásukat,	 s	 folyamatosan	gyarapítsák	 tapasztalatukat.	
Szerbiából	és	Horvátországból	is	érkeztek	indulók,	akik	ágy-,	 illetve	váltvafor-
gató-eke	kategóriában	 igyekeztek	minél	 jobb	helyezést	elérni.	A	nemzetközi	
szabályok	 értelmében	 2000	 vagy	 6000	 négyzetméteres	 területen	 bizonyí-

tották	 felkészültségüket	 a	 versenyzők.	A	megméretés	előtt	Tihanyi	 József,	 a	
Magyar	 Szántó	 Szövetség	 vezetőségi	 tagja	 ismertette	 a	 főbb	 tudnivalókat.	
Iskolánkat	Simon	Anna	és	Berta	Attila	végzős	gazda	tanulók	képviselték	a	11.	g	
osztályból,	akiket	Vranek	Imre	szakoktató	készített	fel,	illetve	kísért	el	a	meg-
mérettetésre.	A	látványos	feladatok	alaposan	próbára	tették	a	fiatalok	tudását.	
Tanulóink	szép	eredménnyel	végeztek,	Berta	Attila	4.	Simon	Anna	11.	helyen	
zárta a versenyt. 
Szeptember	 utolsó	 hétvégéjén	 került	 megrendezésre	 a	 III.	 Székesfehérvári	
Termelői	Mustra	és	Vásár,	amelyen	iskolánk	kiemelt	vendégként	vett	részt.	A	
pénteki	konferencia	szakmai	előadásait	a	12.	a	osztály	diákjai	követték	végig,	
a	 másnapi	 jancsárkerti	 piacon	 pedig	 a	 11.	 d	 osztály	 virágkötői	 és	 tanáruk,	
Vadász-Király	Edit	 tanárnő	 tartottak	szakmai	bemutatót	az	érdeklődő	közön-
ségnek.	A	rendezvényen	bemutatkozott	az	iskola	gyakorlati	képzése	is	a	diákok	
által	előállított	virágokkal	és	virágkötészeti	alkotásokkal.
A	hónap	társtudósítói:	László	József,	Novozáncki	Veronika,	Pap	Bernadett.



VELENCEI HÍRADÓ / 12

www.velence.hu

Biztonságunk érdekében  
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Lapzártánk idején éppen tombolt az októ-
beri „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 néhány hét választ el bennünket 
az adventi időszaktól. A szabálysértések és 
bűncselekmények tekintetében azonban 
egy üdülőkörzet mindig „kirakatban” van, 
így Velencén sem eseménytelen általában 
az esztendő egyetlen hónapja sem. Alábbi-
akban a szeptember közepétől október köze-
péig terjedő időszak krónikáját olvashatják.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Velencei-ta-
von	 szolgálatot	 teljesítő	 vízi rendőrei a tó 
„Nagy-tisztás”	 elnevezésű	 vízterületét	 ellen-
őrizték	 szolgálati	 hajójukkal	 2017.	 szeptember	
14-én	 kora	 délután,	 amikor	 egy férfira lettek 
figyelmesek, aki egy szörfdeszkába kapasz-
kodva sodródott a vízben. Amikor	 közelebb	
értek	hozzá	kiderült,	hogy	a	29	éves	budapesti	
lakos	 az	 erős	 hullámzásban	 elfáradt,	 emiatt	
önerőből	nem	tudott	biztonságban	partot	érni.	
A	rendőrök	a	férfit	kisgéphajójukba	biztonságba	
helyezték és a partra vitték.
Ugyanezen	a	napon,	este	viharos széllel érke-
zett	 meg	 egy	 markáns	 hidegfront,	 amely	 alig	
2	óra	 alatt	három komoly munkát is adott a 
velencei önkéntes,	 valamint	 a	 pusztaszabol-
csi és székesfehérvári hivatásos tűzoltóknak,	
illetve	az	áramszolgáltató	E.On	szakembereinek.	
Velence	Város	Önkéntes	Tűzoltó	Egyesületének	
(VÖTE)	tájékoztatása	szerint	19	óra	után	először	
Gárdonyba,	a	Mező	utcába	kaptak	riasztást,	ahol	

egy leszakadt faág útzárat okozott. A hely-
színre	 a	 fehérvári	 lánglovagok	 értek	 ki	 először,	
így a velencei egység visszafordult. Éppen a 
Velence	Korzóig	 jutottak,	amikor	a	közeli	Tél	és	
Ősz	 utca	 kereszteződéséhez	 hívták	 őket,	 ahol	
egy kidőlt fa a villamosvezetéket is lesza-
kította,	 átmeneti	áramszünetet	okozva	a	város	
egy részén.
A	 gyorsan	 kiérkező	 pusztaszabolcsi	 egységgel	
közösen	a	helyi	önkéntesek	elvégezték	a	szük-
séges	 beavatkozásokat,	 az	 áramszolgáltató	
E.On	szakemberei	pedig	azonnal	megkezdték	a	
kárelhárítást,	 annak	 érdekében,	 hogy	 mielőbb	
ismét	 legyen	 áram	 az	 érintett	 településrészen.	
A velencei egység számára ezzel nem ért véget 
az	esti	rohanás,	újra	Gárdonyba	riasztották	őket,	
ahol	 az	 agárdi	 településrészen	 a	 Chernel	 utcá-

ban	 egy hatalmas fát csavart ki a viharos 
szél, amely kidöntött egy villanypóznát is,	
hasonló	 problémát	 okozva,	 mint	 nem	 sokkal	
korábban	 Velencén.	 A	 székesfehérvári	 tűzol-
tók	 segítségével	 végezték	 el	 a	 kármentesítést,	
miként az áramszolgáltató is haladéktalanul 
megkezdte	a	szükséges	beavatkozásokat	a	szol-
gáltatás	biztosítása	érdekében.
Összeütközött három személygépkocsi 
szeptember	28-án	kora	délelőtt	az	M7-es	autó-
pálya	Balaton	felé	vezető	oldalán,	a	velencei	és	a	
pákozdi	pihenőhely	között.	Az	egyik	autó	a	tete-
jére	borult,	és	a	belső	szalagkorláton	fennakadt.	
A	járművet	a	székesfehérvári	hivatásos	tűzoltók	
állították	 kerekeire,	 és	 mindhárom	 gépkocsit	
áramtalanították. A mentők egy embert köny-
nyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Mintegy	 húsz	 négyzetméteres,	melléképület-
ként használt faház és a benne tartott anya-
gok égtek	 szeptember	 29-én	 éjszaka	 Sukorón,	
a	Hóvirág	utcában.	A	lángokat	a	székesfehérvári	
hivatásos	 tűzoltók	 fojtották	el	 két	 vízsugárral	–	
a	velencei	önkéntes	egységek	segítségével	–	a	
helyszínen. A tűzben a melléképület falazata 
és tetőzete részben megsemmisült, egy 
közelben húzódó elektromos vezeték szin-
tén károsodott. A	 rajok	 a	 szükséges	 utómun-
kálatokat	is	elvégezték,	átvizsgálták	a	területet,	
illetve eloltották a még izzó-parázsló részeket. 
Személyi	sérüléssel	 járó	közúti	közlekedési	bal-
esethez	kértek	rendőri	segítséget	2017.	október	
14-én	reggel	a	8117-es	számú	útra,	Velence	tér-
ségébe.	Egy Opel típusú gépjármű budaörsi 
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sofőrje nem tett eleget elsőbbségadási 
kötelezettségének, ezért egy motorkerékpár 
hátsó részének ütközött, és a motor veze-
tője megsérült.	 A	 baleset	 bekövetkezésének	
a	 körülményeit	 a	 Gárdonyi	 Rendőrkapitányság	
vizsgálja.
Ami a Velencei Polgárőrség tevékenységét 
illeti:	2017.	szeptember	hónapban	az	egységek-
nek az iskolák és környezetük biztosítása, 
a tanulók balesetmentes közlekedésének 
felügyelete	 volt	 az	 elsődleges	 feladata.	 Fehér	
István	elnök	beszámolójából	kiderül,	hogy	5	 fő	
polgárőr	 váltotta	 egymást	 a	 reggeli	 iskolakez-
dés	és	a	délutáni	órák	utáni	 időszakban.	A	szü-
reti	 mulatság	 és	 a	 felvonulás	 biztosításában	 6	
fő	 polgárőr	 vett	 részt,	 a	 felvonulást	 2	motoros	
járőr,	 2	 kerékpáros	 járőr	 és	 a	 polgárőrautó	 biz-
tosította.	 Közbiztonsági	 járőrözést	 4	 alkalom-
mal	 motoros	 járőr	 (2	 fő),	 4	 alkalommal	 pedig	
kerékpáros	 járőr	 (3	 fő)	 végzett,	 2	 alkalommal	
labdarúgó-mérkőzést	 biztosítottak,	 alkalman-
ként	 8-8	 fővel.	 Egy	 alkalommal	 a	 rendőrség	
kérésére	 betörés	 helyszínének	 biztosításában	
vettek	 részt	 polgárőreink,	 akik	 aktív	 szerepet	
vállaltak	a	TeSzedd	 	szemétszedési	akcióban	 is,	
10	 fővel.	 Elsősorban	 az	 ifjú	 polgárőrök	 szedték	
a	 szemetet,	 felnőtt	 társaik	 pedig	 babgulyást	
főztek	a	közel	100	fő	résztvevőnek.	Szeptember	
hónapban	összességében	357	órában	végeztek	
járőrözést,	rendezvénybiztosítást,	helyszínbizto-
sítást	a	velencei	polgárőrök.	

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	
környékén	 gyakrabban	 fordult	 elő	 a	 sírokról	
koszorú,	virág,	dísz-	és	kegytárgyak	eltulajdoní-
tása,	kerékpárlopás,	gépkocsifeltörés,	valamint	a	
lakástulajdonosok	 távollétét	 kihasználva	 betö-
rés,	besurranás.		
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	 értékei-
ket	 (táska,	 mobiltelefon,	 GPS	 készülék,	 pénz-
tárca,	 bankkártya,	 kabátok)	 autójukban!	 Még	
üres	 táskát	 sem	 hagyjanak	 az	 utastérben!	 Az	
autó	nem	értékmegőrző!	A	megszerzett	kulcsok,	
iratok,	 az	 abban	 lévő	 információk	 pedig	 újabb	
visszaélésre	 adhatnak	 okot.	 Soha	 ne	 hagyják	
felügyelet	 nélkül	 táskájukat,	 kabátjukat	miköz-
ben	a	sírt	gondozzák,	még	ha	csak	vízért	vagy	a	
hulladékkonténerhez mennek! Kézitáskájukat 
mindig	 tartsák	 testközelben,	 lehetőleg	 maguk	
előtt	tartva	azt!
Okmányaikat,	 értékeiket	 mindig	 kabátjuk	 vagy	
táskájuk	 belső	 zsebeiben	 –	 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	 tar-
tozékokat	 vegye	 le	 és	 vigye	magával!	 Használ-
jon	 legalább	 két,	 jó	 minőségű,	 masszív	 zárat!	
Soha	 ne	 hagyjon	 értéket	 –	 táskát,	 szatyrot	 a	
kerékpáron,	 amennyiben	 eltávolodik	 attól!	 Ha	
lehetősége	van	rá,	nappal	és	ne	egyedül	menjen	
ki	a	temetőbe!	
A	rendőrség	polgári	és	egyenruhás	tagjai	a	meg-
emlékezés	 idején	megerősített	 szolgálatot	 lát-
nak	el	a	temetőkben	és	azok	környékén	a	rend	
és	a	biztonság	fenntartása,	az	ünnep	nyugalmát	
veszélyeztető	jogsértések	–	például	sírrongálás,	

viráglopás	 –	 megelőzése	 érdekében,	 de	 emel-
lett	a	megnövekedett	forgalom	kezelésére	és	a	
balesetveszély	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	bármilyen	
jogsértés! 
Kérjük,	amennyiben	temetői	lopást,	viráglopást,	
autófeltörést	vagy	más	 jogsértést	tapasztalnak,	
kísérjék	figyelemmel	a	gyanús	személyek,	gép-
kocsik	 mozgását,	 és	 jelezzék	 azonnal	 a	 rend-
őrségnek	 a	 díjmentesen	 hívható	 107-es	 vagy	
a	 112-es	 egységes	 európai	 segélyhívószámok	
egyikén,	 illetve	 kérjen	 segítséget	 a	 temetőben	
szolgálatot	ellátó	rendőrtől,	polgárőrtől!

Mátay Balázs

A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja 
a	lakosság	és	az	üdülőtulajdonosok	számára	az	alábbi	munkák	elvégzését:

ü	Fűvágás,	kaszálás	5000	Ft-tól,
ü	Zöldhulladék-elszállítás	4000	Ft/m3-től,
ü	Fakivágás	10	000	Ft-tól,
ü		Építőanyag-szállítás	Velence	területén	5000	Ft-tól.

Kérje egyedi ajánlatunkat!
Önkormányzati	intézménynél	gondnokot	keresünk!

Tel: +36 30 217 08 34  E-mail:	varosgazdalkodas@velence.hu
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Rovatunkban	 Koszti	 András	 pol-
gármestert	és	Dr.	Szvercsák	Szilvia	
jegyzőt	kérdezzük	a	képviselő-tes-
tület	munkájáról,	az	üléseken	meg-
hozott rendeletek fontosságáról és 
szükségességéről.	A	képviselő-tes-
tület	 jegyzőkönyvei	 nyilvánosak,	
ezért nem a rendeletek felsorolása 
a	cél,	hanem	a	kiemelt	jelentőségű	
ügyekről	kívánunk	részletesebb	tá-
jékoztatást adni.

Velencei Híradó:	2017.	szeptember	28.	napján	
tartotta	soros	ülését	Velence	Város	Önkormány-
zat	Képviselő-testülete.	A	napirendi	pontok	tár-
gyalása	előtt	polgármester	úr	külön	köszönetet	
mondott	 a	 rendőrség,	 polgárőrség,	 tűzoltóság	
és	 a	 mentők	 lelkiismeretes	 nyári	 tevékenysé-
géért. 
Koszti András:	Igen,	mert	úgy	gondolom,	hogy	
nagyon	 komoly	 munkát	 végeztek	 a	 főszezon-
ban,	 és	 így	 is	 szerettem	 volna	 megköszönni	 a	
polgárőröknek,	a	rendőrségnek,	a	hivatásos	tűz-
oltóknak	és	katasztrófavédőknek,	önkéntes	tűz-
oltóiknak,	valamint	a	mentőszolgálat	munkatár-
sainak	azt	a	kitartó	és	sokszor	erőn	felül	végzett	
munkát,	 amellyel	 egész	 nyáron	 biztosították	 a	
rendezvényeinket,	fürdőhelyeinket,	és	vigyáztak	
az	ide	érkezőkre,	valamint	az	itt	élőkre.
Velencei Híradó: A nyilvános napirendi pon-
tok	tárgyalása	előtt	zárt	ülésen	hoztak	döntést	
kitüntetettek	 személyéről.	 Ennek	 alapján	 hár-
man vehetik át a város rangos elismeréseit az 
október	20.	napján	megtartott	ünnepségen.
Koszti András:	Valóban.	Ezen	az	ülésen	Velence	
Város	 Önkormányzat	 Képviselő-testülete	 úgy	
döntött,	 hogy	Díszpolgári	 Cím	 kitüntetést	 ado-
mányoz	Tiboldi	Mária,	 Jászai	Mari	 díjas	 szín-	 és	
énekművész	részére,	 illetve	Velencéért	Oklevél	
kitüntetést	 adományoz	 Tóthné	 Benkő	 Mónika	
és	Bartos	Zoltánné	részére.	Ezúton	is	gratulálok	
a	kitüntetetteknek!
Velencei Híradó: Már	 többször	 írtunk	 arról,	
hogy	 a	 legtöbb	 testületi	 ülésen	 gyors	 és	 haté-
kony	 döntéshozatali	 munka	 folyik,	 azonban	
úgy	 gondolom,	 feltétlenül	 ki	 kell	 emelni	 azt	 a	
gördülékenységet	 és	 konstruktivitást,	 ami	 ezt	

a	 képviselő-testületi	 ülést	 jellemezte.	 Minden	
napirendi	 pontnál	 érződött	 a	 képviselők	 tájé-
kozottsága,	 felkészültsége,	 ennek	megfelelően	
pedig	olajozottan	működött	a	testületi	gépezet.
Koszti András: Megválasztásom	óta	fontos	szá-
momra,	 hogy	 a	 döntéseinket	 kellő	 alaposság-
gal	előkészítsük,	 így	a	bizottsági	ülések	mellett	
munkaértekezleteket	 is	 tartunk	 egy-egy	 ülé-
sünket	megelőzően.	Ezeken	minden	képviselő-
nek	módja	nyílik	megismerni,	véleményezni	az	
előterjesztéseket,	és	adott	a	lehetőségük	a	saját	
módosító	javaslataik	elővezetésére,	indoklására	
is.	Ennek	köszönhetően	gördülékeny	a	testületi	
munka. 
Velencei Híradó:	 A	 nyilvános	 ülésen	 először	
különböző	 beszámolókat	 hallgatott	 meg	 és	
fogadott	el	a	képviselő-testület.	Mit	lehet	ezek-
ről	tudni?	
Koszti András: A	 Zöldliget	 Magyar–Angol	
Két	 Tanítási	 Nyelvű	 Baptista	 Általános	 Iskola	
2016/2017.	 tanévről	 szóló,	 kiválóan	 előkészí-
tett	 igazgatói	 beszámolója	 mellett	 meghall-
gathattuk	 a	 Velencei	 Értéktár	 Bizottság	 elnöki	
beszámolóját,	és	megismerhettük	az	EFOTT	Kft.	
szakmai	beszámolóját	 is.	 Tekintettel	 arra,	hogy	
minden	érintett	 részéről	megfelelő	volt	az	elő-
készítés,	 az	 illetékes	 Pénzügyi	 és	 Városfejlesz-
tési	Bizottság,	valamint	a	Kulturális,	Oktatási	és	
Sport	Bizottság	 javaslata	alapján	mind	a	három	
beszámolót	egyhangú	szavazással	fogadtuk	el.
Velencei Híradó: A	Velencei	Értéktár	Bizottság-
gal	nem	csak	az	elnöki	beszámoló	okán	foglal-
kozott	a	testület,	ugyanis	új	elnököt	is	választa-
nia kellett a grémium élére. 
Dr. Szvercsák Szilvia: Így	 igaz.	 Mivel	 Fehér	
Árpád	elnök	úr	egészségügyi	okok	miatt	lemon-
dott	 posztjáról,	 képviselő-testületünknek	 új	

vezetőt	kellett	választania.	Tekintettel	arra,	hogy	
a	jelölt	személyét	illetően	teljes	volt	az	egyetér-
tés	az	illetékes	szakbizottság	és	a	testület	tagjai	
között	is,	így	egyhangúlag	került	megválasztásra	
Kárpáti	Miklós	úr,	akinek	ezúton	is	gratulálunk	új	
megbízatásához!
Velencei Híradó: A	 testület	 tagjai	 Életmentő	
Emlékérem adományozására is javaslatot tettek 
a	Fejér	Megyei	Kormányhivatal	vezetője	felé.	Mi	
indokolta	ezt?
Koszti András: Az	idei	EFOTT	fesztiválon	a	pol-
gári	védelem	két	önkéntese	az	egyik	éjjel	saját	
testi épségét kockáztatva kimentett egy ful-
dokló	férfit	a	tóból.	Cselekedetükkel,	gyors	reak-
ciójukkal	 és	 bátorságukkal	 életet	 mentettek,	
ezért	 terjesztettük	 fel	 Juhász	 Tamást	 és	 Denis	
Levshovot	 elismerésre.	 Az	 emlékérmet	 a	 Fejér	
Megyei	Kormányhivatal	vezetője	adományozza	
az érintettek részére.
Velencei Híradó:	 Velence	 Város	 Önkormány-
zatának	 Képviselő-testülete	 egyhangúlag	 dön-
tött	 arról,	 hogy	 csatlakozik	 a	 Bursa	 Hungarica	
Felsőoktatási	Önkormányzati	Ösztöndíjpályázat	
2018.	évi	fordulójához.
Koszti András:	Mivel	az	 illetékes	szakbizottsá-
gok,		a	Pénzügyi	és	Városfejlesztési,	a	Kulturális,	
Oktatási	és	Sport,	valamint	a	Szociális	Bizottság	
tagjai	 egyöntetűen	 javasolták	 a	 csatlakozást,	
nem	 is	 lehetett	 vitás,	 hogy	 az	 előző	 évekhez	
hasonlóan ismét csatlakozunk ehhez a prog-
ramhoz.	 A	 pályázat	 egyébként	 két	 típusú,	 az	
egyik	 a	 felsőoktatási	 intézményben	 tanulókat,	
a	másik	 a	 középiskolai	 tanulmányokat	 folytató	
diákokat támogatja. A pályázókat nem csak 
Velence	városa	 támogathatja,	hanem	a	megyei	
önkormányzat,	 ezenkívül	 pedig	 intézményi	
támogatásban	is	részesülhetnek	az	érintettek.
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Velencei Híradó: Az	ülésen	döntés	 született	 a	
Velence,	102	helyrajzi	számú	közterület	elneve-
zéséről	is.	Miért	volt	erre	szükség?
Dr. Szvercsák Szilvia: A nevezett helyrajzi szá-
mon található ingatlan tulajdonosa lakóhelylé-
tesítési és házszámpontosítási kérelemmel for-
dult	a	Velencei	Polgármesteri	Hivatal	Igazgatási	
Osztályához.	 Ekkor	 szembesültünk	 azzal,	 hogy	
a	 két	 közterületi	 utcaszakasz	 nincs	 elnevezve,	
így	 ilyen	 módon	 nem	 beazonosítható.	 A	 102	
helyrajzi	számú	közterületen	kívül	a	110/2	hely-
rajzi	számú	közterület	is	érintett.	A	Pénzügyi	és	
Városfejlesztési	 Bizottság,	 valamint	 a	 Kulturá-
lis,	Oktatási	és	Sport	Bizottság	a	nagyobb	utca,	
valamint	a	balra	nyíló	kisebb	esetében	egyaránt	
a	Turisták	útja	elnevezést	 javasolta	elfogadásra,	
mivel	 a	 köznyelvi	 használatban	 így	 emlegeti	
a	 lakosság,	 és	 gyakorlatilag	 ezek	 a	 leágazások	
valóban	a	Turisták	útjának	a	folytatásaként	értel-
mezhetőek.	 Ezzel	 egyetértve	 Velence	 Város	
Önkormányzatának	Képviselő-testülete	 a	2481	
Velence,	102	helyrajzi	számú,	valamint	a	110/2	
helyrajzi	 számú	 közterületet	 Turisták	 útjának	
nevezte el.
Velencei Híradó:	 A	 Hajdú-tanya	 ivóvízhálózat-
hoz	 történő	csatlakozása	 tárgyában	közbeszer-
zési eljárás megindításáról is határoztak a képvi-
selő-testület	tagjai.	
Koszti András: Valóban.	 Velence	 Város	Önkor-
mányzata	a	központi	költségvetésből	100	millió	
Ft	támogatást	nyert	a	Velence,	Hajdú-tanya	ivó-
vízhálózathoz	 történő	 csatlakozás	 kiépítésére.	
Az	 előterjesztés	 tartalmazza	 a	 nemzeti	 érték-
határt	 elérő,	 közbeszerzési	 eljárás	 ajánlattételi	
felhívását.	A	közbeszerzési	eljárás	becsült	értéke	
a	tervező	előzetes	költségbecslése	alapján	100	
millió	 Ft	 +	 áfa.	 Tekintettel	 arra,	 hogy	 az	 építési	
beruházás	 becsült	 értéke	 nem	 éri	 el	 a	 három-
százmillió	forintot,	ez	a	közbeszerzési	eljárás	hir-
detmény	nélküli	közbeszerzési	eljárás,	amely	az	
öt	gazdasági	szereplő	részére	történő	ajánlatté-
teli	felhívással	indul.	Az	eljárásban	csak	az	aján-
lattételre	felhívott	gazdasági	szereplők	tehetnek	
ajánlatot,	akik	egyébként	valamennyien	készek	
és	 képesek	 a	 szerződés	 teljesítésére.	 Képvise-
lő-testületünk	 a	 napirendi	 pont	 kapcsán	 dön-
tött	 a	 hirdetmény	 nélküli	 közbeszerzési	 eljárás	
kiírásáról,	 egyúttal	 a	 döntést	 előkészítő	 bíráló-
bizottság	 tagjainak	 személyéről.	 Bízom	 abban,	
hogy	minél	előbb	a	végére	tudunk	érni	ennek	a	
régóta	húzódó	ügynek,	és	a	Hajdú-tanyán	élők	
megfelelő	 minőségű	 vezetékes	 vízellátásban	
részesülnek.
Velencei Híradó:	 Az	 egyebek	 napirendi	 pont-
ban	 elhangzott	 egy	 fontos	 tájékoztató	 a	 DRV	
velencei	 üzemvezetőjétől,	 Bárdos	 Csabától.	 Mi	
volt	ennek	a	lényege?	

Koszti András: A	 DRV	 Zrt.	 helyi	 vezetője	 a	
tavasszal	 megkezdett,	 vízminőség	 javítását	
szolgáló	 munkákkal	 kapcsolatban	 tájékoztatta	
a	 jelenlévőket.	 Elmondta,	 hogy	 jelenleg	 ötszáz	
tolózárcserét	hajtottak	már	végre	a	Velencei-tó	
környékén.	 A	 déli	 parton	 gyakorlatilag	 befe-
jezték	 a	 tolózárcseréket,	 ami	 ahhoz	 szükséges,	
hogy a hálózat mosatását effektíve meg tudják 
csinálni és mechanikai tisztítással az elosztóhá-
lózat	tisztítása	is	megtörténjen.	A	munka	a	Kor-
zótól	tovább	haladva	az	északi	tóparton	Sukoró	
irányába	 folytatódik.	 Az	 előzetes	 felmérések	
szerint	 még	 közel	 200	 tolózárcserét	 kell	 elvé-
gezni.	Az	északi	 településekkel	 együtt	320	km	
elosztóhálózat mechanikai tisztítása vár még 
az	 idei	 évben	 a	 DRV-re.	 Az	 Energia	 Hivataltól	
kértek	 és	 kaptak	 engedélyt,	 hogy	 külső	 vállal-
kozó	bevonásával	a	tervezett	időben	el	is	tudják	
végezni	ezt	a	munkát,	amely	a	320	km	elosztó-
hálózatból	150	km-t	érint.	Ennek	a	150	km	veze-
téknek	 a	 kijelölése	 megtörtént.	 A	 DRV	 maga	
végezné	a	maradék	170	km	elosztóhálózatnak	
a	 mosatását.	 Azon	 településrészeken	 élőket,	
ahol vízhiánnyal lehet számolni a tolózárcsere 
és	 a	 mechanikai	 mosás	 miatt,	 folyamatosan	

tájékoztatják	 a	 jogszabályokban	 előírt	 módon,	
így	pl.	saját	honlapjukon	és	a	megyei	hírlapban.	
A	 tájékoztatásban	 mi	 is	 segítünk,	 oly	 módon,	
hogy	 a	DRV	 által	 számunkra	 továbbított	 közle-
ményeket	 megjelentetjük	 városunk	 honlapján	
és	facebookos	felületén.	Bárdos	Csaba	kiemelte:	
próbálják	úgy	végezni	a	karbantartási	munkákat,	
hogy	 a	 legkisebb	 kellemetlenséget	 okozzák	 a	
fogyasztóknak.	Sajnos	azonban	elkerülhetetlen	
az	 ilyen	 jellegű	munkáknál	 a	 vízhiány,	 illetve	 a	
vízzavarosodás.	Arról	 viszont	biztosított	minket	
a	 szakember,	 hogy	 a	 napi	 munkák	 végeztével	
olyan	 állapotban	 adják	 át	 az	 elosztóhálózatot,	
hogy	 azon	 az	 ivóvíz	 minőségű	 vízszolgáltatás	
biztosítva	legyen.	Az	elosztóhálózatokba	a	mun-
kavégzés	során	óhatatlanul	 levegő	kerül,	kerül-
het.	 Azon	 fogyasztóknál,	 akik	 menetközben	
a	 karbantartási	 munka	 befejezése	 előtt	 meg-
nyitják	 a	 vízcsapot,	 levegő	 jöhet	 vagy	 zavaros	
víz.	Ezzel	kapcsolatban	az	érintett	fogyasztók	a	
DRV	ügyfélszolgálatát	keressék	és	ott	jelezzék	a	
problémát,	hogy	a	számlázás	során	ne	terhelje	a	
fogyasztókat	a	 többlet	mennyiség,	hanem	pró-
bálják	átalánydíjjal	kiszámlázni	azt.	

(MB)

Az	 üzemegészségügyi	
szakterület	 legmagasabb	
elismerésében	 részesült	
dr.	Miniska	István.	A	velen-
cei	illetőségű	szakember	–	
a	 MOL	 orvos-tanácsadója	
–	 a	 Magyar	 Üzemegész-
ségügyi	 Tudományos	
Társaság	 által	 alapított	
Tóth	 Imre	 Emlékérmet	
vehette	 át	 a	 Sümegen,	 a	
társaság	 37.	 kongresszu-
sán	megtartott	 díjátadón,	
az indoklás szerint „a 
foglalkozás-egészségügy	
területén	–	különös	tekin-
tettel	a	vegyiparban	–	vég-

zett	kiemelkedő	szakmai	munkájáért”.	Dr.	Miniska	István	a	26.	
díjazott,	aki	kiérdemelte	ezt	a	rangos	kitüntetést	annak	1998-as	
alapítása	óta.	Az	idén	ő	volt	az	egyetlen,	aki	átvehette	az	emlé-
kérmet,	amelynek	kapcsán	az	alapítók	szabályzata	előírja,	hogy	
a	kitüntetést	az	az	orvos	kaphatja,	aki	a	„foglalkozás-orvostan	
szakmában	 maradandót	 alkotott,	 kiemelkedõ	 tudományos	
vagy	 oktató,	 vagy	 gyakorlati	 tevékenységével.”	 (A	 díjazottal	
novemberi	számunkban	olvashatnak	majd	interjút.)

(mátay)
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Protestáló hit és 
küldetéses vétó

A Reformáció 500. évfordulója 
tiszteletére

Luther Márton kiszegeli 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára

A	 „Magyar	 Október”	 havában	 hálaadással	 kell	
emlékeznünk	az	1956-os	Magyar	Forradalom	és	
a Reformáció (1517) évfordulójára. E két dátum 
–	október	23.	és	október	31.	–	páros	csillagként	
örökre	ott	ragyog	a	történelem	égboltozatán.	
A	 református	 egyház	 népe	 a	 16.	 századtól	
kezdve	mindig	is	–	Ady	Endre	szép	kifejezésével-	
„a	protestáló	hit	és	küldetéses	vétó”	népe	volt.		A	
sárból	készült	pajták	és	a	meztéllábas	prédikáto-
rok	egyháza	már	a	kezdetektől	nagyon	mélyen	
belegyökerezett	a	magyarságba,	a	magyar	gon-
dolkodásba.	Meghatározó	volt	számára	a	"nem-
zeti	 egyház"	 jelleg,	 gondolkodásában	 és	 cse-
lekedeteiben	 soha	 nem	 volt	 szétválasztható	 a	
haza,	a	nemzet	és	az	anyaszentegyház	fogalma.	
Ez	 az	 egyház	 mindig	 is	 erős	 hittel	 vallotta,	 az	
üldöztetés	 évszázadaiban	 is,	 hogy	 Krisztusban	
hivattunk el magyarnak és reformátusnak. 
Sokszor	és	sokan	hívták	ezért	a	kálvinizmust,	a	
kakasos	 és	 csillagos,	 fehérre	 meszelt	 templo-
mok	 kálomistáinak	 hitét	 „magyar	 vallásnak”.	
Ehhez	csak	a	puritán	egyszerűség	és	bibliai	tisz-
taság	illett	a	hitelvekben	és	a	kurucos,	kemény,	
protestáló magatartás a magyarság és a nem-
zettudat	megélésében.	Ezért	protestáltak,	emel-
ték	fel	szavukat	és	zászlajukat	elsőként	mindig,	
mint protestánsok a zsarnok vagy az elnyomó 
hatalom	 ellenében,	 a	 magyarság,	 a	 nemzet,	 a	
szabadság	 érdekében.	 Mindig	 az	 élen	 jártak,	
ahol	a	nemzetért	küzdeni	és	meghalni	lehetett.	
Így	volt	ez	a	múltban,	s	így	1956-ban	is,	amikor	
is	az	egyház	népe	által	„visszahívott”,	s	egyedül	
törvényes	vezető,	dr.	Ravasz	László	püspök	 irá-
nyításával egyházunk teljes szívvel odaállt a for-
radalom	ügye	mellé.	
A	 kálvinista	 gondolkodás	 bibliai-teológiai	 alap-
jait		hűen	jelzi	az	un.	„öt	protestáns	alapelv”:	sola	
fide	(egyedül	hitből),	sola	gratia	(egyedül	kegye-

lemből),	 solus	 Christus	 (egyedül	 Krisztus),	 sola	
Scriptura	 (egyedül	 a	 Szentírás),	 soli	 Deo	 gloria	
(egyedül	Istené	a	dicsőség).
Sorjáznak	 elő	 a	 nevek	 a	 századok	 homályából.		
Csokonai	 Vitéz	 Mihály;	 a	 nagyszalontai	 parasz-
tfiú,	Arany	János;	a	komáromi	születésű,	a	pápai	
kollégiumban	 tanult	 Jókai	 Mór.	 A	 hamvai	 pap	
és	költő,	Tompa	Mihály;	az	irodalmár	püspökök:	
Szász	Károly,	Baksay	Sándor,	Ravasz	László.	Ady	
Endre,	 a	 csúcsai	 presbiter;	 Móricz	 Zsigmond,	
Szabó	Dezső,	Németh	László	és	a	többiek.

S	talán	az	ugyancsak	"kálomista"	óriás,	nemzeti	
imádságunkat,	 a	 Himnuszt	 író	 Kölcsey	 Ferenc	
foglalja	 össze	 legszebben	 a	 református	 vallás	
lényegét,	 a	 hit	 és	 a	 nemzettudat,	 a	 vallás	 és	 a	
hazafiság	összetartozását:		„Isten	minden	kebel-
nek	 egy	 szívet	 adott,	 s	 ennek	 az	 egy	 szívnek	
egy	hazát...”	S	szívemből	szól	a	nagy	magyar	író,	
Jókai	Mór,	amikor	azt	írja:	„Áldott	legyen	a	láng,	
mely	utamra	rávilágított…!”	Ezt	a	fénylő,	világító,	
soha	ki	nem	alvó	lángot	jelenti	nekünk	a	Refor-
máció,	immár	500	esztendeje.

Menjünk ki a pusztába!
Mennyire	 ismerjük	 önmagunkat?	 Vajon	 annyi	
vagyok	 amit	 én	 gondolok	 saját	 magamról,	 vagy	
amennyit	 a	 környezetem	gondol	 rólam?	Folyama-
tosan	 vágyunk	 önmagunk	 megismerésére,	 hogy	
megtudjuk,	kik	is	vagyunk	valójában,	honnan,	merre	
tartunk,	mi	 a	 célja	 életünknek.	 Önismereti	 trénin-
gek	színes	palettája	mutatja	az	irányt,	pszichológu-
sok	segítenek	elhelyezni	magunkat	a	világban.	Épp’	
talán	csak	azt	 felejtjük	el	megkérdezni	életünkkel	
kapcsolatban,	 aki	 a	 legjobban	 ismer	minket.	 Vála-
szokat	várni	egy	önismereti	tréningtől	olyan,	mintha	
vonatra	várnánk	egy	repülőtéren.	Érdekes	dolgokat	
tudhatunk	meg	magunkról,	 a	 kapcsolatainkról,	de	
sosem	fogjuk	megérteni,	hogyan	működnek	a	dol-
gaink.	 A	 végén	pedig,	 ha	 önmaga	 keresésében	 az	
ember	egyszer	elvész,	vajon	ki	találja	meg?
Ahhoz,	 hogy	 válaszokat	 kapjunk	 az	 életünkre	
nézve,	 először	 le	 kell	 csendesíteni	 a	 körülöttünk	
lévő	világot.	Ehhez	a	legjobb	hely	ott	van,	ahol	nin-
csenek	magaslatok	és	mélységek.	Ahol	nem	küzd	

a	figyelmünkért	a	világ,	és	mi	sem	küzdünk	elszán-
tan,	 hogy	 felfigyeljenek	 ránk.	 Ahol	 le	 tudjuk	 rakni	
azt	a	sok	ürességet	amit	cipelünk	a	saját	keresztünk	
helyett.	 Hozzáteszem:	 nem	 értem	 manapság	 a	
távolba	merengő	fiatalt,	aki	 fülhallgatóval	megy	ki	
a	 természetbe,	választ	keresni	az	élet	nagy	kérdé-
seire.	Ha	fülhallgatóval	járkálsz,	kimehetsz	a	termé-
szetbe,	akkor	is	csak	az	fog	szólni	a	füledben,	amit	
hallani akarsz. A te általad választott zenén keresz-
tül	nem	 fog	áthallani	 a	madárdal,	mert	 a	madarat	
sosem	fogod	tudni	feljebb	csavarni	a	zenédnél.	Az	
egyetlent akit meg tudsz kérdezni az életeddel kap-
csolatban,	 végképp	 nem	 fogod	 meghallani.	 Isten	
ugyanis	nem	kiabálja	túl	a	lármát.
A	puszta	a	legjobb	hely	önmagunk,	és	életünk	cél-
jának	 megismerésére.	 Isten	 az	 Ő	 választottait	 is	
mindig	ide	hívta	ki,	ha	valamire	fel	akarta	készíteni	
őket.	Őelőtte	állva	a	fegyverletétel,	és	felfegyverzés	
helyszíne	ez,	 a	 fontossági	 sorrendek	 átrendezésé-
vel,	 emberi	 kérdésekkel,	 és	 mennyei	 válaszokkal.	
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De	minek	mennénk	 a	 pusztába,	 amikor	 ott	 nincs	
semmi?!	 –	 kérdjük.	 Valójában	 nem	 kedvünk	 nincs	
kimenni	 oda,	 hanem	 sokszor	merszünk	nincs	 ket-
tesben	 lenni	 Istennel.	 Félünk	ugyanis,	 hogy	 köny-
nyűnek	 találtatunk.	 Pedig	 a	 pusztába	magunknak	
kell	kimennünk,	 Isten	nem	rángat	ki	minket	azzal,	
hogy:	„sürgősen	beszélnünk	kell”.	Pedig	néha	jobb	
lenne… 
Életünk	 nagy	 kérdéseit	 fel	 kell	 tenni	 Istennek,	 és	
hagyni,	hogy	Ő	beszéljen.	Ne	mi	akarjuk	kitalálni	a	
választ	 arra,	 amit	 nem	 ismerünk,	mert	 abból	 csak	
találgatás,	és	 jól	hangzó	filozófia	 lesz.	 Isten	nélkül	
olyan	egyenletnek	az	eredményét	próbáljuk	majd	
eltalálni,	 aminek	 mindkét	 oldalán	 csak	 ismeretle-
nek vannak.

A	 pusztába	 hallgatni	 kell	 menni.	 Kiáltani,	 esetleg	
sírni.	Gondolkodni.	Tanácsot	kérni,	és	számot	adni.	
Kiönteni	 mindent	 ami	 bennünk	 van,	 és	 hagyni,	
hogy	 az	 Úr	 a	 szívünkre	 beszéljen.	 És	 ha	 életünk	
nehéz	 szakaszában	 vagyunk,	 sose	 azt	 kérdezzük	
Isten	előtt	hogy	mi	az	oka	a	helyzetünknek,	hanem	
hogy	mi	a	célja.	Mert		tudjuk,	hogy:		„Azoknak,	akik	
Istent	szeretik,	minden	a	javukra	van.”	Róma	8:28.

Címünk:
Hajnalpír	 Baptista	 Gyülekezet,	 Velence,	 Szabolcsi	
út	3.
Alkalmaink:
Vasárnap:	 09:30	 Imaóra,	 Istentisztelet	 (közben:	
gyermekeknek	Bibliaóra)

Kedd:	16:30	Női	Imaóra
Szerda:	18:30	Bibliaóra	Felnőtteknek
Péntek:	18:00	Verebi	Ifjúsági	Misszió	(Vereb,	Általá-
nos	Iskola	–	Végh	János	Tagiskola)	
Szombat:	18:00	VIFI	(Velencei	Ifjúsági	találkozó)
Internetcímünk:	http://www.baptista.hu/velence/
E-mail	címünk:	hajnalpir.be@gmail.com

Bemerítési Istentisztelet:	November	19-én	vasár-
nap,	09:30	órai	kezdettel

Minden	 alkalmunk	 nyitott,	melyre	 szeretettel	 vár-
juk	az	érdeklődőket!

Vadon Sándor
baptista	lelkipásztor

MEGHÍVÓ 

 

2017. november 24-én (pénteken) 17.00 órától a  

Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 
vendége lesz  

Tolcsvay Béla  
Kossuth-díjas énekmondó, zeneszerző. 

 
Szóban, dalban életről, művészetről, magyarságról, spiritualitásról. 

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 

 
Helyszín: 

Wenckheim kastély házasságkötő terme 
2481 Velence, Tópart u. 52. 

 
 

A HAUSZMANN ALAJOS 
KÖZMŰVELŐDÉSI 

INTÉZMÉNYKÖZPONT 
ÉS KÖNYVTÁR

tisztelettel	meghívja	Önt	és	Barátait
2017 november 10-én, 

pénteken	17	órára
a	könyvtár	olvasótermébe

(	Velence	Tópart	u.	52,	Wenckheim	kastély	)

 
KALMÁR ZSOLT 

képi gondolkodó

„AZOK VAGYUNK, 
AMI ESZÜNKBE JUT 

BÁRMIRŐL”
című	lapozó	galéria	kiállításának	

vetített képes megnyitójára

A	lapozó	sarok	2017.december	1-ig	 
lesz	berendezve.
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Gyerekekről
Tudósítónk	a	Meseliget	Óvodából:

Serhókné Varjas Edit

Az Állatok világnapja az óvodában – látogatás a 
tangazdaságban

Óvodánkban	 évek	 óta	 hagyomány,	 hogy	 októ-
ber	4-én	megünnepeljük	az	Állatok	világnapját.	
Elsődleges	célunk	az	ember	és	az	állat	közötti	
érzelmi	 kapocs	 –	 barátság,	 szeretet	 –	 kialakí-
tása,	erősítése	volt.	S	mivel	az	állatok	szeretetét	
nem	 lehet	 könyvekből	 megtanulni,	 megtaní-
tani,	óvodánkban	kiemelten	fontos	az	élmény-
nyújtás,	 a	 tapasztalatszerzés	 elősegítése,	 a	
tevékenykedtetés.	 Ezek	 a	 legjobb	 módszerek	
arra,	 hogy	 az	 óvodásaink	 az	 állatokkal	 közeli	
kapcsolatba	kerüljenek,	ezáltal	kialakuljon	ben-
nük	a	szeretet	és	a	gondoskodás	érzése.
Nem	csupán	ezt	az	egy	napot	szövik	át	az	álla-
tokról	 való	beszélgetések,	 a	 velük	kapcsolatos	
játékos	 események,	 hanem	 az	 egész	 hét	 a	
jeles	 nappal	 kapcsolatos	 tevékenységekben	
bővelkedik.	A	csoportokon	belül	az	óvónők	játé-
kos	 fejtörőkkel,	 énekes	 játékokkal,	 versekkel,	
mesékkel várták a gyerekeket nap mint nap. 
4-én	 az	 újtelepi	 óvodások	 egymást	 vendégül	
látták	 úgy,	 hogy	minden	 csoportban	más-más	
meglepetés	várta	az	oda	érkezőket	–	volt	álla-
tos	kirakó,	diavetítés,	 lehetett	utánozni	az	álla-
tok	mozgását,	 hangját,	 volt	 „állatos	 torna”.	 Az	
ófalusi	óvodások	pedig	egy	különleges	 lehető-
séggel élhettek: látogatást tehettek a Dr. Entz 
Ferenc	 	 Mezőgazdasági	 	 Szakképző	 Iskola	 és	
Kollégium	 tangazdaságában.	 A	 tangazdaság	
vezetőjének,	Budai	Istvánné	Valikának	a	segítsé-
gével	az	óvodások	közelebbről	 is	megszemlél-
hették	az	iskola	gazdaságában	tartott	állatokat.	
Az	iskola	udvarán	tett	séta	során	már	messziről	

hallottuk	 a	 baromfiudvar	 lakóinak	 hangját.	 	 A	
gyerekek	 megfigyelhették	 a	 kakasok,	 tyúkok,	
libák	és	néma	kacsák	jellegzetes	külsejét,	majd	
segíthettek	is	az	állatok	etetésében.	 	A	bátrab-
bak	 megsimogathatták	 a	 pelyhes	 kiskacsákat	
is,	 akik	 nagyon	 megszeppentek	 a	 sok	 lelkes	
gyermek	közeledésétől.	 Ezután	benézhettek	a	
disznóólba,	ahol	a	kocák	és	malacaik	pihentek,	
majd	 a	 külső	ólban	megnézhették	 a	 hatalmas	
termetű	„apukát”,	Rudit	is.	Sétánkat	tovább	foly-
tatva	eljutottunk	a	kecskék	karámjához	is,	ahol	
a	 vállalkozó	 kedvű	 gyermekek	megetethették	
a falánk jószágokat szénával és lucernával. 
Kis kirándulásunkat a szarvasmarhák karámjá-
nál	 zártuk,	 ahol	 a	gyerekek	ámulva	figyelték	a	
békésen	 legelésző	 hatalmas	 jószágokat.	 Ez	 a	
nap	 remek	 lehetőséget	 biztosított	 arra,	 hogy	
élőben	 is	megfigyelhessük	az	eddig	még	csak	
könyvben	 látott	 állatokat,	 és	 Valika	 néni	 érde-
kes	 magyarázatai,	 történetei	 által	 bepillantást	
nyerhettünk	 az	 állatokról	 való	 gondoskodás	
fontosabb	mozzanataiba	is.	Ezúton	is	köszönjük	
a	kivételes	lehetőséget!	
A	 többnapos	 és	 helyszínes	 tevékenységek	
lehetővé	 tették,	 hogy	 a	 gyermekek	 életkoruk-
nak	 megfelelő	 játékos	 feladatokon	 keresztül	
új	ismereteket	szerezzenek,	és	azt,	hogy	élmé-
nyekkel,	tapasztalatokkal	megint	gazdagabbak	
lehessenek.

 Pirosné Kovács Viktória és Vida Vivien
 óvodapedagógus

Katica csoport és Csipet csapat csoport

Mihály-napi vásár  
az óvodában

A	 jeles	 napok	 megtartása	 önmagunknak	 szól,	
és	a	 játék	örömét	tekinti	elsődleges	céljának.	Az	
előkészületek,	 a	 játék	 helyének	 berendezése,	
kézműves	munkák,	 amik	napokig	 is	eltarthatnak	
izgalmas,	élményt	adó	cselekvések,	és	a	várako-
zás	 öröme	 sem	 elhanyagolható.	 A	 siker	 záloga,	
hogy	a	gyermek	örömét	lelje	a	játékban,	az	alko-
tásban,	 a	 mesében,	 mondókában	 és	 a	 dalban.	
Szeptember	 huszonkilencedike	 Szent	 Mihály	
napja.	Európa	szerte	számon	tartott	nap,	a	pászto-
rok,	juhászok	ünnepe.	A	természetben	változás	áll	
be,	„megszakad	a	fű	gyökere”	az	időjárás	is	válto-
zik,	a	juhok	behajtásának	és	a	vásároknak	is	ideje.
Óvodánkban	már	hagyomány	a	Mihály-napi	vásár,	
melyre	a	portékát	a	nagyok	már	többnyire	maguk	
készítik,	a	kisebb	csoportosok	besegítenek	az	óvó	
nénik	munkájába.	A	Piros	alma	csoportosok	meg-
tanultak	pillangót	hajtogatni,	lelkesen	és	szorgo-
san	készítették	a	színes	lepkéket.	A	fiúk	inkább	a	
szélforgók	 készítésében	 jeleskedtek.	 A	 készülő-
dés,	 terménygyűjtés	 már	 a	 megelőző	 hetekben	
elkezdődött.	 	Minden	 ősszel	 elmegyünk	 Szigeti-	
Nagy	Zitáékhoz,	ahol	az	utcán	álló	két	nagy	dió-
fáról	 a	 fiúk	 hosszú	 dióverő	 botokkal	 igyekeztek	
a	 földre	 juttatni	a	diót,	amit	a	kislányok	kis	kosa-
rakba	gyűjtöttek.	Zita	szülei	pogácsával,	teával	és	
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üdítővel	 vendégül	 látták	 a	 csoportot.	 Egy	 másik	
alkalommal	 gesztenyével,	 makkal	 raktuk	 tele	 a	
kosarakat,	amiket	később	a	Mihály-napi	játékokon	
fel is használtunk. 
A	 vásári	 forgatag	 közös	 tánccal	 kezdődött,	 ami-
hez	 népzene	 szolgáltatta	 a	 talpalávalót.	 Minden	
csoport	 más	 játékkal	 készült	 a	 nagy	 napra,	 így	
volt	 célba	 dobás	 gesztenyével	 és	 dióval,	 gomba-

szedés	 az	 „erdőben”,	 a	 pillepalackból	 készített	
lovacskákkal	az	erdő	fáit	kellett	megkerülni	majd	
visszalovagolni.	Az	előmerészkedett	 „sárkányt”	 is	
jól	megdobáltuk	(már	akinek	sikerült).	Volt	labda-
csenő	játék,	amiben	a	kutyus	őrizte	labdákat	kel-
lett	 megszerezni	 és	 végül	 gesztenyéből	 készült	
csiga-labirintust	lehetett	végigjárni.	A	játékok	után	
a	 nagycsoportosoké	 lett	 a	 főszerep!	 Örömmel	

kínálgatták	a	portékákat,	társaik	pedig	válogathat-
tak	a	sok	színes	ajándék,	játék	között.	Még	egy	hét	
sem	 telt	 el,	már	 kérdezték	 a	 nagycsoportosaink,	
hogy	mikor	lesz	újra	vásár?!	A	hagyományainknak	
megfelelően	jövőre	újra	Szent	Mihály	napján!

Staszny Péterné 
óvodapedagógus

Piros alma csoport

„Az őszidő is szép lehet, kívánunk 
hosszú életet!”

Az	 	ENSZ	 	Közgyűlésének	 	határozata	alapján	először	1991-ben	rendez-
ték	meg	az	Idősek	világnapját.	Azóta	minden	év	október	1-én	emlékezünk	
meg	a	környezetünkben	élő	szép	korúakról.	Óvodánkban	már	hagyomány-
nyá	vált,	hogy	mi	 is	hozzájárulunk	ahhoz,	hogy	minél	emlékezetesebbé	
tegyük	az	idősek	számára	ezt	a	szép	napot.	 	Minden	évben	tombola	tár-
gyakat	gyűjtünk,	gyermeki	műsorral	készülünk.	
Ebben	az	évben	sem	történt	ez	másként.	Minket	Süni	csoportosokat	ért	az	
a	megtiszteltetés,	hogy	mi	köszönthettük	fel	városunk	idős	lakosait.	Nagy	
izgalommal	készültünk.	Beszélgettünk	az	 idő	múlásáról	a	születéstől	az	
öregedésig,	 a	 nagyszülőkről,	 idős	 ismerősökről.	 Verset	 tanultunk,	 vidám	
táncot	próbáltunk.	Október	4-én	elérkezett	a	várva	várt	nap,	hogy	a	városi	
megemlékezésen	 szerepelhettünk.	 Mosolyogva,	 vidáman,	 izgalom	 nél-
kül	mondtuk	a	verset,	roptuk	a	táncot.		Az	előadott	kis	műsorunk	jutalma	
nagy-nagy	taps	volt,	és	egy-egy	csoki,	aminek	nagyon	örültünk.	Sarkady	
Sándor		Köszöntő	című		versével	szeretnénk		jó	egészséget,	vidám	éveket	
kívánni	városunk	idős	lakóinak.		

Múlik	az	idő,	őszre	jár,	de	fénylik	még	a	napsugár.
Aranyat	szór	és	meleget,	örüljenek	az	öregek.
Az	őszidő	is	szép	lehet,	kívánunk	hosszú	életet.
Maradjatok	még	itt	velünk,	jövőre	újra	eljövünk.

Vácziné Kardos Edina 
óvodapedagógus,	Süni	csoport

Az	 Európai	 Unió,	 szeptember	 22-ét,	 Autómen-
tes	 világnappá	 nyilvánította.	 2001-ben	 szüle-
tett	meg,	 az	 autómentes	 napról	 szóló	 Európai	
Charta,	 amelyet	Magyarország	másodikként	 írt	
alá.	Ez	az	esemény	felhívja	a	figyelmet	a	moto-
rizációs	közlekedés	okozta	súlyos	környezeti	és	
egészségügyi	hatásokra,	egyben	a	környezetvé-
delemre és a fenntarthatósági nevelésre is. Az 
országosan	 meghirdetett	 megmozduláshoz,	
idén	 először	 csatlakozott	 a	 Meseliget	 Óvoda	
csapata.	Bíztunk	abban,	hogy	a	gyermekeket	és	
szüleiket	 is	sikerül	megszólítanunk,	hogy	lehe-
tőségeikhez	mérten,	 vegyenek	 részt	 ebben,	 a	
számunkra	új,	„zöld”	szellemiségű	programban.	
Arra	 kértük	 a	 családokat,	 hogy	 ezen	 a	 napon,	
gépkocsi	 helyett,	 más	 közlekedési	 módot	
válasszanak	az	óvodába	érkezéshez.	
Fontosnak	 tartjuk,	 különösen	 a	nagycsoportos	
gyermekek	 körében,	 hogy	 tudatosan	 neveljük	
őket,	környezetünk	megóvására	és	a	természeti	
értékek,	mint	víz,	levegő,	talaj,	állat-	és	növény-
világ	védelmére.	Célunk,	hogy	átéljék	a	gyerme-
kek	azt	a	jó	érzést,	hogy	ilyen	apró	lépésekkel	is	
tehetünk	a	 tiszta	 levegőért.	Ezen	a	héten,	nap	
mint	nap	beszélgettünk	a	környezetvédelemről,	

és	 örömmel	 tapasztaltuk,	 hogy	 a	 gyermekek	
sokrétű	 ismeretekkel	 rendelkeznek,	és	érzéke-
nyek	a	téma	iránt.	Péntek	reggel	a	kapuban,	már	
az óvodanyitáskor apró ajándékokkal vártuk a 

kicsiket	és	nagyokat,	hogy	az	autó	nélkül	érke-
zőket	 megjutalmazzuk.	 Természetesen	 ezen	
a napon az óvó nénik és dadus nénik is otthon 
hagyták az autójukat. 
Bár	csípős	volt	a	 reggel,	a	gyermekek	kesztyű-
ben,	 sapkában,	 nagyon	 helyesen,	 kerékpáros	
kobakkal,	 és	 sokan	 láthatósági	 mellényt	 is	
viselve	érkeztek	meg.	Ki	gyalogosan,	ki	rollerrel,	
kerékpárral,	vagy	apuka	nyakában	ülve,	kipirult,	
mosolygós	 arcocskákkal.	 Jó	 hangulatú,	 remek	
délelőtt	kerekedett,	ahol	a	gyermekek	az	udvari	
játékidőt	 folyamatosan	 közlekedési	 játékokkal	
töltötték.	Használhatták	az	óvodai	és	a	saját	rol-
lereiket,	egyensúlyozó	bicikliket	vagy	a	kis	 láb-
bal	hajtott	motorokat.	Nagyon	büszkék	voltunk	
arra,	hogy	mindnyájan	szívesen			kölcsön	adták	a	
járműveiket	azoknak,	akik	nem	azzal	érkeztek.	A	
környezettudatos	életmód	közvetítése	az	óvo-
dában,	nem	csupán	erre	az	alkalomra	korlátozó-
dik,	hanem	a	mindennapi	életünk	része.
Köszönjük	a	családok	támogató,	aktív	részvéte-
lét,	találkozunk	jövőre	is!

Kövesdiné Benedek Csilla
Óvodapedagógus
Tulipán	csoport

Autómentes nap a Meseliget oviban
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk	a	Zöldligetből:	
Nagy Edit

A játékos tehetséggondozás eszközparkjá-
nak bővítése a velencei általános iskolában 
NTP-TFJ-17-0092 pályázat

Tehetségpont létrehozása

A	korábbi	évek	során	
felmerült	 az	 igény	
arra,	 hogy	 iskolánk	
is	 Tehetségponttá	
váljon. A pedagó-
gusokkal	való	közös	
gondolkodás és a 
számos	 felkészítő	

továbbképzést	 követően	 2017	 nyarán	 a	 Nem-
zeti	 Tehetségsegítő	 Tanácstól	 megkaptuk	 a	
„Regisztrált	 Tehetségpont”	 címet.	 Az	 idei	 tan-
évben	 indítjuk	 el	 tehetséggondozó	munkánkat	
az	ötödik	és	harmadik	évfolyamon	matematika	
és	 angol	 nyelv	 területén,	 valamint	 a	 sportban	
tehetséges tanulók tanulmányi támogatását.
A tehetségpont kialakításával párhuzamosan 
kerestük	a	lehetőséget,	hogy	az	általunk	válasz-
tott	 tehetségterületeken	 az	 eszközparkot	 is	
bővítsük.	 Ennek	 kapcsán	 intézményünk	 az	
Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	által	A	tehet-
ségsegítés feltételrendszerének javítását célzó 
hazai	 programok	 támogatása	 című	 NTP-TFJ-17	
kódjelű	 pályázati	 kiírásra	 beadott	 A	 játékos	
tehetséggondozás	 eszközparkjának	 bővítése	 a	
velencei	 általános	 iskolában	 című	 pályázatunk	
a	Támogató	döntése	alapján	550	000	Ft	 vissza	
nem	térítendő	támogatásban	részesült.
A	 pályázati	 összegen	 99	 db	 térbeli,	 vizuális	 és	
logikai	 gondolkodást	 fejlesztő	 játékot	 tudunk	
beszerezni.	A	beszerzésre	kerülő	társasjátékokat	
nem	csak	a	 tehetséggondozó	 foglalkozásokon,	
hanem	 tanórákon	 is	 alkalmazni	 szeretnénk,	
valamint	 alsó	 és	 felső	 tagozatban	 egy-egy	 tár-
sasjátékszakkör	beindítását	is	tervezzük.

Zöldliget	Tehetséggondozó	Műhelyek	
munkacsoportja

Zöldiskola – 
Környezettudatosság

Minden	tanévben,	ősszel	is	és	tavasszal	is	papír-
gyűjtést	szervezünk	 iskolánkban.	A	gyermekek,	
a	 szülők	 segítségével	 már	 óriási	 nagy	 meny-
nyiségű	 papírhulladékot	 tudunk	 összegyűjteni,	
ezzel	is	valamelyest	kímélendő	természetünket	
a	környezetünkben	egyre	 inkább	felhalmozódó	
szeméttől.	Az	idei	őszi	papírgyűjtés	végeredmé-
nye:	 31	 247	 kg	 papírhulladék.	 Köszönjük	 min-
den	szülő	és	segítő	gyűjtését,	Tóth	Lászlónak	és	
Lakatos	Norbertnek	munkáját.

Zöldligetes Esték 
nemcsak zöldligetes 

szülőknek

Ebben	a	 tanévben	egy	olyan,	négy	 részből	álló	
előadássorozatot	indítunk	útjára,	mely	a	szülők-
nek kíván segítséget nyújtani a gyermeknevelés 
területén.	Az	előadások	helyszíne	minden	eset-
ben	a	Liget	iskolarész	aulája	lesz.	A	18	órai	kez-
dés	után	bő	egy	órában	meghívott	vendégeink	
tartanak	előadást	adott	 témában,	ezt	követően	
pedig	 a	 jelenlévők	 kötetlen	 beszélgetés	 során	
felmerülő	kérdéseikre	is	választ	kaphatnak.	Ezek	
az	esték	ingyenesek	és	nyitottak,	minden	érdek-
lődőt	szeretettel	várunk.
Első	 alkalommal,	 mely	 2017.	 november	 6-án,	
hétfőn	lesz,	Dr.	Bárkányi	Pál	PhD,	főiskolai	docens,	
IT	biztonsági	cég	ügyvezetője	a	különböző	web-
veszélyekre	irányítja	majd	a	szülők	figyelmét.	Az	
alábbiakban	egy	kis	gondolatébresztőt	olvashat-
nak	első	vendégünktől	a	témával	és	előadásával	
kapcsolatban.	 Sorozatunk	 második	 alkalmára	
2017.	december	12-én,	kedden	kerül	sor,	amikor	
Uzsalyné	Pécsi	Rita	PhD	nagycsaládos	nevelés-
kutató	a	kamaszok	nevelésével	kapcsolatban	ad	
fogódzókat	a	szülőknek,	érdeklődőknek.	Remél-

jük,	 hogy	 kezdeményezésünk	 eléri	 célját,	 és	 a	
szülők	 a	 gyakorlatban	 is	 alkalmazható	 segítsé-
get kapnak gyermekeik neveléséhez.

Papp Sándorné és Szigetközi Tímea

ReforMaraton 500
Ebben	az	évben	ünnepeljük	a	Reformáció	500.	
évfordulóját.	 500	 évvel	 ezelőtt	 Wittenbergben	
Luther	Márton	kifüggesztett	a	templom	ajtajára	
95	tételt,	amelyben	rámutatott	az	akkori	katoli-
kus	egyházban	meglévő	hibákra.	Ezzel	megkez-
dődött	a	hitújítás!	Ennek	az	ünnepségsorozatnak	
egy	különleges	akciójához	csatlakoztunk	mi	is.
Egy erdélyi református lelkipásztor Bardócz 
Csaba	 azt	 találta	 ki,	 hogy	 egy	 hónap	 alatt	 500	
templomhoz vagy intézményhez viszik el a 
Luther	Márton	által	összeállított	95	tételt.	A	mi	
iskolánk is csatlakozott ehhez a szép kezdemé-
nyezéshez.	Az	eredeti	tervünk	az	volt,	hogy	akkor	
érkezzen	meg	a	95	tétel,	amikor	éppen	a	városi	
ünnepség	tart.	Velencére	azonban	október	6-án	
ért	 el	 a	 háromfős	 csapat.	 A	 Korzó	 volt	 a	 talál-
kozási	 pont.	 Ott	 várta	 Kardos	 Gergő	 kollégám	
néhány	diákkal	a	kis	csapatot	egy	ReforMaraton	
500	felirattal.	Onnan	együtt	futott	a	két	csoport	
az	iskolánkhoz.	Az	iskola	előtt	egy	lelkes	iskolás	
csoport várta a futókat. Kovács Dániel iskolal-
elkészünk	 is	 igei	üzenettel	üdvözölte	a	futókat.	
Bardócz	Csaba	ünnepélyes	keretek	között	 isko-
lánk	 aulájába	 kifüggesztette	 a	 tételeket.	 Majd	
elmondta,	 hogy	 az	 akciójának	 a	 lényege,	 hogy	
felhívja	a	figyelmet,	hogy	az	Istennel	való	járásra,	
ami hasonlít a maratoni futáshoz. Ne lankadjunk 
meg	a	Vele	való	járásban!	Az	igaz	ember	hitből	él!
Mi	Velencén	október	26-án,	17.00	órakor	tartjuk	
a	Reformáció	500.	 évfordulójának	 az	 emlékün-
nepségét	az	iskolánk	aulájában.	Sok	szeretettel	
és	tisztelettel	meghívunk	mindenkit	erre	a	közös	
ünneplésre!

Papp Sándorné
hitéleti-nevelési ig. h.



2017. október

 Mihály-napi vásár az 
iskolában

Szeptember	 29-én	 idén	 is	megrendeztük	 isko-
lánkban	a	Mihály-napi	vásárt.	A	naphoz	kapcso-
lódó szokásokkal ismerkedhettek a gyerekek 
egész héten és a vásár napján. A vásárok elen-
gedhetetlen	 portékája	 a	 mézeskalács.	 Előze-
tes feladatként a gyerekek mézeskalácsházat 
tervezhettek,	 melyekből	 a	 legjobban	 sikerült	
munkákat	 díjaztuk.	 A	 3.	 a	 és	 a	 3.	 b	 osztályos	
tanulók	 remek	műsorukkal	 teremtettek	 vidám,	
vásári hangulatot. Ezután kezdetét vette a saját 
készítésű	munkák	eladása.	A	gyerekek	játékpén-
zért	adták-vették	a	termékeket.	Ebben	az	évben	
is	nagyon	sok	szép	és	ötletes	alkotás	született.	
Mindenki	hasznos	holmikkal	és	jókedvvel	térhe-
tett	haza	a	vásárból.

Homoródi-Sörös Ildikó

66 éve végeztek Velencén!
Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk egy 50 éves velencei osz-
tálytalálkozóról, most pedig egy egészen ritkaságszámba menő, 66 
évvel ezelőtt, 1951-ben végzett tóparti osztály egykori tanulóinak 
randevújáról adhatunk hírt. A ma már bizony a 80-as korosztályba 
tartozó diákok egyike, Éder János elmondta: nagy örömükre szol-
gált, hogy majdnem tucatnyian el tudtak jönni felidézni a régi emlé-
keket. A jól sikerült összejövetelen azt is elhatározták, hogy meg-
célozzák a 70-es évfordulót, azaz 4 év múlva újra találkoznak majd.
–	66	esztendővel	ezelőtt	hagytuk	el	az	iskola	padjait,	s	nagyon	örültünk	
annak,	hogy	megérhettük	ezt	a	szép	évfordulót.	Tulajdonképpen	ez	volt	a	
80	évesek	osztálytalálkozója.	2017.	szeptember	9-én	tizenegyen	voltunk	
jelen	a	Pákozdhoz	tartozó	Szúnyog-sziget	éttermében,	ahonnan	elmen-
tünk	a	régi	helyekre,	emlékezve	az	együtt	eltöltött	évekre.	A	településünk	
utcáin	végighaladva	emlékeztünk	vissza,	miközben	megcsodáltuk	a	vál-
tozásokat.	Sokunkban	 feltolultak	a	háborús	évek	és	az	utána	következő	
nehéz	 időszakok	emlékei,	amelyeket	soha	nem	feledve	újra	 felidéztünk	
konkrét	 szomorú,	de	 szívmelengető	 történeteket	 is.	 Ezek	közül	egyet	 a	
kedves	olvasóval	is	megosztanék:	egyik	társunk	a	háború	alatt	édesanyjá-
val	és	testvérével	szó	szerint	az	utcára	került,	mert	az	otthonukat	lerom-

bolták.	Ezt	látta	egy	másik	társunk	édesanyja,	aki	behívta,	s	több	hónapra	
befogadta	őket	saját	házukba	–	mondta	Éder	János,	aki	hozzátette:	sok-
sok hasonló esetet lehetne sorolni és jó példaként felhozni az akkori 
nehéz	évekből,	mert	abban	az	időben	valóban	emberséges	és	segítőkész	
volt szinte mindenki. 
–	Szeretnénk,	 ha	még	 több	hasonló	 visszaemlékező	beszámolóról	 tájé-
koztathatnánk	 a	 velencei	 lakosságot.	 Ennek	 érdekében	 –	 egymás	 jövő-
beli	terveit	részben	megismerve	–	egyértelműen	megcéloztuk	a	70	éves	
évfordulót!	Akik	most	együtt	 voltunk:	Ascher	Márta,	Cifra	Eszter,	Csajági	
György,	Éder	János,	Horváth	Károly,	Kollár	 Ilona,	Stella	Mária,	Szücs	Edit,	
Tóth	 László	 és	Úrfi	Magdolna.	 Akik	 nem	 tudtak	 jelen	 lenni:	Horváth	 Ist-
ván	(Bécsben	él),	Radó	Miklós,	Südi	Mária	(USA)	és	Tóth	Éva.	Mindannyian	
reménykedünk,	hogy	még	több	találkozót	 is	 tarthatunk	a	 jövőben,	 így	a	
kölcsönös	tisztelet	mellett	ápolhatjuk	az	általunk	megkezdett	hagyomá-
nyokat	–	zárta	összefoglalóját	Éder	János.	 – mb –
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Mozgásban

Mátay Balázs

 A karate nemcsak 
sport, életforma 

halász károly 
+3670/587-6707

molnár lilian
Madaras György 

+3630/218-8642

2481 Velence, Kis utca 1
Zöldliget általános iskola

2481 Velence, Iskola u. 4.
Közösségi Ház

szerda 18:00-19:30hétfö  18:00-19:30

Az	I.K.O.	Karate	Szervezet	évek	óta	visszatérő	vendég	a	Velencei-tó	partján,	
hiszen	Kápolnásnyéken	az	Ifjúsági	Táborban	tartják	minden	nyáron	1	hetes	
edzőtáborukat.	A	táborban	minden	évben	több	mint	300	karatéka	napi	4-5	
edzésen	mélyítheti	 el	 tudását,	majd	 bizonyíthatja	 rátermettségét	 a	 tábor	
végi	vizsgák	alkalmával.	Nyáron	is	láthattuk/hallhattuk	őket	edzés	közben	
a	Velence	Korzó	területén,	a	táborokba	vezető	utakon,	valamint	a	kápolnás-
nyéki iskola udvarán. 
A	szervezethez	tartozó,	Velencén	edzéseket	tartó	klub	az	idén	1	éves	fenn-
állását	ünneplő	Velence	Sport	Egyesület	/	Naga	Dojo	idén	már	másodszor,	
szeptember	közepén	tartott	3	napig	„ismerkedős”	karateedzéseket	a	tó	kör-
nyéki	általános	iskolákban.	
A	 nyitott	 és	 pozitív	 hozzáállású	 iskolaigazgatóknak	 és	 tanároknak	 hála,	 a	
velencei	Zöldliget	és	a	kápolnásnyéki	Vörösmarty	Általános	Iskola	1–6	osz-
tályos	 tanulói	vehettek	 részt	az	önvédelmi	napon	a	 testnevelésórák	kere-
tein	belül.	
A	diákok	nem	csak	nézői	voltak	egy	karateruhás	bemutatónak,	hanem	részt	
is	 vettek	 a	 különböző	 feladatok	 elvégzésében,	 saját	 bőrükön	 tapasztalták	
meg,	mi	is	lehet	az	a	karate?	A	két	edző	az	egyesületben	sportoló	helyi	kara-
tékák	segítségével	a	3	nap	alatt	összesen	mintegy	500	kisdiákkal	ismertette	
meg a kyokushin karate alaptechnikáit és szellemiségét.
Molnár	Lilian	kétdanos	karatemester	elmondása	szerint,	mind	a	három	isko-
lában	 a	 tanárok	 nagyon	 segítőkészek,	 a	 gyerekek	 pedig	 szuper	 ügyesek,	
aktívak	és	nagyon	lelkesek	voltak!	Öröm	volt	velük	dolgozni,	egyetlen	nega-
tívum	a	tanórák	rövidsége	volt.	A	45	perc	nagyon	gyorsan	eltelt,	a	gyerekek	
szívesen	maradtak	volna	még	játszani,	kipróbálni	magukat	és	tovább	püfölni	
a	párnákat!	A	gyerkőcök	 láthatóan	 rettenetesen	élvezték	a	gyakorlatokat,	
melyeket	egyénileg	vagy	párban	hajtottak	végre,	 legyen	szó	akár	erőnléti,	
ügyességi,	vagy	párnázási	feladatokról.
Az	I.K.O.	Karate	Szervezet	több	mint	30	éves	múltra	tekint	vissza,	mára	már	
országos	hálózattal,	több	mint	700	fő	aktív	karatékával.	Tagjaik	között	a	leg-
fiatalabb	mindössze	3,5,	a	legidősebb	pedig	73	éves!	
A	kyokushin	karate	nem	„csak”	egy	mozgásforma,	a	test	mellett	a	lelket	is	
edzi,	szellemisége	egészen	a	szamurájok	korára	nyúlik	vissza.	Az,	aki	ennek	
a	sportnak	az	útjára	lép,	egy	új	életformát	is	nyer	vele.	Megismeri	az	egyéni	
és	a	csapatmunkát,	megtanulja,	hogyan	használja	fegyverként	a	saját	testét,	
fejleszti	az	erőnlétet,	a	mozgáskoordinációt,	serkenti	az	agyműködést,	és	a	
szervezetre gyakorolt minden pozitív hatása mellett az edzések során egy 
dojo	(edzőterem)	tagjai	és	szüleik	egy	nagy	családdá	kovácsolódnak	össze.	

A gyerekek a rendszeres edzé-
seken	 kívül	 már	 kezdetektől	
részt	 vesznek	 különböző	 csa-
ládi	 programokon,	 bemutató-
kon,	versenyeken,	edzőtáborok-
ban.	A	versenyzőknek	a	normál	
edzések mellett heti rendsze-
rességgel	 van	 versenyre/vizs-
gára	való	felkészítő	edzés	is.	Két	
jelmondatuk	 az	 „Együtt,	 közö-
sen!”,	 és	 a	 „Soha	 ne	 add	 fel!”	
végigkíséri mindannyiuk életét. 
A	Velence	SE	edzésein	a	tagfel-
vétel	 folyamatos,	5	éves	kortól	
99	 évesig	 bármikor	 lehet	 csat-
lakozni! 
Az	 edzések	 helye	 a	 Zöldliget	
Általános	Iskola	és	a	Velencei	Közösségi	Ház,	ahol	hétfőn	és	szerdán	18	órá-
tól	kezdődnek	a	másfél	órás	tréningek.	Bővebb	információért	hívja	Molnár 
Lilian	edzőt	a	30/218-8642-es telefonszámon!  
VÁLJÉK EGÉSZSÉGÜNKRE! OSU!
	 -mb-
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Mátay Balázs

Új főtámogató, új remények a Velence SE-nél

A	 történet	 ismert:	 alig	 több	 mint	 egy	 évvel	
ezelőtt,	 2016	 nyarán	 az	 ezüstéremmel	 zárult	
megyei	első	osztályú	 szezon	után	–	a	 sportág-
ban	példátlan	módon	–	a	teljes	keret	95	száza-
léka	 „csomagban”	 távozott	 az	 edzővel	 együtt,	
így	 gyakorlatilag	 lenullázódott	 a	 Velence	 SE	
felnőtt	 csapata.	 Jött	 ugyan	 új	 edző	 és	 teljesen	
új	 játékosok,	 végül	 a	 következő	 szezon	 végére	
kieső	 helyen	 végzett	 a	 gárda,	 s	 bár	 lett	 volna	
lehetősége	ennek	ellenére	a	bennmaradásra,	a	
klub	elöljárói	a	város	vezetőinek	egyetértésével	
úgy	döntöttek,	a	második	vonalban	az	eredmé-
nyes	utánpótlásra	támaszkodva,	helyi	fiatalokra	
építve	rakják	le	egy	új,	sikeres	korszak	alapjait,	s	
célozzák	meg	újra	néhány	éven	belül	a	megyei	
élvonalat.
A	bajnoki	szezonból	eddig	eltelt	fordulók	vegyes	
képet	mutatnak,	a	csapat	 teljesítménye	erősen	
hullámzó.	 Akadtak	 gyengébb	 produkciók	 és	
szép	 győzelmek	 egyaránt.	 Abban,	 hogy	 a	 jövő-
ben	 inkább	 utóbbiak	 legyenek	 túlsúlyban	 és	
minél	 hamarabb	 elérje	 céljait	 –	 az	 időközben	
megújult	vezetőség	irányításával	–	a	nagy	múltú	
klub,	 hatalmas	 szerepet	 játszhat	 egy	 sportsze-
rető,	 lokálpatrióta	 helyi	 cégtulajdonos,	 Szőke	
József,	aki	Koszti	András	polgármester	közbenjá-
rására	úgy	döntött,	hogy	jelentős	támogatásban	
részesíti	a	Velence	SE-t.
Szőke	 József	 elmondta,	 hogy	 számára	 fontos	

a	 társadalmi	 szerepvállalás	 a	 sport	 területén	
is,	 ezen	 belül	 elkötelezett	 a	 helyi	 sportértékek	
támogatása,	 elsősorban	 a	 jelentős	 hagyomá-
nyokkal	és	eredményekkel	rendelkező	velencei	
klub	segítése,	így	örömmel	tett	eleget	a	polgár-
mester	 felkérésének.	 A	 szerződés	 értelmében	
a	 cégvezető-tulajdonos	 által	 irányított	 Flavus	
Mérnökiroda	Kft.	a	most	futó	bajnoki	idényre	10	
millió	 forint	 támogatást	 biztosít	 az	 egyesület	
számára	céljai	elérése	érdekében.	Ezzel	a	Flavus	
és	a	tulajdonában	álló	Mérföldkő	Kft.	neve	a	csa-
pat	mezén	főtámogatóként	is	megjelenik.	
A	 Flavus	 Mérnökiroda	 Kft	 fő	 tevékenysége	 út-	
és	vasúttervezés,	valamint	az	útügyi	ágazathoz	
kapcsolódó	teljes	körű	tanácsadói	tevékenység.	
A	Mérföldkő	Kft.	esetében	a	szenzoros	forgalom-
számlálás	 (a	 Velencei-tó	 kerékpáros	 forgalmát	
is	 ilyen	 berendezéssel	 mérik),	 sebességmérés,	
súlymérés,	hurokdetektorok	és	piezo	érzékelők	
telepítése,	tengelysúlymérő	berendezések	tele-
pítése	 és	 burkolatok	 csúszásellenállás-mérése	
jelentik	a	főbb	tevékenységeket.
Az	 új	 főtámogató	 szerepvállalása	 kapcsán	 a	
Velence	SE	társelnöke,	Ferenczi	Gyula	köszöne-
tet mondott Koszti András polgármesternek és 
Szőke	 Józsefnek,	 kiemelve,	 hogy	 a	 Flavus	 által	
nyújtott	 támogatás	 olyan	 mértékű	 és	 arányú,	

amely	lehetőséget	biztosít	az	egyesületben	vég-
zett	 munka	 színvonalának	 jelentős	 emelésére	
mind	az	edzéseken	végzett	munka,	mind	pedig	
a	 felszerelések	 és	 egyéb	 tárgyi	 körülmények	
tekintetében.	 A	 társelnök	 hozzátette:	 tudják,	
hogy	a	komoly	támogatással	egyenes	arányban	
a	mecénás	és	a	város	elvárásai	 is	nőttek	a	klub	
irányában,	 így	 azoknak	 legjobb	 tudásuk	 szerint	
igyekeznek megfelelni.
„Az	egyesület	tisztában	van	azzal,	hogy	a	szpon-
zor	 elégedettsége	 nagymértékben	 függ	 majd	
a	 sporttevékenység	 eredményességétől,	 és	 a	
sportot	 szerető	 közösség	 fejlődésétől.	 Bízom	
abban,	hogy	sikerül	megfelelnünk	az	elvárások-
nak és a támogatás nem csak egy szezonra szól 
majd.	 Természetesen	 a	 szerződésben	 megha-
tározott	 feltételek	szerint	a	Flavus	Mérnökiroda	
Kft.	 névadó	 szponzora	 lett	 a	 Velence	 SE-nek,	
így a cég logói meg fognak jelenni a sporto-
lók	 mezén,	 az	 egyesület	 plakátjain,	 és	 egyéb	
kommunikációs	 felületein”	 –	 zárta	 gondolatait	
Ferenczi Gyula.

Szőke József
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A kiállítás megtekinthető december 
31-ig, hétfő és ünnepnapok 
kivételével 10-től 18 óráig.

A felnőtt belépőjegy ára 800 Ft, 
18 éves korig 400 Ft, 

6 éves kor alatt ingyenes.

Cím: Halász Gedeon Központ, 2475 
Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
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Velem. Veled. Vele. Velencén.
Legyen	maradandó	az	élmény,	és	oszd	meg	ezt	minél	 több	emberrel!	Legyen	szó	pólóról,	bögré-
ről,	kulacsról,	vagy	éppen	esernyőről,	mutasd	meg	mindenkinek,	hogy	neked	miről	szól	VELEnce	és	
milyen	volt	a	VELEncén	eltöltött	idő.	Velence,	a	közösségi	élmények	színtere.
A	VELE-kollekció	darabjai	most akciós áron	kaphatóak	a	Velence	Korzón	található	Tourinform	irodá-
ban:	Velence	Korzó,	Tópart	u.	47.	
Aktuális	akció:	minden	megvásárolt	póló	mellé	egy	újabb	pólót	adunk	ajándékba.*	
További	kedvezményes	árak	a		velenceturizmus.hu	oldalon.
* Az akció visszavonásig érvényes.
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Velencén	történt

A legszebb magyar birtokokat díjazták

Velencén	rendezték	meg	első	alkalommal	a	Magyarország	Legszebb	Bir-
toka	díjátadó	gálaestet	szeptember	16-án.	A	hagyományteremtő	esemé-
nyen	összesen	6	kategóriában	50	jelölés	érkezett,	közülük	választotta	ki	a	
szakmai	zsűri	azt	a	18-at,	akik	a	kategóriánkénti	„dobogót”	alkották.	Közöt-
tük	több	Fejér	megyei	 (tókörnyéki,	móri,	dégi,	seregélyesi)	vállalkozás	 is	
akadt.	A	fődíjat	végül	egy	kecskeméti	családi	birtok	tulajdonosa,	Somodi	
Ferenc	 vehette	 át	 a	megmérettetés	 főszervezőjétől,	Mátrai	 Zoltántól	 és	
fővédnökétől,	 a	MAGOSZ	elnökétől,	 a	Magyar	Országgyűlés	alelnökétől,	
Jakab	 Istvántól.	 Az	 esemény	 pohárköszöntőjét	 Velence	 polgármestere,	
Koszti András mondta.
A	jelölések	zárását	követően	18	fős	szakmai	zsűri	választotta	ki	a	kategóri-
ánként	továbblépő	három	versenyzőt	(ők	is	18-an	voltak).	A	grémium	érté-
kelte	a	szakmai	megfelelőséget,	a	díszkertet,	a	fenntartható	gazdálkodást,	
az	együttműködést	más	társaságokkal,	az	épített	környezetet,	a	higiéniai	
szempontokat,	az	innovációt,	a	környezetvédelmet,	a	megközelíthetősé-
get,	a	munkabiztonságot,	a	technikai	felszereltséget,	az	átláthatóságot	és	
az	esztétikai	megjelenést.	Ezt	követően	a	közönség	a	Facebookon	részle-
tesen	is	megismerkedhetett	a	18	jelölttel	és	birtokaikkal,	valamint	lehe-
tősége	volt	online	szavazásra.	A	legtöbb	szavazatot	elért	 jelölt	nyerte	el	
a	közönségdíjat.
A	velencei	gálaest	csúcspontjaként	a	zsűri	titkos	szavazással	választotta	
meg	a	kategóriagyőztesek	közül	azt	a	birtokot,	amely	idén	Magyarország	
legszebb	birtoka	lett.	Az	elismerést	a	Bács-Kiskun	megyei	Somodi	Ferenc	
vívta	ki,	aki	harminchektáros	alma-,	szilva-	és	kajszi-gyümölcsültetvényen	
gazdálkodik.

Hamarosan elkészül az 
emeletráépítés az Entz-ben

A	 terveknek	 megfelelő	 ütemben	 haladnak	 Velencén	 a	 Dr.	 Entz	 Ferenc	
Mezőgazdasági	Szakgimnázium	és	Szakközépiskola	kollégiumi	szárnyán	
az	 emeletráépítés	 munkálatai.	 Koszti	 András	 polgármester	 szeptember	
végén	Stossek	Balázs	mb.	igazgató	és	a	kivitelező	cég	képviselőjének	tár-
saságában	egy	bejárás	keretében	személyesen	is	meggyőződhetett	erről.	

A	 szemlén	 elhangzott:	 az	 új	 szinten	 további	 négy	 szaktanterem,	 irodák	
és	más,	a	minőségi	oktatást	szolgáló	helyiségek	kerülnek	kialakításra.	A	
beruházás	novemberben	elkészül,	így	legkésőbb	a	második	félévtől	a	diá-
kok	birtokba	vehetik	az	új	tantermeket.	Ekkorra	már	a	párhuzamosan	futó	
energetikai	felújítás	is	befejeződik	az	intézményben.

Velencei konyhakert a legszebbek között

A	78.	Országos	Mezőgazdasági	és	Élelmiszeripari	Kiállítás	(OMÉK)	keretein	
belül,	 a	 Hungexpo	 Budapesti	 Vásárközpont	 és	 Kincsem	 Park	 területén	
tartották	meg	„A	legszebb	konyhakertek”	–	Magyarország	legszebb	kony-
hakertjei	 program	 országos	 díjátadó	 ünnepségét.	 Az	 eseményen	 szép	
velencei	siker	született,	ugyanis	a	normál	kert	(gyümölcsös	és	zöldséges	
kert)	kategóriában	országos	díjat	 (bronz	plakettet	és	oklevelet)	vehetett	
át	 Katona	 József	 és	 Katona	 Józsefné,	 az	 indoklás	 szerint	 „patika	 tiszta-
ságú”,	 rendezett,	 szép	kertjéért	dr.	Nagy	 Istvántól,	a	Földművelődésügyi	
Minisztérium	 parlamenti	 államtitkárától	 és	 Kovács	 Szilvia	 ötletgazdától,	
programigazgatótól.
Az	 idei	 programban	366	 település	2351	kertje	és	16	ezer	 kertművelője	
vett	részt,	közülük	került	ki	a	72	országos	díjazott	–	tájékoztatott	Juhász	
Gyula	önkormányzati	képviselő,	a	program	helyi	mentora,	aki	Koszti	And-
rás	polgármester	megbízásából	vett	részt	az	országos	díjátadón.	 (MB)
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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

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

Sinkáné	Mihály	Zita	intézményvezető

Grecsó Krisztián:  
Harminc év napsütés

Grecsó	 Krisztián	 törté-
netei	 legszemélyesebb	
emlékeinket idézhetik 
fel: a nagymamákkal 
töltött	 nyarakat,	 a	 sza-
bálytalan	 karácsonyes-
téket,	az	önálló	élet	első	
bizonytalan	 lépéseit,	 a	
hosszú vágyakozásokat 
és	 a	 rövid	 találkozáso-
kat.	 A	 szerzővel	 isme-

rős	 terepen	 barangolhatunk,	 mégis	 minden	
más.	A	 falu	és	város	közötti	kulturális	váltások	
megélése,	 a	 helyekhez	 és	 helyzetekhez	 való	
visszatérés	 ambivalenciája	 most	 is	 ott	 van	 az	
írásokban,	 de	 mindent	 közelről	 látunk,	 így	 a	
történetek	 egyszerre	 komikusak	 és	 drámaiak.	
A	Harminc	év	napsütés	olyan,	mint	egy	varázs-
latos	kalendárium,	benne	a	generációk	közötti	
kommunikáció	lehetőségei	és	lehetetlenségei,	
a	velünk	élő	múlt	kiismerhetetlen	történetei.

Szabó Magda:  
Hullámok kergetése

A	 Hullámok	 kergetésé-
ben,	 amely	 egyszerre	
napló	és	útirajz,	esszé	és	
riport,	 az	 emlékezetben	
rögzült	 pillanatfelvéte-
lek,	mint	egy	varázslatos	
kaleidoszkópban,	 tája-
kat,	 embereket,	 törté-
néseket,	 hangulatokat	
villantanak elénk. Csak 

olyan szertelen-korlátlan írói képzelet és tehet-
ség	kell	hozzá,	mint	amilyen	Szabó	Magdáé,	és	
két	csonka	oszlopból	 felépül	a	hajdani	palota,	
éjjel	megszólalnak	a	 szobrok	és	a	 szökőkutak.	
És	 hívnak	 minket,	 olvasókat,	 induljunk	 mi	 is,	
fedezzük	fel	a	közel	s	távol	megannyi	csodáját.

Bartos Erika: Brúnó Budapesten

A	 hat	 kötetre	 terve-
zett Brúnó Budapesten 
sorozat tematikusan és 
mesésen	 mutatja	 be	
Budapest gyerekek szá-
mára érdekes helyeit: 
tereket,	 épületeket,	

múzeumokat,	 ismertebb	nevezetességeket	 és	
felfedezésre váró látványosságokat. A Buda tor-
nyai	című	kötetéből	Buda	történelmi	részeit,	a	
Várnegyedet,	a	Gellérthegyet	és	Óbudát	ismer-
hetjük	meg.
Az	építészmérnök	végzettségű	meseíró	egy,	az	
óvodások	számára	jól	érthető	történet	és	saját,	
részlet gazdag rajzai segítségével kalauzolja 
végig a kis olvasót Budapest nevezetes hely-
színein.

Urbánszki László: Ördögfattyú

Még	 tíz	év	 sem	 telt	el	 a	
honfoglalás	 óta,	 ám	 a	
magyar hadak folyama-
tos	 harci	 készültségben	
állnak. Kalandozásként 
elhíresült	 megelőző	
hadjáratokkal lepik meg 
a keleti frankokat és a 
bajorokat,	 hogy	 ezáltal	

védjék	meg	régi-új	hazájukat,	a	Kárpát-meden-
cét.
Urbánszki	 László	 lebilincselően	 fordulatos,	
kalandozáskori	 regényciklusának	 első	 részé-
ben	a	10.	századi	magyar	történelem	első	évti-
zede elevenedik meg.

Kreatív Vasárnap
Őszi termések és a fantázia – Kézműves foglalkozás gyerekeknek

Az	Országos	Könyvtári	Napok	alkalmából	október	8-án	kézműves	foglalkozást	tartottunk	a	gyere-
keknek	a	könyvtárban.	Kreativitásban	nem	volt	hiány,	a	gyerekek	sorra	gyártották	az	ötletesebbnél	
ötletesebb	alkotásokat	különféle	termésekből.	A	nagy	érdeklődésre	való	tekintettel	az	adventi	idő-
szakban	megszervezzük	az	ismétlést	az	ünnephez	kapcsolódó	tartalommal.	(További	képek	a	hon-
lapunkon.)

Sinkáné Mihály Zita	intézményvezető
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

KÖSZÖNJÜK!

A	 Szakrendelőbe	 igyekezve	 iskolás	 gyerekek	
tucatjaival	találkoztam	a	Zöldliget	iskola	környé-
kén.	 Éppen	 oda	 igyekeztek.	 A	 fiatalokat	 nézve	
egy	kedves	régi	dal	refrénje	jutott	eszembe:	„De	
nehéz	az	iskolatáska…”.	A	Gesztenye	sor	fái	alatt	
pedig	 a	 lehullott	 termés	 jelezte	 az	 ősz	 érkezé-
sét.	De,	ha	ez	sem	elég,	az	már	biztos	jel,	hogy	a	
számozott	utcákban	megjelentek	a	kutyás,	vagy	
korán	kelő	„gyalogos”	diószedők	is…
Persze	 szeptemberrel	 már	 a	 Mária-nap	 is	 vele	
jár…	 Klubunkban	 nyolc	 Mária	 és	 két	 Edit	 nevű	
klubtársunk	 névnapját	 ünnepeltük	 meg	 18-án.	
A	klubvezető	verses	köszöntőt	adott	át	az	ünne-
pelteknek,	 minden	 egyes	 képeslapot	 egyedi	
díszítéssel	ellátva.	Ettől	a	névnaposok	oly	mér-
tékben	meghatódtak,	hogy	azonnal	elővarázsol-
ták	az	otthon	sütött	édességeiket	és	kínálták	a	
többi	klubtársaikat.	Édes	névnap	volt.	
Az	 előzetesen	 kiosztott	 II.	 félévi	 munkaterv	
módosítására,	 javaslatok	megtételére	 is	 ezen	 a	
délutánon	 volt	 lehetőség,	 amellyel	 néhányan	
éltek is.
Klubtagságunk	 egy	 kisebb	 csoportja	 Balatonfü-
reden	 járt	a	„Reneszánsz	Napok”	 rendezvényén.	
Megtekintették	a	csodálatosan	szép	jelmezes	fel-
vonulást,	és	sétáltak	a	város	ünnepi	fogatagában.	
Egy	másik	csoport	szeptember	16-án	Martonvá-
sárra	 látogatott	a	Magyar	Népdal	Napja	ünnep-
ségekre.	 Meghallgatták	 az	 összevont	 450	 fős	
gyermekkórus	 csodálatos	 előadását	 ,és	 gyö-
nyörködtek	 a	 sok	 látnivalóban	 is.	 Mindkét	 ren-
dezvényről	 –	 élményekkel	 feltöltődve	 –	 érkez-
tek	haza	klubtagjaink…
Szeptember	20-án	–	47	fő	részvételével	–	buszos	
kiránduláson	vett	részt	tagságunk.	Zsámbékon	a	
szép	 Lámpamúzeum,	 Esztergomban	 a	 Bazilika	
és a vár látogatása nyújtott maradandó élményt 
a	 résztvevőknek.	 A	 Dunán	 átkelve	 Párkányban	
egy	kellemes	étteremben,	udvarias	személyzet	
és	jó	étkek	várták	a	csoportot.	Az	ebéd	utáni	séta	
már	csak	„hab	volt	a	tortán”.	
Szeptember	 végi	 verses	 őszköszöntőt	 tartot-
tunk	27-én	a	 klubban.	Sok	 versmondónk	közül	
ezúttal	Kesztyüsné	Ilike,	Pluhárné	Gitta	és	Dudás	
András	adott	elő	egy-egy	szép	Ady-	és	Petőfiver-
set.	Köszöntöttük	a	70.	születésnapját	ünneplő	
Molnár	Jánosnét	és	a	Mihályokat	is.	A	klubvezető	

és	 tsa.	 pedig	 finom	 italokra	 és	 szendvicsekre	
hívta	meg	a	klubtársakat.
Az	Idősek	Világnapja	városi	rendezvényén	szinte	
minden	mozdulni	 tudó	 klubtársunk	megjelent.	
Volt	 szép	 köszöntő,	 gyermekműsor,	 tombola,	
ebéd,	zene	és	tánc	is.	Aradszky	László	pedig	egy	

pillanatra	 elhitette	 velünk,	 hogy	 „Nem	 csak	 a	
húszéveseké	a	világ”…		
Lassan	szép,	 színes	köntösbe	öltöznek	a	 fák	és	
az	erdők.	 Időseknek,	 fiataloknak	 kellemes	han-
gulatú	őszi	napokat	kíván:

Ujvári Mihály klubvezető	

Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen tombolanyereményeket ajánlottak fel:
Andi	Sütiszalon,	Aranykút	Étterem,	Bognár	ABC,	Borka	Bolt,	Charme	Ajándékbolt,	dm	Kft	(Drogerie	
Markt),	Dohánybolt	(Tópart	utca),	Dohánybolt	(Fő	utca),	Dr.	Balogh	Erika,	Dr.	Entz	Ferenc	Mezőgazda-
sági	Szakgimnázium,	Szakközépiskola	és	Kollégium,	Édes	Velence,	Évi	turi,	Globál	Festéküzlet,	Hausz-
mann	Alajos	Egységes	Közművelődési	intézményközpont	és	Könyvtár,	István	Étterem,	Hong-Kong	
Áruház,	Humán	Család-	és	Gyermekjóléti	Szolgálat,	Juhász	Gyula,	Kalmár	Zsolt,		Káldy	Imre,	Kavics	
Klub	Spa	és	Hotel,	Korán	Ferenc,	Koszti	András,	Koszti-Szegedi	Mónika,	Krausz	György	(GT-Sprint),	
Kroll	Imréné	Csajághy	Mária	(Mary	T.	Csajághy),	Ludmann	Ágota,	Meseliget	Óvoda	szülői,	nevelői	kol-
lektívája,	Monics	Butik,	Mos-Stop	Kft,	Papír-írószer	(Korzó),	Petra	fodrászat,	Rent-a	Bike	kerékpárköl-

csönző,	SBR	Racing.hu	Kft	(Stróbl	Balázs	
cégtulajdonos),	Sinkáné	Mihály	Zita,	Tos-
cana	 Kávézó,	 Zöldliget	 Általános	 Iskola	
szülői,	 tanári	 kollektívája,	 Velencei-tó	
Turizmusáért	 TDM	 Egyesület	 és	 Sándor	
Barbara	 TDM	menedzser,	 Velence	 Copy	
Dekor	 és	 Design	 Stúdió	 (Kasza	 Zsolt),	
Velencei	 Nagycsaládosok	 és	 Rászoruló	
Családok	Alapítványa,	Velencei	Polgárőr	
Egyesület,	Velence	Resort	&	Spa,	Velence	
Sun,	 Walzer	 Étterem,	 Wave	 Restaurant,	
Zöldség-Gyümölcs-Virág	(Ország	út).
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas Klub
Végérvényesen	beköszöntött	az	ősz,	klubunkba	 is	becsengettek,	ugyan-
úgy,	 mint	 az	 iskolákban,	 megkezdődött	 a	 „tanév”!	 A	 hosszú	 nyári	 szü-
net	 után	 az	 első	 	 összejövetelünk	 jó	 hangulatban	 telt!	Mindenki	 a	 nyári	
élményeit	mesélte,	 sok-sok	 színes	 sztori	 került	 elő.	 Megköszöntöttük	 a	
névnaposokat	is.	A	hölgyek	piros	rózsát	kaptak,	a	fiú	névnaposokat	pedig	
egy	üveg	vörösborral	ajándékoztuk	meg.	A	foglalkozásunkon	megtisztelt	
bennünket	dr.	Szvercsák	Szilvia	és	Mátay	Balázs	úr	is.	Az	idén	is,	mint	min-
den	évben,	megvendégeltek	bennünket	az	Idősek	Világnapja	alkalmából.	
A	 helyi	 iskolások,	 óvodások	műsorral	 szórakoztatták	 a	 jelenlévőket.	 Volt	
finom	vacsora,	 és	 az	 est	 fénypontja	Aradszky	 László	művész	úr	 volt,	 aki	
szórakoztatta	a	résztvevőket.	Volt	tombola	is,	amiből	szinte	mindenkinek	
jutott.	Köszönjük	szépen	elsősorban	Koszti	András	polgármester	úrnak	és	
az	önkormányzatnak,	hogy	lehetővé	tette	ezt	a	megemlékezést	és	a	szín-
vonalas	délutánt!	Nagyon	jól	éreztük	magunkat!
Október	6-án	a	nemzeti	gyásznapon	koszorúzással,	műsorral	emlékeztünk	
az	aradi	vértanúkra.	Minden	kedves	klubtársnak,	nyugdíjasnak	jó	egészsé-
get  kíván:  Kantár Ferencné	klubvezető

Szeptemberben	 részt	 vettünk	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 által	 szervezett	
TeSzedd	 mozgalomban,	 bár	 korunknál	 fogva	 kevesebben	 voltunk,	 mint	
szerettük	volna,	lelkesedésben	azonban	nem	volt	hiány.
Martinovszky	képviselő	úr	vendégül	látott	minket,	ahol	bemutatta,	hogyan	
készül	a	kemencében	sütött	kenyér	és	 lángos.	Finom	kolbászt	és	bacon	
szalonnába	tekert	virslit	grilleztünk.	Köszönjük	a	vendéglátást,	nagyon	jól	
éreztük	magunkat.
Ellátogattunk	Budapestre	a	Titanic	kiállításra.	A	belépésnél	eredeti	beszál-
lókártya	másolatát	kaptuk,	a	kijáratnál	pedig	meg	tudtuk	nézni,	a	túlélők,	
vagy	az	áldozatok	között	volt-e	a	kár-
tyán	szereplő	személy.	Ennyi	év	után	
is	 szívszorító	volt	 a	 tenger	mélyéről	
előkerült	 személyes	 tárgyak	 látvá-
nya.	 Tanulságos,	 egyben	 megrázó	
élmény volt a kiállítás.
Meglepetésként	Sági	István	velencei	
nyugdíjas társunktól konyhakész 
halat	kaptunk,	amiből	remek	halász-
lét	főztünk.	Őszintén	köszönjük.
Idén	 is	 megünnepeltük	 az	 Idősek	
Világnapját.	 Az	 óvodások,	 iskolások	
megható	kedves	műsorral	köszöntöt-
ték	a	jelenlévőket.	Hálásak	vagyunk	a	
felkészítő	 pedagógusoknak	 fáradozá-
sukért.	Jó	hangulatban,	nagyon	finom	
vacsorát	 kaptunk,	 utána	 Aradszky	
László	 művész	 úr	 gondoskodott	 a	
remek	hangulatról.	Miközben	ezt	írom,	
hallom	a	szomorú	hírt,	hogy	a	művész	
úr	82	éves	korában	váratlanul	elhunyt,	
talán	 nekünk	 énekelt	 utoljára.	 Emlé-
két	megőrizzük,	nyugodjon	békében.

Koszti	András	polgármester	úrnak	és	a	Polgármesteri	Hivatal	dolgozóinak	
köszönjük	munkájukat,	és	mindazoknak,	akik	hozzájárultak	adományaik-
kal,	hogy	valamennyi	jelen	lévő	részesülhetett	a	tombola	nyereményeiből.
Október	6-án	Pákozdon	jártunk,	ahol	az	aradi	vértanukra	emlékeztünk.

Kónyáné	 Zsuzsának	 mielőbbi	 gyógyulást,	 valamennyiünknek	 pedig	 jó	
egészséget kívánok. 

Herczeg Ferencné 
klubvezető



Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Vajda Attiláné 30/572-6954

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
18.45–19.45

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00–19.00

Játékklub  
16.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00–19.00

Női torna  
18.45–19.45

Női torna  
17.45–18.45

Gymstick 
19.00–20.00

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4. Tóthné Pongrácz Beáta 30/537 4865

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Néptánc ovisoknak  
16.30–17.30

Aprócska Néptánc  
10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.30–20.00

Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Karate 
18.00–19.30

Meteor dance 
18.30–20.00

ÁGI fitness 
18.30–20.00

5. Terem

Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

The Kids club 
16.30–17.00

Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:
2017.	szeptember	30-án

Havasi Péter – Ódor Viktória

2017.	október	6.
Varga Gábor Tamás – Vaskó Dóra

2017.	október	7.
Koch Bálint – Kulcsár Bernadett

Gratulálunk!
Egri	Andorné,	Máthay	Erzsébet	

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Otthoni munka!  
Különböző termékek  

csomagolása összeállítása egyebek, 
06-90- 603-905  

(audiopress.iwk.hu  
635Ft/min, 

0612228397, 06204963980 )

A beszélő kutyus és a valóság
 Csajághy Mária mesedélelőttje a könyvtár olvasótermében

Ki	ne	szeretné	megfejteni	a	 tündérek	és	a	változó	évszakok	varázslatos	világát,	ki	ne	szeretné,	ha	
lenne	egy	beszélő	kutyusa,	akivel	mindenféle	izgalmas	kalandokat	élhet	át.	A	mese	azontúl,	hogy	
elbűvöl,	a	valóságot	tárja	elénk	az	adott	korosztály	által	sokkal	befogadhatóbb	formában.	A	mese	
úgy	tanít,	hogy	nem	iskolai	órán	érezzük	magunkat,	mi	pedig	úgy	tanulunk	belőle,	hogy	észre	sem	
vesszük.

Ezt az élményt hozta el 
29	 kisiskolás	 számára	 a	
Balaton partjáról ide láto-
gató	 Csajághy	 Mária	 írónő,	
művésznevén	 Mary	 T.	
Csajághy,	 aki	 bemutatta	
gyermekeknek	 készült	
könyveit.	 A	meséken	 túl	 az	
általa készített illusztrációk-
ból	is	láthattunk	egy	alkalmi	
kiállítást a harmadik osztá-
lyosok	legnagyobb	örömére.	
A	mesedélelőtt	kérdésekkel,	
válaszokkal zárult.
 Kalmár Zsolt

Villanyszerelő

Jámbor Attila
Családi házak, panellakások komplett 

szerelése, kisebb javítási munkák
+36 70 505 4034 l +36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com



Velencei Polgármesteri Hivatal

POlgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRságI OsZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi gyöngyi 589-425 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
szabóné Rácz Éva  589-416 
titkársági ügyintéző 
mátay Balázs  30-333-6171 
önkormányzati és kommunikációs referens 

IgAZgAtásI OsZtálY
szelei Andrea aljegyző 589-418
máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
igazgatási ügyintéző  
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)

Zsovák Nóra  589-400 
igazgatási ügyintéző 
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés, szálláshely-engedélyezés, 
talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő  589-422, 30-588-6416  
közterület-felügyelő
Pécsi Viktor  589-422, 30-255-7392 
közterület-felügyelő

PÉNZÜgYI És gAZDAságI OsZtálY
Nochtáné sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
Csizik gabriella  589-410 
pénzügyi ügyintéző  
sári Viktória 589-415
pénzügyi ügyintéző
Balogh Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző
Kovács Jánosné  589-413 
adóigazgatási ügyintéző  
(építményadó, adókönyvelés, adó- és 
értékbizonyítvány)
szendreiné Zakály márta  589-409 
adóigazgatási ügyintéző 
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, 
adóigazolás, tartózkodás utáni idegenforgalmi 
adó, gépjárműadó)

Bíró gábor  589-428 
adóigazgatási ügyintéző  
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára 
behajtandó köztartozások)

VáROsÜZEmEltEtÉsI És 
VáROsFEJlEsZtÉsI OsZtálY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
szilassy gabriella 589-405
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna  589-401 
városüzemeltetési ügyintéző

ÜgYFÉlFOgADás 
Koszti András polgármester,  
Dr. szvercsák szilvia jegyző: 
előjegyzéssel az 589-416 vagy  
589-402 telefonszámon

ÜgYINtÉZŐK ÜgYFÉlFOgADásA:
hétfő   8.00–12.00
szerda   8.00–16.00
péntek   8.00–12.00

Pénztár nyitvatartása: 
hétfő    10.00–12.00
szerda     9.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     9.00–12.00
Sürgős esetben, munkaidőben, félfogadási 
időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk. 
A Velencei Polgármesteri Hivatal  
elérhetőségei:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

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: 
8.00–16.00
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
M:	06-30-915-1895,	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	
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
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(kastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.  
Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda  8.00-13.00
Szakorvosi  
Rendelőintézet: 22/589-515
Központi  
Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104

Velencei	 és	 Velencei-tó	 Környéki	 Nagycsalá-
dosok	és	Rászoruló	Családok	Klubja	–	Velence,	
Európa	 park.	 Téli	 nyitvatartás:	 szerda-pén-
tek-szombat	8.30–15.00-ig.	Családjaink	számára	
minden felajánlást szívesen fogadunk. 
Fekete	Zsuzsa	+3670	310	0042,	nagycsalados-
klub@gmail.com

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

Négy koncertet ad az adventi időszakban Velencén a Canoras 
Kamarakórus. November 28-án a Velence Resort & Spa 
vendégei hallgathatták őket. December 17-én a Velencei 

Gyermekotthon lakóinak Karácsonyát varázsolják szebbé. Advent 
harmadik vasárnapján 16.30 órakor a Velence Korzóban megrendezett 
városi gyertyagyújtáson énekelnek. December 20-án 18 órakor az 
ófalusi katolikus templomban hagyományosan megrendezett „Advent 
Üdvözlete” elnevezésű jótékonysági koncerten lépnek fel. A koncert 
bevételét egy súlyos beteg kis ú, Szomor Csongi gyógyulásának 
támogatására fordítják a szervezők.

,, A Canoras Kamarakórus női karként 2013-ban alakult Velencén. 
Tagjaink közt vannak pedagógusok, pszichológus, kulturális me-
nedzser, bőrdíszműves, jogász és kormánytisztviselő is. Vala mennyien 
szenvedélyesen szeretünk énekelni Páll Kata karnagy vezényletével. 
A repertoárban a klasszikus karácsonyi, egyházi mű vek mellett jól 
megfér egy- egy swing, madrigál, spirituálé, vagy ép pen kánonban 
előadott afrikai népdal. Rendszeresen énekelünk a kör nyék ünnepi 
eseményein, esküvőn, fesztivál-megnyitón, karácsonyi koncerteken. 
Minden héten próbát tartunk, fontosnak érez zük, hogy folyamatosan 
fejlődjünk.

A velencei katolikus templomban különösen szívesen énekelünk, 
kiváló akusztikájú épület. Az idei koncerten énekes szólisták, valamint 
hangszeren zenélő gyerekek is lesznek a fellépők közt. Szeretettel 
várunk minden klasszikus zenét kedvelő velenceit!”- írta a kórusról

dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes, az alapító tagok egyike. 

Kóruszene Karácsonyra

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, párkányok,

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYItVAtARtás 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, szabolcsi út 3.

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK) 

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

  -„UPC Direct”    Bárhol az országban elérhető tányéros tévé 
  -„MinDig TV”   Digitális földi televíziós szolgáltatás 
  -„AustriaSat”    Minőségi műholdas HD szolgáltatások 
  -„T-HOME”        Internet, telefon, tévé, akár együtt  
 

 VILLANYSZERELÉS  és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,  
  -„AMPERNÖVELÉS” 
  -Érintésvédelmi,  felülvizsgálat,  
   dokumentáció készítése 
 

 RIASZTÓSZERELÉS  és, videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek..stb 
  
                                                                           GERGELY SAT BT. 
 
                                            06 30/981-6363  www.gergelysat.hu  

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

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

  

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

 

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

Sütemény Kapható
Házi krémes
és még közel

40 féle süteményből választhat
Tor�ákra, for�a tor�ára rendelést felveszünk

Pogácsa, sajtos masni rendelése

Házhoz szállitást is vállalunk !
(minimum 10 szelettől)

Esküvőkre, rendezvényekre sütést vállalunk
Kiszállítás hűtős autókkal

Viszonteladóknak kedvezmény

2481 Velence, Fő u. 57.
Tel.: 22/473-336

70/205-1874

Szilvia81 Cukrászüzem

Egyensúlyunkért 
Alapítvány Pszichiátriai 

Betegek Közösségi 
Pszichiátriai Ellátás – 

Szociális Alapszolgáltatás

Alapítványunk a Gárdonyi kistérség 
településein	2016.	január	1-től	
működteti	a	szociális	közösségi	

pszichiátriai ellátást
Feladata:

Szociális	és	mentális	gondozás,	
pszichés	állapot	javítása,	készségek,	 
képességek	megtartása,	javítása	az	

igénylő	lakókömyezetében.

Ellátási terület: 
Gárdonyi	Járás	települései:	Gárdony,	

Kápolnásnyék,	Nadap,	Pákozd,	
Pázmánd,	 

Sukoró,	Szabadegyháza,	Velence,	
Vereb,	Zichyújfalu

A	szolgáltatás	térítésmentes,	
igénylése	önkéntes,	pszichiátriai	

szakorvos javaslata alapján
Elérhetőség: 

Szabó István 0630/723-6264	
közösségi	pszichiátriai	ellátás	

koordinátora
Székhely:	8000	Székesfehérvár,	 
Sütő	u.	10–12.	Tel.:	310-944	

lntézményvezető:	Szabó Edina
www.egyensulyunkert.hu
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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 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

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

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 l besemisi@freemail.hu
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Velence Resort & Spa superior

H-2481 Velence, Béke u. | Telefon:  +36 22 589 900 | Fax: +36 22 589 901    
e-mail: reservation@velencespa.com | www.velencespa.com | www.facebook.com/velencespa

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

velencei hiradó_2014.november.indd   1 2014.11.27.   17:53:17

Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

+36 30 773 09 41
2481 Velence, Balatoni út 30

7

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottjai, 

Kiss Balázs c. r. törzsőrmester  
és Valicsek Katalin r. zászlós

minden hónap első és harmadik csütörtöki napján  
15.00 és 16.00 óra között

FOgADÓÓRát
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

tel: +36 22 472 062, +36 20 299 94 24

Hirdessen a Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu  
e-mail címen


