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Augusztus 27. Esztrád	VíziSzínház
Tücsökszabi	Móka
Cseke	Szabolcs	„Tücsökszabi”	zenepedagógus	
és	népzenész	interaktív	előadása	kicsiknek	és	
nagyobbacskáknak.
18.00	és	19.00
Velence	Korzó	tetőterasz	(Tópart	u.	47.)
Jegyár:	600	Ft.

Augusztus 27.	Esztrád	VíziSzínház
Tóték
Örkény	István	tragikomédiája	kétrészes	
kamaraváltozatban
20.30
Velence	Korzó	tetőterasz	(Tópart	u.	47.)
Jegyár:	1500	Ft.

Augusztus 27. Velence	SE–Bicske
Fejér	megyei	I.	osztályú	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés
17.00
Kastélypark,	sportpálya		(Tópart	u.	52.)

Augusztus 28.	Esztrád	VíziSzínház
Purparlé	Velencében
Zenés	velencei	komédia	két	részben,	a	Főnix	
Művészeti	Műhely	társulatának	előadásában.	
20.30
Velence	Korzó	tetőterasz	(Tópart	u.	47.)
Jegyár:	1950	Ft.

Szeptember 2–4.	Ütős	Fesztivál	
Szórakoztató	programok,	nyári	szezonzáró	
rendezvény	különféle	ütőshangszerek	és	zenészek	
főszereplésével,	kirakodóvásárral	(részletek	a	25.	
oldalon	és	a	facebook.com/utosfeszt	weboldalon)
8.00-tól	22.00	óráig
Velence	Korzó	(Tópart	u.	47.)

Szeptember 4.	VII.	Velencei-tó	Szupermaraton	
Futóverseny	több	kategóriában	és	távon	1-től	60	km-ig
Részletek	és	nevezés:	www.velenceitomaraton.hu
7.00-tól	18.00	óráig
Velence	Korzó	(Tópart	u.	47.)

Szeptember 10.	„Lányok,	anyák,	utazások”
Könyvbemutató	a	szerző,	Zilahy	Ágnes	részvételével,	
aki	dedikálja	is	művét	 
munkanapokon	10.00–16.00	óráig.	
16.00	
Wenckheim	Kastély,	könyvtár		(Tópart	u.	52.)

Szeptember 10. Velence	SE–Lajoskomárom
Fejér	megyei	I.	osztályú	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés
16.30
Kastélypark,	sportpálya	(Tópart	u.	52.)

Szeptember 17.	Szüreti	Mulatság
Kirakodóvásárral,	gyermekprogramokkal,
felvonulással,	hagyományőrző	kelevézekkel,	 
a	Kákics	együttessel	és	a	Fölszállott	a		Páva	c.	tv	
műsorból	ismert	Haraszti	ikrek	műsorával.
10.30	órától	kifulladásig
Szabolcsi	út	1616/2.,	 
Legenda	söröző	(volt	Faház	söröző)	és	környéke

Szeptember 17.	Velence	SE–Sárbogárd
Fejér	megyei	I.	osztályú	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés
16.00
Kastélypark,	sportpálya	(Tópart	u.	52.)

Címlapon:	Városunk	születésnapját	és	az	
államalapítást	együtt	ünnepeltük	augusztus	20-án,	
fotó:	Stehlik	Norbert

Velencei
Események
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Képviselői	fogadóórák	
szeptember

Dr. Sirák András: 15.00–16.00	 
2016.	szeptember	1.	(csütörtök)	

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00	 
2016.	szeptember	1.	(csütörtök)	

Fésűs Attila: 8.00–10.00	 
2016.	szeptember	2.	(péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00	 
2016.	szeptember	5.	(hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00	 
2016.	szeptember	5.	(hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00	 
2016.	szeptember	9.	(péntek)	

Szabó György: 14.00–15.00	 
2016.	szeptember	20.	(kedd)	

Uj Roland: 10.00–12.00	 
2016.	szeptember	5.	(hétfő)	

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

Az	 elmúlt	 hetekben	 tombolt	 a	 nyár,	 ami	
az	 ország	 legtöbb	 településének	 és	 az	
ott	 élőknek	 a	 jól	megérdemelt	 pihenés	

időszakát	 jelenti.	 Ugyanezen	 időszak	 az	 üdü-
lő-nyaraló	körzetekben,	a	turisztikailag	kiemelt	
célpontnak	 számító	 településeken	 viszont	 a	
legdolgosabb,	 legmozgalmasabb	 időszakot.	
Velence	ezen	utóbbiak	közé	 tartozik.	 Júniustól	
augusztus	 végéig	 több,	 országosan	 is	 kiemelt	
eseménynek	adott	otthont	városunk,	miközben	
a	 legmelegebb	nyári	napokon	zsúfolásig	meg-
teltek	 strandjaink.	 Számomra	 szerfelett	 öröm-
teli,	 hogy	 minden	 szempontból	 növekedett	
településünk	 turisztikai	 vonzereje,	 ami	méltán	
adhat	okot	bizakodásra	a	jövő	tekintetében.
A	minőségi,	városunk	számára	jelentős	bevételt	
is	generáló	események	rendezése	és	befogadá-
sa	mellett	folyamatosan	dolgozunk	azon,	hogy	
ne	csak	az	ide	érkező	fesztivál-	és	strandvendé-
gek,	 turisták,	hanem	az	 itt	élő,	és	nyaralótulaj-
donosként	nálunk	gyakran	megforduló,	sokat	itt	
tartózkodó	 emberek	 is	 elégedettek	 legyenek.	
Nekem	 polgármesterként	 egyértelmű	 célom,	
hogy	a	város	fejlődési	pályája	továbbra	is	felfelé	
ívelő	legyen,	ugyanakkor	a	lakosság	részéről	fel-
merülő	problémákra	is	találjunk	megoldásokat.	
Nem	csak	nyáron,	egész	évben.
Ami	 a	 magunk	 mögött	 hagyott	 főszezont	 illeti,	
annak	méltó	 lezárása	 volt	 az	 augusztus	 20.	 napi	
rendezvények	sora.	Velence	életében	ez	érthetően	
különleges	 nap,	 hiszen	 itt	 szorosan	 összefonódik	
az	 államalapító	 Szent	 István	 király,	 Magyarország	
nemzeti	és	állami	ünnepe	városunk	születésnapjá-
nak	méltó	megünneplésével.	Idén	egész	nap	nagy-
szerű	programok	között	válogathattunk,	a	kulturá-

Kedves Velenceiek!

lis	paletta	széles	skáláját	felvonultatva.	A	népdalok-
ból	merítkező	 Hungarikum	 és	 Kákics	 együttes,	 a	
Pákozdi	Kulturális	Egyesület	tánccsoportjai,	a	Kirá-
lyi	Napok	Nemzetközi	Néptáncfesztiválról	érkezett	
baszk,	 moldáviai	 és	 szlovák	 táncosok,	 valamint	 a	
Szabad	 Színház	 produkciói	 egyaránt	 népszerűek	
voltak,	és	emelték	az	eseménykavalkád	színvona-
lát.	Késő	este	a	rendkívül	látványos	“égi	jelenség”,	
a	rendhagyó,	lézer	show-val	egybekötött	tűzijáték	
tette	fel	a	koronát	a		programsorozatra.
Velence	a	sport	területén	is	szeretne	tovább	fej-
lődni,	ezért	is	volt	kiemelkedő	jelentősége	annak,	
hogy	szűk	két	héttel	a	riói	olimpia	kezdete	előtt	
éppen	városunkban	búcsúzott	el	a	közönségtől	

akciója	során	különböző	megyei	településen	Ko-
vács	 István	 hosszútávfutó	 gyűjtött	 üzeneteket,	
jókívánságokat.	A	napló	kezdőlapjára	a	következő	
sorokat	írtam:	“Merj	nagyot	álmodni,	hogy	aztán	
rólad	 álmodjanak”.	 	 Azt	 gondolom,	 hogy	 eme	
kiváló	sportemberek	 jól	haladnak	ezen	az	úton,	
példát	mutatva	 az	 utánpótlásnak,	 köztük	 azok-
nak	 a	 velencei	 gyerekeknek,	 akik	 jelen	 voltak	 a	
Korzón	ezen	az	eseményen.	
Bízom	 abban,	 hogy	 a	 következő	 olimpián,	 To-
kióban	már	 a	mi	 reményteljes	 világbajnokunk,	
Lakatos	Zsanett	is	ott	lehet,	mivel	a	hírek	szerint	
2020-ban	már	a	női	kenusok	is	szerephez	jutnak	
a	hivatalos	programban.	Fiatal	díszpolgárunk	jú-
lius	utolsó	napján	újabb	Vb-címet	nyert	az	U23-
as	korosztályban,	bizonyítva,	hogy	nagyon	 sok	
sikert	érhet	még	el,	örömet	okozva	ezzel	az	őt	
támogatóknak,	akár	az	ötkarikás	seregszemlén	
is.	Zsanett	újabb	sikeréhez	szívből	gratulálok!

Koszti András polgármesterTöbb ezres tömeg  
a Korzón az esti  
tűzijátékra várva

A fokozódó meleg ellenére 
augusztus 20-án már kora 
délután sokan figyelték a 
színpadi produkciókat

három	 Fejér	 megyei,	 székesfehérvári	 ötkarikás	
résztvevő,	az	úszó	Sebestyén	Dalma,	valamint	a	
két	öttusázó,	Kovács	Sarolta	és	Demeter	Bence.	
Kellemes	kötelességemnek	tettem	eleget,	ami-
kor	 átadhattam	 számukra	 -	 Fekete	 Zsuzsanna	
szervező	 és	 több	 helyi	 gyermek	 közreműködé-
sével	 –	 egy	 olyan	 naplót,	 amelybe	 több	 hetes	
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Gyógyítóink

Muharos Attila,
a	Velencei	Mentőállomás	
vezetője

V
elencei Híradó: Szerkesztőségünk-
höz	 nemrégiben	 érkezett	 a	 hír,	 hogy	
ön	 vagy/és	 a	 Velencei	 Mentőállomás	
magas	 kitüntetésben	 részesült.	 Mun-

katársánál,	a	Velencei	Önkormányzat	képviselőjé-
nél,	Uj	Roland	úrnál	érdeklődve	megtudtuk,	hogy	
ön	 is	kapott	egy	kiérdemelt	kitüntetést,	 valamint	
ezt,	 illetve	 hasonlót,	 megérdemelve	 a	 Velencei	
Mentőállomás	is.	Kérem,	hogy	szóljon	erről	bőveb-
ben;	milyen	kitüntetések,	kitől	adományozva,	egy-
általán	a	kitüntetés,	illetve	kitüntetések	rangjáról,	
jellegéről.
Muharos Attila: Az	 idei	 évben,	 május	 10-én,	 a	
Mentők	Napja	alkalmából	főigazgatói	dicséretben	
részesültem.	Egy	velencei	mentőápoló	bajtársam,	
Alapi	Gábor	szintén	főigazgatói	dicséretet	kapott,	
melyet	ünnepélyes	keretek	között	a	Parlamentben	
vehettünk	át.	Emellett	a	mentés	és	betegszállítás	
területén,	a	betegekért	végzett	példaértékű	mun-
kánk	elismeréseként	idén	a	Fejér	megyei	közgyű-
lés	 a	 Dr.	 Paulikovics	 Elemér-díjat	 adományozta	 a	
Velencei	Mentőállomás	kollektívájának.	
VH.:	 Szerkesztőtársaim,	 de	olvasótáborunk	nevé-
ben	is	szívből	gratulálok,	hiszen	a	mi	(!),	a	velencei	
mentőállomás	 vezetőjét,	 illetve	 munkatársait	 di-
csérik	a	kitüntetések.	További	kérdéseink	megvá-
laszolása	 előtt,	 kérem,	 szóljon	 önmagáról;	 eddigi	
életpályájáról,	 céljairól,	 civil	 életéről!	 Kérdem	 azt	
is,	hogy	mi	motiválta,	mi	indította	el	ezen	a	sok	ál-
dozattal	járó,	nehéz	pályán?
Muharos Attila: Eredetileg	 a	 vendéglátásban	
kezdtem	 dolgozni	 1992	 októberében.	 A	 munka	
mellett	 végeztem	 el	 a	 szakmunkásképző	 iskolát,	
ahol	szakács	 lettem.	Ezután	érettségiztem	 le	Bu-
dapesten,	 szintén	 vendéglátó	 szakközépiskolá-
ban,	ahol	 további	 szakmákat,	cukrász	 felszolgáló,	

vendéglátó	 üzletvezető	 képesítéseket	 is	 szerez-
tem.	Összesen	14	évet	dolgoztam	le	tűzhely	mel-
lett	szakácsként,	több	munkahelyen,	a	fővárosban,	
autópálya	mellett,	és	a	Balatonon.	14	év	után	úgy	
gondoltam,	elég	volt,	és	az	 internetet	böngészve	
akadtam	az	Országos	Mentőszolgálat	 honlapjára,	
ahol	 felkeltette	 érdeklődésemet	 az	 életmentés.		
Először	 a	 kíváncsiság	motivált,	 de	 akkor	 még	 ál-
momban	 sem	 gondoltam,	 hogy	 ezt	 a	 szakmát	
választom	 további	 életpályámnak.	 Beadtam	 a	 je-
lentkezést,	majd	rövid	várakozás	után	felkerestek,	
hogy	kezdhetnék.	Martonvásárra	kerültem,	hiszen	
akkor	még	Kajászón	éltem.	Az	évek	alatt	elvégez-
tem	az	egészségügyi	 iskolát,	 ahol	 szakképesítést	
kaptam	a	mentőápolói	feladatok	ellátására.	Közel	
másfél	 évig	 Martonvásáron	 láttam	 el	 kivonuló	
szolgálatot.	 2006-ban	 a	 megye	 8.	 állomásaként	
megnyílt	a	Velencei	Mentőállomás.	Én	2007.	júni-
us	1.	óta	vonulok	a	Velencei	Mentőállomáson.	Hat	
évig	 kivonuló	 ápolóként,	majd	 2013.	 június	 1-től	
állomásvezetőként	 dolgozom.	 Közben	 jelentkez-
tem	mentőtiszti	főiskolára	is,	ahol	jelenleg	3.	éves	
mentőtiszthallgató	 vagyok.	 Céljaim	 nem	 változ-
tak,	be	szeretném	fejezni	a	főiskolát,	és	már	biztos	
vagyok	abban	is,	hogy	ez	az,	amit	én	életem	végéig	
folytatni	szeretnék:	az	életmentés	a	hivatásom!
VH.: További	kérdéseim	nyilván	szakszerűtlennek	
tűnnek,	 kérem,	 nézze	 el,	 hiszen	magam	 is	 lévén	
laikus,	nyilván	a	kérdéseim	is	ezt	tükrözik,	viszont	
olvasóink	tájékoztatása	szempontjából	jelentősek	
lehetnek.	 Hány	 fős	 a	 Velencei	 Mentőállomás,	 a	
munkatársak	közül	hányan	laknak	Velencén,	illet-
ve	a	közvetlen	környezetben.	Mekkora	gépkocsiál-
lománnyal,	egyéb	technikával	rendelkeznek?
Muharos Attila:	 A	 Velencei	 Mentőállomás	 kol-
lektívája	 10	 bajtársból	 áll,	 5	mentőápolóból	 és	 5	
mentőgépkocsi-vezetőből.	Egy	mentőgépkocsival	
látjuk	 el	 a	 Velencei-tó	 környékének	 több	 tízezer	

lakosát.	 Ez	 egy	 teljesen	 felszerelt	 mentőegység,	
nincsen	 olyan	mentőfeladat,	 aminek	 az	 ellátását	
ne	 tudnánk	 biztosítani,	 vagy	 legalább	 elkezdeni	
a	 további	 segítség	 megérkezéséig.	 Ezt	 mi	 sem	
bizonyítja	 jobban,	mint	hogy	számos	alkalommal	
végzünk	sikeres	újraélesztést,	kisebb-nagyobb	bal-
esetek	helyszíni	ellátását,	belgyógyászati	eseteket	
látunk	el,	mérgezésekhez	kapunk	riasztást,	de	akár	
helyszíni	szüléslevezetést	is	végezhetünk.	Nekem	
személy	 szerint	 itt	 a	 közelben	 Kápolnásnyéken	
van	egy	„keresztfiam”,	aki	otthonában	jött	a	világra	
a	mi	segítségünkkel.	A	kisfiú	édesanyjával	gyakran	
találkozunk,	és	jó	érzés	hallani,	amikor	azt	mond-
ja	a	fiának,	hogy	a	 „mentős	bácsi”	 segített	 téged	
a	világra.
VH.: Tudva	tudott,	hogy	az	Országos	Mentőszolgá-
lat	a	legkorszerűbb	digitális	hálózattal	rendelkezik.	
Kérdésem:	ha	egy	velencei	lakos	mentőt	hív,	akkor	
a	hívást	közvetlenül	önök	kapják,	vagy	közvetve,	a	
hálózaton	keresztül	éri	el	a	hívás	önöket?	Egyálta-
lán;	milyen	esetekben	kell	a	velencei	 lakosoknak	
önöket	hívni	 a	104,	 vagy	112	 számon,	 és	milyen	
esetekben	 a	 Központi	 Háziorvosi	 Ügyeletet	 a	
22/311-104.	Kérem,	hogy	válaszában,	esetleg	né-
hány	szemléletes	példával	tegye	a	kérdést,	illetve	
a	választ	közérthetővé!
Muharos Attila: A	segélyhívások	a	megyei	men-
tésirányító	csoportokhoz	 futnak	be,	 innen	kapják	
a	mentőegységek	az	esetfeladatokat.		Mentőhívás	
esetén	célszerűbb	a	104	es	számot	hívni.	
VH.:	 Igen,	 így	már	érthető,	köszönöm	a	 részletes	
ismertetést.	A	hírközlőkben	gyakran	halljuk,	hogy	
az	 Országos	 Mentőszolgálatnak	 célja,	 hogy	min-
den	hívásnak	15	percen	belül	eleget	tegyen.	Helyi	
viszonyokban	ez	hogyan,	milyen	százalékos	arány-
ban	valósul	meg?

Folytatás	a	15.	oldalon

Solymosy JózsefFo
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Gyógyítóink EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK

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:	9.00–12.00
kedd:	9.00–12.00
szerda:	13.00–17.00
csütörtök:	9.00–12.00
péntek:	9.00–12.00

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

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	Ófalú	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

Siposné 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
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Juhász Gyula nevét hallva az ember azonnal a 20. század első 
felében élő egyik legismertebb magyar költőnkre asszociál, 
azonban van valaki, aki ugyanezzel a névvel éli mindennapjait, 
közel áll hozzá a sport, kiváltképp a kerékpársport, és Velencéhez 
köthető a neve. Ő nem más, mint a Tó-sport Kft. alapítója, ezen belül 
a VelenceBike ügyvezetője és megálmodója. 
A riport helyszíne maga az üzlet volt, mely kellemes hangulatú 
zöldövezetben, kertes házak ölelésében helyezkedik el. 
Érkezésemkor egy kedves eladó mosolyogva érdeklődik, miben 
segíthet. Ekkor elmondom miért is jöttem, majd kedvesen az 
asztalhoz kísér, ahol Juhász úr már vár rám. Bemutatkozunk 
egymásnak,  majd megkezdődik köztünk a beszélgetés.

V
elencei Híradó: Juhász	úr!	Úgy	 tu-
dom,	 a	 közelmúltban	 volt	 egy	 ke-
rékpárátadás,	 amin	 Koszti	 András	
polgármester	 úr	 és	 Dr.	 Szvercsák	

Szilvia	jegyző	asszony	is	jelen	volt.	Mesélne	ne-
künk	erről?	
Juhász Gyula:	Igen,	természetesen.	Megkeres-
tük	az	önkormányzatot	egy	felajánlással,	olyan	
személyeket	 keresve	 az	 ott	 dolgozó	 emberek	
közül,	akik	vállalják,	hogy	autóik	helyett	inkább	
szívesen	pattannak	kerékpárra,	és	úgy	mennek	
munkába.	Természetesen	akadt	jelentkező,	aki	
szívesen	és	örömmel	vett	 részt	ebben	a	prog-
ramban,	 hogy	 ezzel	 példát	 mutasson	 a	 város	
lakói	 számára.	 	 Szeretnénk,	 ha	 Velencén	 is	 ki-
alakulna	 egyfajta	 kerékpárkultúra,	 egy	 egész-
ségesebb	 életmód,	 sport	 a	 mindennapokban.	
Összesen	 7	 darab	 túrabicikli	 került	 átadásra	 a	
polgármester	úr	és	 jegyző	asszony	részvételé-
vel	az	önkormányzat	számára.
VH.:	 Mutassa	 be	 kérem	 a	 VelenceBike-ot	 pár	
szóban,	és	mesélje	el,	miért	más	ez,	mint	a	töb-
bi	kerékpárüzlet,	kerékpárkölcsönző?	
Juhász Gyula:	Sok	értelemben	mások	vagyunk,	
nem	 egyszerű	 kerékpárkölcsönző,	 inkább	 Ke-
rékpáros	 Kompetencia	 Központ,	 mely	 2014	
áprilisában	nyitotta	meg	kapuit	Velencén.	 	Na-
gyon	fontos,	hogy	a	bicikli	nem	csak	egy	eszköz,	
sokkal	több	annál.	Üzletünkben	mindenki	meg-
találhatja		a	számára	legmegfelelőbb	biciklit.	Mi	
hisszük,	hogy	a	kerékpározás	az	élményről	szól,	
és	nem	mindegy,	mivel	kerékpározik	az	ember.
Arra	próbálunk	rávilágítani,	hogy	a	kerékpározás	
nem	csak	egy	sport,	 sokkal	 több	ennél.	Az	él-
ményről	kell,	hogy	szóljon.	Az	ember	életének	
részévé	kell	váljon.

Választékunkban	prémiumkategóriás	kerékpáro-
kat	tartunk,	az	„egyszerűbb”	túrakerékpároktól	a	
versenykerékpárokon	keresztül	az	elektromos	–	
úgynevezett	 pedeleck	 –	 kerékpárokig	mindent	
megtalálhat	 a	 kedves	 érdeklődő.	Meggyőződé-
sünk,	hogy	a	kerékpározás	nem	más,	mint	a	ke-
rékpáros	és	a	kerékpár	közötti	szintézis.	
VH.:	Úgy	értesültem,	hogy	van	lehetőség	önök-

nél	egy	speciális	szolgáltatásra,	amennyiben	a	
vevő	igényt	tart	rá,	és	szeretné	a	kerékpárját	sa-
ját	személyére	szabni?	Mi	ennek	a	neve,	és	hogy	
kell	elképzelnünk	egy	ilyen	mérést?	
Juhász Gyula:	 Magyarországon	 egyedül	 a	
VelenceBike-ban	 találni	 ilyen	 szolgáltatást.	 A	
BikeFitting	egyszerű,	intuitív,	hatékony	és	való-
ságos.

Nekem	Velence...

Juhász Gyula:
„A	kerékpározás	az	élményről	
szól”.

www.velence.hu

Oláh Adrienn
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A	„Statikus	Mérőeszköz”	volt	vállalatunk	alapkö-
ve.	A	kerékpáros	testfelépítésének	leképzése	10	
mérés	 eredményéből	 alapvető	 beállítási	 elvek	
és	 irányzatok	 algoritmusainak	 eredményeként	
ideális	pozíciókat	határoz	meg.
Az	 elmúlt	 évtizedekben	 továbbfejlesztettük	 a	
folyamatot,	 hogy	 még	 pontosabb,	 megbízha-
tóbb	adatokat	kapjanak	partnereink,	s	a	legjobb,	
legmegfelelőbb	 kerékpárokat	 javasolhassák	
ügyfeleiknek.	A	szimpla	adatokon	túl	több	mint	
60	márka	mintegy	 3000	 vázgeometriája	 közül	
tesz	konkrét	javaslatot	a	rendszer,	hogy	a	lehető	
legideálisabb	kerékpárt	választhassák	a	leendő	
kerékpárosok.
Legyen	szó	bármilyen	 típusú	kerékpározásról,	
a	megfelelő	 pozíció	 elengedhetetlen.	 Az	 erő,	
a	 hatékonyság,	 az	 ellenállás,	 és	 a	 komfort,	
gondosan	 kidolgozott	 egyensúly	 eredménye-
zi	mindezt.	A	jó	pozíció,	nem	csak	a	sérülések	
megelőzését	hivatott	biztosítani,	de	a	kényel-
met	 is	 maximalizálja.	 A	 BikeFitting	 csapata	
már	 a	 kezdetektől,	 egy	moduláris	 megoldást	
fejlesztett,	mely	alkalmazható	minden	típusra.	

A	 statikus	mérőeszköz	 gyors,	 hatékony	meg-
oldást	 nyújt,	 amellyel	 könnyedén	 beazono-
síthatjuk	 a	 leg	ideálisabb	 kerékpárt	 a	 pontos	
anatómiai	 dimenziók	 alapján.	Az	úgynevezett	
pozíciószimulátoron	 a	 lézertechnika	 segít-
ségével	 könnyedén	 beállíthatjuk	 a	 korrekt	
méreteket.	 A	 pedál	ana	li	zátorral	 validálhatjuk	
a	 beállításokat,	 illetve	 finomhangolhatjuk	 a	
méreteket.	A	kifejtett	erők	folyamatos,	3D-s	vi-
zualizációja	teljes	mértékű	mozgás	analízishez	
segíti	a	szakembert.
A	pozicíószimulátor	egy	kétoldalas	XY	dimenzi-
ójú,	 lézeres	másolófunkcióval	 is	 rendelkezik,	 s	
így	könnyedén	átmásolhatjuk	a	folyamat	során	
megállapított	beállítási	paramétereket	az	újon-
nan	vásárolt,	vagy	már	meglévő	kerékpárra.
Odafigyelünk,	 hogy	 a	 kerékpározás	 minőségi	
élményt	 és	 szabadidő-eltöltést	 nyújtson	 tulaj-
donosa	számára.	Nem	mindegy,	hiszen	egy	idő	
után	azt	érezzük,	hogy	 itt	 szúr,	ott	 fáj,	nyom	a	
nyereg,	 kényelmetlenné	 válik,	 a	 sport	 pedig	
nyűggé.	A	szabadidősporton	belül		tematikákat	
különböztetünk	meg.

Ilyen	 a	 közlekedés	 célú,	 ahol	 a	 	 rövid	 távolság	
alatt	még	nem	jön	elő	a	probléma.
Illetve	a	–	sport-	és	szabadidő-kategória	–	mely	
időben	is	és	távolságban	is	sokkal	hosszabb.	Itt	
már	 idővel	 érezhetjük,	 hogy	 a	 nyereg	 kényel-
metlenné	válik.	A	Selle	italya	gyártója	ID-Match	
rendszer	 kikísérletezett	 egy	 olyan	 rendszert,	
ahol	 lekategorizált	 	 nyergeket	 hoznak	 létre,	
kétszélességű	 nyerget	 különböztetnek	 meg,	
melyen	belül	is	3–3	alkategória	létezik.	
Ilyenkor	 felmérik	 az	 ülőcsonttávolságot,	 ez	
alapján	megkeresik	az	anatómiailag		megfelelő		
méretű	nyerget.	Nálunk	a	siker	rátája,	bizton	ál-
líthatom,	hogy	eddig	100%	volt.
VH.:	Más	esetekben	is	találkozhatunk	a	Velence-
bike	nevével	különböző	rendezvények	kapcsán	
támogatóként,	partnerként,	és	rendezőként	is.
Juhász Gyula: Igen.	 A	 Tó-Sport	 Kft.-nek	2010	
óta	 vannak	 különféle	 rendezvényei,	 ilyen	 pél-
dául	 a	május	 	 közepén	megrendezésre	 kerülő	
nyitórendezvény,	mely	már	nem	csak	a	térség,	
hanem	 az	 ország	 legnagyobb	 turisztikai	 jelen-
tőségű		kerékpáros	rendezvénye,	a	Tour	de	Ve-
lencei-tó,	melyen	idén	is	közel	5000	ember	vett	
részt,	 vagy	 a	 szezonzáró	 rendezvényünk,	 a	 24	
órás	MTB	egyéni	és	csapat	váltóverseny,	melyet	
idén	szeptember	utolsó	hétvégéjén,	5.	alkalom-
mal	fogunk	megszervezni	a	Pákozd–Sukorói	Ar-
borétum	és	Szabadidő	Parkban.
Az	 interjú	befejeztével	Juhász	Úr	kikísért,	majd	
az	üzlettel	szemben	lévő	két	kis	apartman	házra	
mutatott.	Megtudtuk,	hogy	a	Velencei-tóhoz	lá-
togató	kerékpársport-kedvelők	számára	lehető-
ség	van	megszállni	a	közel	40	fő	befogadására	
alkalmas	épületben.
Riportunkat	 a	 velencebike.blog.hu	 oldalon	 ol-
vasható	nyitómondattal	zárjuk:
„Kerékpározni jó! Mindenkinek megvan a 
saját szenvedélye. A mi szenvedélyünk a 
kerékpár!”
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V
ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy Jó-
zsef ): Tisztelettel	 köszöntöm,	 kö-
szönöm,	hogy	időt	fordított	egy	rövid	
bemutatkozásra,	beszélgetésre.	Köz-

vetlensége	 folytán	 mindenki	 Marikának	 hívja,	
megengedi	nekem	is,	hogy	így	szólítsam?
Galambos Györgyné:	Természetesen,	minden-
ki	így	ismer.
VH.: Kérem,	 hogy	mindenek	 előtt	 szóljon	ma-
gáról,	eddigi	életútjáról,	családjáról,	Velencéhez	
kötődéséről!
Galambos Györgyné:	 Dióhéjban	 magamról…
Veszprém	megyei	kis	 faluban	születtem	1950-
ben.
Többgenerációs	 pedagógus	 családból	 szárma-
zom,	ahol	minden	családtagnak	kötelező	volt	a	
zene.	Ma	már	csak	nagy	ritkán	ülök	a	zongorá-
hoz.	Minden	nyarunkat	nagyszüleinknél	töltöt-
tünk,	nővéremmel	és	öcsémmel.
Nagyapám	és	édesapám	is,	mint	afféle	vidéki	ta-
nító,	akkurátus	ember	volt,	rendszerező,	pontos,	
és	ezt	megkövetelte	 az	unokáktól	 is.	 Bélyeget	
gyűjtöttünk,	keresztrejtvényt	készítettünk.	
Úgy	 érzem,	 észrevétlenül	 szívtam	 magamba	
a	 rendszerezést,	 a	 tárgyak	 megbecsülését,	 az	
értékek	 felismerését,	 amelyre	 szüleim	 is	 taní-
tottak.	
Sukorói,	 volt	 szomszédomtól	 tanultam	 a	 háló-
kötést,	 a	 varsafoltozást.	 Feleségétől,	 Zsófi	 né-
nitől	a	kukoricaháncs	apró	munkáit,	amit	a	mai	
napig	használok.	
Székesfehérváron,	a	Vasvári	Pál	Gimnáziumban	
érettségiztem.	Jó	szívvel	emlékszem	ezekre	az	
évekre,	 akkoriban	 „emberséget”	 is	 tanítottak.	
Kitartásomat	valószínű,	hogy	az	aktív	sportnak	
köszönhetem,	 évekig	 közép-	 és	 hosszútávfutó	
voltam. 

1972-ben	 férjhez	 mentem,	 ekkor	 szereztem	
első	diplomámat,	 közel	40	évig	 voltam	óvoda-
pedagógus	 Velencén.	 Szerettem	 a	munkámat,	
óvodásaim	 a	 mai	 napig	 üdvözölnek.	 A	 nevek	
már	 nem	mindig	 jutnak	 az	 eszembe,	 de	 a	 te-
kintetekről	tudom,	ha	valaki	az	„én	gyermekem	
volt”.
Férjem	mérnök-közgazdász,	3	gyermekünk	van.	
Fiunk	 nívódíjas	 építész,	 Székesfehérváron	 él,	
iker	 lányaink	közgazdászok,	Budapesten	élnek.	
Két	csodálatos	unokánk	van,	Gábor	8.	osztályos,	
telekis,	 matekos,	 Alíz	 ötödik	 osztályos,	 ügyes	
kezű.
Amikor	a	gyermekeink	kirepültek	és	mindketten	
nyugdíjasok	 lettünk,	valami	értelmes	elfoglalt-
ságot	keresve	kerültem	a	helytörténeti	egyesü-
lethez.	 Azóta	 beleszerettem	 ebbe	 a	munkába.	
Nagyon	 érdekes,	 és	 szép	 munka,	 főleg,	 ha	 új	
kihívás	kerül	az	utamba.	Ilyenkor	megsokszoro-
zódik	az	erőm	(és	női	kíváncsiságom),	 „pörgök	
százhússzal”.	
1972-ben	 kerültem	 Velencére	 „gyütt-maradt”-
ként.	 Ma	 velenceinek,	 és	 lokálpatriótának	 val-
lom	magam.
VH.: Sokszorosan	üdvözölendő	a	2012.	évi	XXX.	
törvény,	amely	azt	hozta	előtérbe,	hogy	tudas-
suk	a	világgal,	hogy	kik	vagyunk,	mik	vagyunk,	
hogy	egyáltalán	vagyunk!	Tárjuk	fel,	dolgozzuk	
fel,	 dokumentáljuk	 értékeinket,	 tudja	 meg	 a	
világ,	 tudják	 meg	 az	 elkövetkező	 generációk,	
hogy	 mekkora	 szellemi	 értékkel,	 egyedülálló	
hagyományokkal	rendelkezünk.	Sok	lokálpatri-
óta,	így	Marika	is	beállt	a	nemes	cél	megvalósí-
tásához.	Így	történt?
Galambos Györgyné:	 Egyesületünk	 (a	 Velen-
cei	 Helytörténeti	 Egyesület)	 önmaga	 szerve-
ződött	civil	 szervezet,	 jóval	a	 törvény	megjele-
nése	előtt	2008	óta	tevékenykedik	hivatalosan	
a	 városban.	 Tudom,	 hogy	 hiánypótló	 munkát	
végez	 az	 egyesületünk,	 a	 24.	 órában	gyűjtünk	
Velence	 múltjából	 történeteket.	 Egyesületünk	
nem	 politizál,	 előítélet	 nélkül	 gyűjt	 mindent,	
ami	a	várossal	kapcsolatos	értéket	képvisel.	Hi-

vatalosan	bejegyzett	civil	szervezet	vagyunk,	13	
lelkes	taggal.	A	mi	önként	vállalt	feladatunk	az,	
hogy	feltárjuk,	feldolgozzuk,	dokumentáljuk	és	
digitalizáljuk	 unokáink	 számára	 Velence	 törté-
netét,	értékeit,	hagyományait.	
Mint	 a	 Velencei	 Helytörténeti	 Egyesület	 elnö-
ke,	 köszönöm	mindenkinek,	 aki	 akár	 csak	 egy	
fotó	 vagy	 riport	 erejéig	 segítette	 az	 egyesület	
munkáját.	Egy-egy	kiállítás	után	megnyílnak	az	
emberek,	mesélnek,	hozzák	a	fényképeiket.	Me-
sélő	kedvű	szépkorúakhoz	házhoz	is	kimegyünk	
riportra,	ilyenkor	még	közvetlenebb	a	beszélge-
tés	hangneme.	Egyet	sajnálok,	hogy	a	hivatalos	
iratok	 tömege	 (új	 civiltörvény	 stb.)	 elveszik	 az	
időt	 a	 kutatástól,	 feldolgozástól,	 de	 rendnek	
kell	lennie.
A Helytörténeti Egyesület tagjai:
Galambos	 Györgyné	 (elnök),	 Sinkáné	 Mihály	
Zita	(alelnök),	Kiss	Eszter	Zsófia	(elnökségi	tag)
Tagok:	 Galambos	Mihályné,	 Szegedi	 Györgyné,	
Cserny	Etelka,	 Fehér	Györgyné,	Magyar	 József-
né	 Pajor	 Zsuzsanna,	 Kupi	 László,	 Fehér	 Árpád,	
Simon	 Károly	 József,	 Kovács	 Barnabás,	 Kuti	
György.
Pártoló,	támogató	tagok:	Salacz	Nóra,	Végh	Ká-
rolyné	és	Kiss	Gáborné.	Egyesületünk	munkáját	
két	és	fél	éve	segíti	Bognár	Adél	is.
VH.: A	Városi	Önkormányzat	2015.	október	9-én	
hozta	 meg	 a	 rendeletet	 az	 Értéktár	 Bizottság	
felállításáról,	Emlékszem,	nehezen	vállalta	el	a	
megtisztelő	megbízást.	Miért?
Galambos Györgyné: Aggályaim	voltak,	hiszen	
én	oroszlánrészt	vállaltam	a	javaslatok	elkészí-
tésében,	 most	 azok	 elbírálásához	 kértek.	 De	
már	nem	bánom,	bár	nagyon	összetett	és	fele-
lős	munka.	A	Helytörténeti	Egyesület	tagjai	ösz-
szegyűjtötték,	lefotózzák,	kidolgozzák	és	gépre	
viszik	a	javaslatokat,	az	Értéktár	Bizottság	meg-
tárgyalja,	elbírálja	a	javaslatokat.	
VH.: Kik	a	bizottság	tagjai?
Galambos Györgyné:	 Fehér	 Árpád	 elnök	 úr,	
Sinkáné	Mihály	Zita	tag,	Kárpáti	Miklós	tag,	Ga-
lambos	Mihályné	tag,	és	én	szintén	tag.	A	hatá-

Értünk	dolgoznak

www.velence.hu

Galambos Györgyné
	a	Velencei	Helytörténeti	
Egyesület	elnöke
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rozattal	 jóváhagyott	 javaslatokat	 Fehér	 Árpád	
értéktár	 bizottsági	 elnök	 terjeszti	 a	 Képviselő	
Testület,	és	a	Megyei	Értéktár	Bizottság	elé.	
VH.: Igen,	ők	 is	 valóban	Velence	 „jelesei”	 közé	
tartoznak.	A	tréfát	nem	mellőzve;	lehet,	hogy	a	
kormány	éppen	Kárpáti	Miklós	javaslatára	hozta	
meg	a	rendeletét?	Ő	már	–	általam	is	tudottan	
–	 legalább	negyed	százada	gyűjti	a	Velencével	
kapcsolatos	relikviákat,	nagyrészt	az	ő	gyűjtésé-
ből	származik	az	antikváriumban	megcsodálha-
tó	képeslapgyűjtemény	is.
Galambos Györgyné: Valóban,	Miklós	 –	 nagy	
örömünkre	–	2015-ben	csatlakozott	az	Értéktár	
Bizottsághoz,	ötödik	tagként.	Tudása	és	gyűjté-
sei	 felbecsülhetetlenek,	 sokat	 segített	 a	 bírá-
latok	 során.	 A	 kormány	 rendelete	 hiánypótló,	
örülünk,	hogy	megszületett.	
VH.: A	kormányrendelet	9	témakört	jelölt	meg:
1.	 	Agrár-	 és	 élelmiszeripari,	 a	 tájegységre	 vo-

natkozó	jellegzetességek.
2.	 	Egészséges	 életmóddal	 kapcsolatos	 jelleg-

zetességek.
3.	 	Építészettel	kapcsolatos	jellegzetességek.
4.	 	Kulturális	örökségek	feltárása.
5.	 	Ipari	és	műszaki	kuriózumok.
6.	 	Környezettel	kapcsolatos	egyéni	értékek.
7.	 	Sportra	vonatkozó	hagyományok,	értékek.
8.	 	Természeti	környezet	egyéni	jellegzetessége.
9.	 	Turizmus,	vendéglátás	helyi	specialitásai.

A	 felsoroltak	 meglehetősen	 széles	 területet	
foglalnak	magukba,	ugyanakkor	lehetnek	olyan	
velencei	értékek,	amelyek	nem	sorolhatók	be	a	
fenti	 kategóriák	 valamelyikébe.	 Mennyire	 kell	
alkalmazkodni	 a	 fenti	 „fejezetekhez”,	 mennyi-
ben	lehet	ezektől	eltérni?
Galambos Györgyné:	Igaziból	több	olyan	érték	
is	van,	amely	több	kategóriába	is	besorolható,	a	
jegyzőkönyvek	tanúskodnak	arról,	ha	átsorolás	
történik.
Már	az	első	kiinduló	„tartalomjegyzéknél”	a	bő-
ség	 zavarával	 küzdöttünk,	 nehéz	 volt	 különvá-
logatni	az	értéktár	részeit,	és	a	fontos,	de	nem	
biztos,	hogy	maradandó	„kincseinket”.
VH.:	 Gyakorlatban	 hogyan	 képzelhetjük	 el	 a	
bizottság	 munkáját?	 Meghatározott	 időnként	
összeülnek,	 a	 beküldött	 javaslatokat	 felülbírál-
ják,	 a	 tényszerűséget	 ellenőrzik,	 majd	 fontos-
sági	sorrendet	betartva	döntenek	az	értéktárba	
történő	bejegyzésről.	 Jól	 látom?	Egyáltalán	kik	
tehetnek,	kik	tesznek	javaslatot?	
Galambos Györgyné:	 Bárki	 tehet	 javaslatot,	
beküldi	az	önkormányzathoz,	vagy	a	Helytörté-
neti	Egyesülethez,	és	mi	továbbítjuk	az	Értéktár	
Bizottsághoz.	 A	 hivatalos	 formanyomtatvány	
(csak	ezen	fogadhatjuk	el)	letölthető	a	Helytör-
téneti	Egyesület	honlapjáról.	www.helytortenet.
eoldal.hu
Havonta	vagy	6	hetente	ül	össze	a	bizottság,	és	

előzetes	véleményezés	alapján	döntenek	az	ér-
téktárba	kerülésről.
VH.:	A	központi	állami	büdzséből	nyilván	nem	
részesülnek.	Mint	tudom,	a	munkájukat	juttatás	
nélkül,	grátisz	végzik.	Viszont	jelentős	készpénz	
kiadásaik	 keletkeznek:	 művészi	 fotófelvételek,	
CD-k,	 egyebek.	 Ezek	 kifizetésére	 vajon	 kapnak	
valahonnan,	valamilyen	támogatást?
Galambos Györgyné:	Az	Értéktár	Bizottság	és	
a	Helytörténeti	Egyesület	 tagjai	 is	 juttatás	nél-
kül	végzik	a	munkájukat.	A	Helytörténet	–	mint	
civil	szervezet	–	250	000	Ft	támogatást	kap	az	
önkormányzattól.
Ezenkívül	 mindig	 és	 mindenhova	 pályázunk,	
évente	öt-hat	 pályázatból	 kettő	 sikerül,	 így	 ju-
tunk	 pénzhez,	 a	 legszükségesebb	 működési	
kellékekre.	 Minden	 gépünket	 pályázat	 útján	
szereztük.	A	kiállítások	eszközeit	–	a	javaslatok	
riportjait,	 a	 megnyitók	 kínálósüteményéig	 –	
mind,	a	tagok	felajánlásából	fedezzük.	Művészi	
fotó	csak	álmainkban	 lehetséges,	 jobbára	 azo-
kat	is	mi	készítjük.
Köszönöm	 a	 lelkes	 tagoknak	 a	 segítségét	 –	
néha	már	szponzori	segítséget	is	kapunk	–,	ami-
nek	 nagyon	 örülünk.	 A	 legnagyobb	 gondunk,	
hogy	 nem	 tudjuk	 fogadni	 a	 tárgyi	 emlékeket,	
nincs	hova	tenni,	pedig	adnának.
Ha	 lehetne	a	 jó	 tündérhez	kívánságom,	 azt	 kí-
vánnám,	szeretném	megérni,	hogy	Velencének	
is	legyen	egy	néprajzi	háza.
VH:	Terveik?
Galambos Györgyné: Augusztus	 5-én	 nyí-
lott	 idei	 3.	 kiállításunk.	 Augusztus	 20-án	 nagy	
örömünkre	 bemutathattuk	 a	 városnak	 az	 ed-
dig	 javasolt	 és	 már	 elfogadott	 Velencei	 Helyi	
Értékeket.	 A	 Hungarikum	 együttes	 koncertje	
alatt	 kivetítőn	mutattuk	 a	 képeket	 feliratozva.	
A	„helyi	termék–helyi	érték”	vásáron	lehetősé-
gük	 volt	 bemutatkozni	 a	 helyi	 termelőknek	 is.	
További	 színvonalas	 programok	 után	 néptánc	
bemutatók	és	tűzijáték	zárta	a	városi	ünnep	ré-
szeként	megrendezett	 értéknapot.	 Szeretnénk	
munkánkkal	 az	 összefogást	 erősíteni	 a	 város-
ban.
VH.:	Úgy	hiszem,	hogy	bár	 dióhéjban,	 de	min-
dent	 megbeszéltünk,	 nem	 marad	 más	 hátra,	
mint	 hogy	megköszönjem	 az	 interjút,	 és	 szer-
kesztőtársaim	nevében	 is	 Isten	 áldását	 kérjem	
az	eredményes,	további	munkájukra	is!	

	Korabeli	konyhai	eszközök.	 
Fotó	-	Velencei	Helytörténeti	Egyesület
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay BalázsA beruházás	 számadatai	 helyett	 néhány	
érdekesség	a	kilátó	történelmét	illetően.
A	mára	 legendának	számító	régi	acélki-

látó	 –	 egy	 leselejtezett	 olajfúrótorony	 –	 1965	
novemberében	került	a	velencei	Bence-hegy	te-
tejére,	és	idővel	ugyanúgy	a	település	szimbólu-
mává	vált,	mint	a	pákozdi	csata	emlékműve.	Az	
építmény	az	évek	során	kedvelt	 turisztikai	cél-
ponttá	vált.	Már	messziről	látni	lehetett	az	utak-
ról,	 iránytűje	 volt	 sok	 vitorlázónak,	horgásznak	
és	két	helyi	egyesület	is	használta	jelvényében	
a	sziluettjét.	A	torony	egyéb	funkciókkal	is	bírt.	
A	rátelepített	antennákkal	átjátszóállomásként	
szolgált	három	közigazgatási	szerv,	a	Veszprémi	
Közúti	 Igazgatóság,	 a	 Megyei	 Rendőrkapitány-
ság	és	a	Szeizmológiai	Intézet	számára.	
Eredetére	vonatkozólag	semmiféle	írásos	doku-
mentum	 nem	maradt	 fent.	 A	 Magyar	 Olajipari	
Múzeummal	 és	 egykori	 olajmérnökökkel	 tör-
tént	konzultáció	során	kiderült,	hogy	az	1960-
as	 évek	 elején	 az	 olajiparban	 egy	 korszerűbb	
technika	jelent	meg:	a	fúróárboc,	mely	a	korábbi	
csonkagúla	 alakú,	 rácsos	 szerkezetű,	 négy	be-
tonprizmán	 álló	 Rotary-tornyokat	 kiszorította.	
Ezeket	 leselejtezték,	 és	 visszakerültek	 Nagy-
kanizsára,	a	Dunántúli	Kőolajipari	Gépgyárba.	A	
kilátó	onnan	érkezett	.

Épül már az új kilátó a Bence-hegyen

Mint arról már júliusi számunkban hírt adtunk, megkezdődtek az 
új Bence-hegyi kilátó kivitelezési munkálatai. A régi – 1988-ban 
elbontott, 23 évig kilátóként használt – olajfúró torony helyén 
új, látványnak sem utolsó magas kilátó épül, mely elődjéhez 
hasonlóan közkedvelt kirándulóhely, Velence emblematikus pontja 
lehet, ahonnan csodálatos körpanoráma tárul elénk: a Velencei-tó, a 
környező települések és a hegyvonulatok pazar látványt nyújtanak. 
Az építmény a tervek szerint még az idei év vége előtt elkészül. 

A	mai	szemlélődő	talán	könnyedén	megállapít-
ja,	 hogy	 az	 olajfúró	 torony	 nem	 illett	 a	 tájkép-
be,	 de	 kérdezzük	meg	 bármelyik	 régi	 velencei	
lakost,	 mindenkinek	 lesz	 egy	 kedves	 története	
a	 kilátóval	 kapcsolatban.	 A	 furcsa	 építményt	 a	
helybeliek	és	a	tónál	üdülők	is	gyorsan	megsze-
rették.
Csodálatos	volt	a	panoráma	odafentről,	pedig	a	fá-
ból	készült	kilátószintet	nem	is	a	43	m	magas	to-
rony	legtetején,	hanem	annak	alsó	egyharmadán	

alakították	ki	(ez	falépcsőkön	volt	elérhető,	tovább	
csak	az	arra	illetékesek	juthattak	fel,	létrán).
Idővel	a	kilátó	elöregedett,	majd	életveszélyessé	
nyilvánították,	 így	 1988	 szeptemberében	 meg-
született	a	„halálos	ítélete”.	A	szerkezet	lebontása	
igen	hosszadalmas	és	veszélyes	lett	volna,	így	rob-
bantani	kellett	–	összedöntéséhez	13	kg	robbanó-
szert	használtak	fel.	 (MB)

(Forrás:	Salacz	Nóra,	a	Velencei	Helytörténeti	Egyesület	támo-
gató	tagja)

A régi kilátó  
(Fotó: Velencei 
Helytörténeti Egyesület, 
Szabó Béla

A leendő kilátó 
látványterve

 A kilátó kivitelezési 
munkálatai már július 
közepe óta folynak. 
Fotó: Stehlik Norbert
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2004. december 5. Újkori történelmünk legnagyobb 
szégyene! NEMZETTESTVÉREINK, a trianoni határainkon 
túl élők MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁT mi, a csonka 
országban élők, népszavazáson, a hiányos részvételünkkel: 
ELUTASÍTOTTUK, MEGTAGADTUK! Akkori hamis, 
nemzetellenes kormányunk, gyermeteg hazudozása;  
23 millió  román munkavállaló inváziójával riogatott. Mi, a 
világ szégyenére; bedűltünk. A „sírjukban forgó” Petőfink, 
József Attilánk, Berzsenyink, Adynk, Arany Jánosunk, 
Madáchunk, Kölcseynk egy indító verssorával vezetem föl a 
rímjátékban megjelenő gondolatokat:

Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot (?)
Nem!	Mi	helyette	a	zászlónkra	tűztük	az	alázatot,
Emellé	a	korrupt,	elvtelen	zavarosban	halászatot,
Erkölcstelen,	magyartalan,	szolgai	talpnyalászatot.

Dunának, Oltnak egy a hangja (?)
Magyarnak	mától	semmi	rangja!
Tisztességnek	kihalt	a	magja,
Füstbe	ment	az	igazság	hangja.

Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Médiában	hamis,	hazug	sátán	hadar.
Zsebbe	súlyos	milliárdokat	kapar,
Kilóg	a	lóláb,	a	hiénaagyar.
Akasszátok fel a királyokat!
Ne	őket,	inkább	a	zsiványokat!
Mellé	a	becstelen	hitványokat,
Elvi	silányokat,	mindnyájokat!

Dózsa György unokája vagyok én,
Hazafi,	nem	D	409-es	nyamvadt	kém.
A	kém	után	marad	pokolbeli	kén?
Sokkal	rosszabb;		mutációs	gén.

Felhőbe hanyatlott a drégelyi rom,
Körénk	sötét	erő	gyilokhálót	fon.
Érték	helyett	az	elprivatizált	lom,
Elmerül,	elveszik	a	szép	magyar	hon.

Ember küzdj és bízva bízzál!
Gyurcsányfélékben	bízzál!
Lumpen,	te	csak	hízva	hízzál!
Lélek	belőled	már	kiszáll,
Erkölcs,	téged	dehogy	piszkál.

Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül!
Zsákmányéhes	liberális?	Ettől	dehogy	hevül.
A	rablásban	mohó,	önzésben	nyakig	merül,
Mások	éltét	sem	számolja,	neki	semmibe	kerül.

2004 december

Solymosy József

PARAFRÁZIS A SZÉGYEN NAPJÁRA PARAFRÁZIS AZ ÖNHITT NAPJÁRA

Igen, várhatóan október 2 a dicsőség napja lesz!  
Pártállástól függetlenül mindannyian elmegyünk 
szavazni, bejelöljük, hogy NEM akarjuk, hogy Brüsszel 
kényszeríthessen bennünket arra, hogy kiket fogadunk  
be a magyar hazába.  Büszkén, emelt fővel 
szembenézhetünk a nekünk idegen iszlám világgal, 
az asszonyainkat, lányainkat meggyalázó, javainkat is 
elrabló vandalizmussal. A tükörbe is szégyen nélkül néz-
hetünk. Európa népei követendő példaképként tisztelnek. 
minket. Költőink, nemzeti nagyjaink szelleme besugározza 
hazánkat; a MAGYAR HAZÁT!

Mit ránk kentek a századok, lemossuk a gyalázatot!
Magyarország	a	magyaroké!	Leadjuk	a	szavazatot!
Mert	minket	évszázadokon	át	a	„másság”	sanyargatott,
Megfogadjuk,	őseinktől	kaptuk	az	igaz	parancsolatot!

Dunának, Oltnak egy a hangja?                     
A	Magyarnak	van	ismét	rangja!																							
Közeleg	a	választás	napja,																																	
Eget	verő	az	igazság		hangja!																																

Romlásnak indult hajdan erős magyar?   
Nem!	Önmagában,	hitében;	élni	akar!
Migrációs	had	minket	nagyon	zavar,											
Az	idegen	tömeg	erőszakot	takar.															

Akasszátok fel a királyokat (?)                                    
Netán	a		lóvá	tett	migránsokat?																									
Nem!	De	az	őket	elindító	zsiványokat,																								
Kvóta-rendszer	mögé	bújt	hitványokat!																					

Dózsa György unokája vagyok én,         
Tízmilliósan,	mint	bölcs	magyar	vén!.		
A	magyarságunk?	Sziklaszilárd	tény,						
Acélosan	csillogó	szikrázó	fém!														

Felhőbe hanyatlott a drégelyi rom.             
Felhő	mögül	kiragyog	győzelmi	dóm.									
Eredményes	lesz	szavazásunk;	nincs	gond,	
Brüsszel,	a	liberális	had,	hiába	zsong!									

Ember küzdj és bízva bízzál!                      
A	te	Teremtődben	bízzál!	
A	józan	eszedben	bízzál,																										
A	magyarságodban	bízzál!																										
És	a	Viktorodban	bízzál!																													

Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül!                        
A	sötét	brüsszeli	tervekre	is	fény	derül.	 	
A	népszavazásunk	Európában	szétterül,																																				
Önálló	magyar	egységünk	törvénybe	kerül!			

2016 augusztus
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Biztonságunk érdekében  

Ahogy általában a nyári főszezonban, a 
legutóbbi egy hónapban sem unatkoztak 
Velencén a rendőrség, a polgárőrség és a 
katasztrófavédelem illetékesei, július kö-
zepétől lapzártánkig. Az mindenesetre 
megnyugtató, hogy az esetek döntő több-
ségénél nem volt helyi érintettség, az adott 
bűncselekményeket és szabálysértéseket 
nem velenceiek, de jórészt még csak nem is 
Fejér megyeiek követték el.
A	Fejér	Megyei	Rendőr-főkapitányság	Kommu-
nikációs	 Szolgálatának	 beszámolója	 szerint	 a	
Tópart	utcából	érkezett	bejelentés	a	rendőrség-
re	 garázda	 fiatalokról	 2016.	 július	 16-án	 este.	
Egy	üzemen	kívül	 lévő	 szórakozóhely	épületé-
ben	a	járőrök	négy	fiatalt	fogtak	el	és	állítottak	
elő	a	Gárdonyi	Rendőrkapitányságra.	A	17	éves	
fiú,	19	éves	férfi	és	16	és	17	éves	lány	születés-
napot	 ünnepelt	 a	 Velencei-tó	 partján.	 A	 szó-
rakozás	 elfajult,	 az	 üres	 épületben	 törni-zúzni	
kezdtek,	majd	néhány	dolgot	el	is	akartak	tulaj-
donítani,	amikor	elfogták	őket	a	rendőrök.	Mind	
a	négy	személyt	lopás	vétség	kísérlet	elköveté-
sének	megalapozott	gyanúja	miatt	hallgatták	ki	
gyanúsítottként	a	nyomozók.
A	 járőrök	Velencén,	 az	Ady	Endre	utcában	 iga-
zoltattak	 2016.	 július	 22-én	 éjjel	 egy	 18	 éves	
gödöllői	 lakost,	 akinek	 az	 övtáskájából	 kábító-
szergyanús	 zöld	 növényi	 törmelék	 került	 elő.	
A	 férfit	 a	 rendőrök	 elfogták	 és	 előállították	 a	
Gárdonyi	 Rendőrkapitányságra,	 ahol	 a	 nyomo-
zók	kábítószer	birtoklása	vétség	elkövetésének	
megalapozott	 gyanúja	 miatt	 gyanúsítottként	
hallgatták	ki.

Kiemelten figyelték  
a fesztiválozókat

Idén	 július	 12-e	 és	 július	 17-e	 között	 rendezték	
meg	Velencén	az	Egyetemisták	és	Főiskolások	Or-
szágos	Turisztikai	Találkozóját.	A	Gárdonyi	Rend-
őrkapitányság	 egyenruhásai	 a	 rendezvény	 ideje	
alatt	mindent	megtettek	a	résztvevők	biztonsága	
és	a	környéken	élők	nyugalma	érdekében.
Az	 eseménysorozat	 nagy	 népszerűségének	 kö-
szönhetően	 és	 az	 ebből	 adódó	magas	 látogatói	
létszámra	 való	 tekintettel	 a	 rendőrség	 kiemelt	
figyelmet	 fordított	 a	 közrend	 és	 a	 közbiztonság	
fenntartására	a	program	egész	 ideje	alatt.	Ennek	
érdekében	a	rendőrök	az	esemény	problémamen-
tes	és	biztonságos	lebonyolítása	érdekében	szol-
gálati	kisgéphajóról	is	felügyelték,	és	visszatérően	
ellenőrizték	a	fesztivál	helyszínéhez	közel	eső	víz-
területeket	–	tájékoztatott	a	Fejér	Megyei	Rend	őr-
főkapitányság	Kommunikációs	Szolgálata.

Fokozott ellenőrzések  
a Velencei-tónál is

A	Balatoni	Közbiztonsági	Koordinációs	Bizottság	
munkaprogramja	 alapján	 regionális	 szintű	 fo-
kozott	ellenőrzést	végzett	összesen	 több	mint	

150	rendőr	és	19	polgárőr	2016.	 július	18-a	és	
24-e	 között	 a	 Veszprém,	 Somogy,	 Fejér	 és	 a	
Zala	Megyei	 Rendőr-főkapitányság	 illetékessé-
gi	 területén,	kiemelt	 tekintettel	a	Balaton	és	a	
Velencei-tó	térségére.	Az	akció	célja,	az	érintett	
régión	belüli	koncentrált	bűnügyi,	körözési,	ifjú-
ságvédelmi,	közrendvédelmi,	közlekedésrendé-
szeti,	 idegenrendészeti,	 valamint	 a	 társszervek	
bevonásával	szórakozóhely-ellenőrzés	volt.
A	rendőrök	a	négy	megyében	összesen	10	192	
járművet	ellenőriztek,	és	825	sofőrrel	szemben	
alkalmaztak	 légalkoholmérő	készüléket,	mely-
nek	 eredményeként	 járművezetés	 ittas	 álla-
potban	 vétség	 elkövetésének	 gyanúja	miatt	 7	
gépjárművezetővel	 szemben	 kezdeményeztek	
büntetőeljárást,	7	személlyel	szemben	közigaz-
gatási	bírságot	szabtak	ki.	Az	egyenruhások	56	
közlekedővel	szemben	szabtak	ki	helyszíni	bír-
ságot,	20	fő	ellen	tettek	szabálysértési	feljelen-
tést.	A	fokozott	ellenőrzés	a	rendőrség	tájékoz-
tatása	szerint	a	jövőben	is	folytatódik.

Diákjárőrök is segítettek  
a tóparton

A	Gárdonyi	Rendőrkapitányság	munkatársai	 –	 a	
korábbi	 évekhez	 hasonlóan	 –	 2016	 nyarán	 is	 a	
Nemzeti	 Közszolgálati	 Egyetem	 hallgatóival	 és	
diákjárőrökkel	közreműködve	hívták	 fel	 a	 lakos-
ság	és	a	nyaralók	figyelmét	az	értékeik	védelmé-
re	és	az	áldozattá	válás	megelőzésének	lehetősé-
geire	a	Velencei-tó	környékén.	Az	önkéntes	tanu-
lók	a	bűncselekmények	és	szabálysértések	meg-
előzése	 érdekében	 visszatérően	 ellenőrizték	 a	
strandokat,	továbbá	prevenciós	kiadványokkal	és	
tanácsokkal	is	segítették	a	pihenni	vágyókat.

Polgárőreink	 júliusban	 mindösszesen	 337	 óra	
időtartamban	 látták	 el	 feladataikat	 a	 közbizton-
ság	 érdekében.	 Ebből	 265	 óra	 közterületi	 járőr-

Nem	csak	az	üvegek	bánták	a	garázda	 
születésnapot...	Fotó:	FMRFK

Diákok a járőr mellett  
Fotó: FMRFK”
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szolgálattal	telt.	A	kiemelt	nyári	napokon	a	Korzó	
biztosítása,	 parkoltatás	 irányítása	 is	 szerepelt	 a	
feladatok	 között,	 mindösszesen	 nyolc	 alkalom-
mal	66	órában,	esetenként	2-2	fővel.	Ezeken	fe-
lül	egy	alkalommal	1	fővel,	3	óra	időtartamban	a	
rendőrség	munkáját	is	segitették	eltűnt	személy	
felkutatásában,	 továbbá	 robbanószerkezet	 ma-
radványának	biztosításában	is	részt	vettek	1	fővel,	
3	órás	időtartamban,	a	tűzszerészek	kiérkezéséig.

Vízre vitték a polgármestert

Ritka	 dolog,	 amikor	 egy	 település	 vezetője	 a	
hivatali	 teendői,	 és	 általában	 nagyon	 kevés	
szabadideje	 dacára	 személyesen	 igyekszik	 ta-
pasztalatokat	gyűjteni	olyan	területeken,	ame-
lyek	nem	feltétlenül	számítanak	hazai	pályának	
számára.	Velence	polgármestere,	Koszti	András	
nem	akármilyen	feladatra	vállalkozott:	egy	dél-
után	erejéig	csatlakozott	a	Velencei-tónál	szol-
gálatot	 teljesítő	 vízirendőrökhöz,	 hogy	megta-
pasztalja,	 miként	 végzik	 komoly	 felelősséggel	
járó	munkájukat.
„Polgármesterként	fontosnak	tartom,	hogy	kö-
zelebbről	 is	megismerjem	azok	munkáját,	 akik	
a	mi	biztonságunk	érdekében	tevékenykednek	
a	nap	24	órájában	városunkban,	a	tó	környékén	
és	a	Velencei-tavon.	Ennek	jegyében	a	Gárdonyi	
Rendőrkapitányság	 Vízirendészetének	 munka-
társait	 figyelhettem	 meg	 tevékenységük	 köz-
ben.	Köszönöm	a	lehetőséget	Sági	kapitány	úr-
nak	és	 illetékes	kollégáinak,	akik	hozzájárultak	
a	vízreszállásomhoz!”	–	mondta	Koszti	András,	
aki	 hozzátette,	 hogy	 a	 közeljövőben	 több	más	
terület	szakembereihez	is	szeretne	még	csatla-
kozni,	hasonló	tapasztalatokat	gyűjteni.

Tűzoltóautót adományoztak 
Velencének a baptisták

Egy	ötmillió	forint	értékű	Volvo	típusú	tűzoltó-
autót	 adományozott	 Velence	 önkormányzatá-
nak	a	Baptista	Szeretetszolgálat,	amelyet	a	helyi	

önkéntes	tűzoltó-egyesület	(VÖTE)	használhat,	
egy	 –	 az	 önkormányzat	 által	 finanszírozott	 –	
alapos	műszaki	átvizsgálást	és	az	ebből	eredő,	
esetleges	 javítási	 munkálatokat	 követően.	 A	
járművet	 Koszti	 András	 polgármester	 vette	
át	 július	 22-én	 Szenczy	 Sándortól,	 a	 velencei	
alapítású	 segélyszervezet	 elnökétől,	 aki	 az	 át-
adón	 elmondta,	 hálás	 azért,	 hogy	 a	 szervezet	
húszéves	munkája	során	Velence	városa	mindig	
biztos	 hátteret	 jelentett	 számukra.	 Díszpolgári	
címe	egyben	arra	is	kötelezi,	hogy	ez	a	támoga-
tás	kölcsönös	legyen,	ezért	örömmel	döntött	a	
tűzoltóautó	adományozásáról.
Koszti	 András	 köszönetét	 fejezte	 ki	 a	 Baptista	
Szeretetszolgálatnak	 és	 személyesen	 Szenczy	
Sándornak.	 Mint	 mondta,	 a	 helyi	 Zöldliget	 Ál-
talános	 Iskola	 régi	 jó	 példája	 az	 együttműkö-
désnek,	 hiszen	 az	 intézményben	 elismerten	
minőségi	oktatás	folyik,	s	több	más	területen	is	
a	megyei	és	 az	országos	élmezőnybe	 tartozik.	
Ennek	kapcsán	a	polgármester	megjegyezte,	a	
jó	 kapcsolat	 és	 a	 kedvező	 tapasztalatok	 okán	
egy	 baptista	 fenntartású	 középiskola	 velencei	
létrehozását	 is	 tervezik.	 A	 tűzoltóautó	 adomá-
nyozásával	 pedig	 Szenczy	 Sándor	 és	 az	 általa	
irányított	szervezet	újfent	bizonyította	elkötele-
zettségét	Velence	mellett.
A	járművet	a	városvezető	és	néhány	vállalkozó	
szellemű	résztvevő	–	köztük	egy	Németország-
ból,	 Schwabisch	 Gmündből	 érkezett	 önkéntes	

Szenczy Sándor adta 
át az autót  
Koszti Andrásnak. 

 A gyerekek nagyon 
lelkesek voltak 
Fotó: Varga Márk, 
VÖTE

tűzoltó	 –	 rögtön	 ki	 is	 próbálta,	 s	 teszteléskép-
pen	„megmászták”	vele	a	Bence-hegyet.	Itt	egy	
éppen	arra	kiránduló	család	gyermekei	megte-
kinthették,	sőt	bele	is	ülhettek	az	autóba.	A	jár-
művet	az	említett	műszaki	átvizsgálást	követő-
en	a	VÖTE	tűzoltói	élesben	is	bevethetik.

Tűzoltókkal táborozhattak

A	 Velencei	 Önkéntes	 Tűzoltó	 Egyesület	 tábort	
szervezett	 általános	 iskolás	 gyerekeknek	 au-
gusztus	8.	és	12.	között,	amelynek	a	tematikája	
a	 tűzvédelem,	a	 tűzoltóság	témák	köré	épült.	A	
jelentkező	 gyerekekkel	 játékos	 formában	 igye-
keztek	 megismertetni	 tevékenységüket,	 bele-
bújhattak	egyenruháikba,	s	kipróbálhatták	–	sőt	
célba	is	lőhettek	vele	–	a	kézifecskendőt.	A	tábor	
programjai	során	szerepet	kaptak	a	Fejér	megyei	
katasztrófavédelem	 munkatársai.	 Farkas-Bozsik	
Gábor	 tűzoltó	 alezredes,	 a	 Székesfehérvári	 Ka-
tasztrófavédelmi	 Kirendeltség	 tűzoltósági	 fel-
ügyelője	előadást	is	tartott	a	gyerekeknek.
A	Fejér	megyei	katasztrófavédelem	tájékoztatá-
sa	szerint	köztük,	valamint	a	megyei	önkéntes	
tűzoltók	és	egyéb	civil	szervezetek	között	kivá-
ló	 az	 együttműködés,	 ennek	 köszönhetően	 is	
rendszeresen	tartanak	előadásokat,	foglalkozá-
sokat	 akár	 iskolaidőben,	 akár	 a	nyári	 táborozá-
sok	alkalmával.	 (Mátay Balázs)
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Hauszmann Alajosra 
emlékeztek

Július utolsó napján tartottak megemlékezést az Ország úton 
található egykori Meszleny–Hauszmann–Gschwindt-kastélyban 
Hauszmann Alajosról, a neves magyar építészről, egyetemi tanárról, 
a Magyar Tudományos Akadémia egykori tagjáról halálának 90. 
évfordulóján.

A 
megemlékezésre	sokan	 jöttek	el.	Az	ün-
nepséget	Koszti	András,	Velence	polgár-
mestere	nyitotta	meg.	Köszönetet	mon-
dott	 a	 kastély	 jelenlegi	 tulajdonosának,	

valamint	külön	megköszönte	a	szervezők	munkáját,	
megemlítve	Pápai	Szabó	Györgyöt	–	a	Pénzügyi	és	
Városfejlesztési	Bizottság,	és		Kulturális,	Oktatási	és	
Sport	 Bizottság	 elnökét,	 a	Helytörténeti	 Egyesület	
vezetőjét,	 Galambos	 Györgyné	Marikát,	 a	 Velencei	
Értéktár	Bizottság	minden	tagját,	Fehér	Árpád	elnök	
úrral	az	élen.	
Idézet	Koszti	András	úr	beszédéből:	
„Velence	 városa	 tisztelettel	 emlékezik	 egykori	 ne-
ves	polgárára,	akinek	a	Fiumei	úti	sírján	is	ott	szere-
pel	a	IV.	Károly	magyar	királytól	kapott	nemesi	elő-
név:	„Velenczei”	Hauszmann	Alajos.”
„Ha	 ennek	 a	 napnak	 semmi	 más	 haszna	 nem	
lesz,	mint	hogy	 felhívja	az	országos	és	 regionális	
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közfigyelmet	Velence	város	kastélyainak	aggasztó	
sorsára	és	jövőjére,	akkor	azt	hiszem,	már	elértük	
célunkat!”
Polgármester	úr	beszédét	Szabó	Zsolt	(építészmér-
nök	–	Gárdonyi	Építész	és	Mérnökkör	(GÉM)	követte,	
aki	Hauszmann	Alajos	életéről,	valamint	munkássá-
gáról	beszélt,	ezen	 felül	egy	kis	kiállítást	 is	szerve-
zett	a	kastély	látogatóinak	számára.
A	 család	 részéről	 jelen	 volt	 a	 Hauszmann	 család	
egyik	 leszármazottja	 is,	 	 Seidl	 Tibor	 és	 kedves	 né-
pes	családja	is,	aki	ezen	szavakkal	emlékezett	meg	
Hauszmann	Alajosról:	
„Megtiszteltetés	és	egyben	feladat	is	egy	nagyszerű	
emberről	megemlékezni,	akiről	a	századforduló	épí-
tészeti	emlékein	keresztül	Kolozsvártól	Szombathe-
lyig,	Pozsonytól	Fiuméig	felejthetetlen,	emblemati-

kus	épületek	 tanúskodnak.	Hauszmann	egy	színes	
és	gazdag	életúttal	a	háta	mögött	kereste	és	találta	
meg	 a	 nyugalmat,	 amely	 utolsó	 éveit	 szépítette	
meg	 Velencén.	 Ide	 vágyott	 nyugdíjas	 éveire,	 álma	
volt,	hogy	megtalálja	a	békét.
Nagy	 részben	 itt	 vetette	 papírra	 életének	 legfon-
tosabb	 állomásait	 leíró	 színes	 visszaemlékezéseit,	
naplóját,	amely	egy	gazdag	élet	képét	vetíti	az	olva-
só	elé.	Nagy	béke	volt	benne,	 kiegyensúlyozott	és	
környezetére	nagy	hatással	lévő	nagyszerű,	köztisz-
teletben	álló	ember	volt.	
A	 család	 összeül,	 és	mesélnek	 az	 öregek	 –	 ahogy	
Hauszmann	 Alajos	 is	maga	 köré	 gyűjtötte	 lányait,	
unokáit,	akik	a	mi	nagyszüleink,	és	„Ópapa”	mesélt	
nekik	 életéről,	 utazásairól,	 arról,	 mit	 hozott	 haza,	
mit	adott	át.	40	év	tanítás	nem	múlt	el	nyomtalanul	
–	a	mai	építészoktatás	alapjait	 teremtette	meg,	és	
számos	fiatal	építészt	indított	el	a	neves	ősök	útján.	
Ennek	 a	 hagyománynak	 az	 őrzése	 is	 a	 feladatunk,	
legyünk	akár	szakmabeliek,	akár	távolabb	is	a	szak-
mától.	
Azok	 a	 gyökerek,	 amelyekre	 támaszkodni	 tudunk,	
azok	 adnak	 erőt	 ahhoz,	 hogy	 a	 mai	 forgatagban	
bármelyikünk	a	Jóistentől	kapott	feladatában	helyt	
tudjon	állni.	Az	öregek	mesélnek	–	és		a	fiatalok	kell,		
hogy	továbbvigyék	a	lángot,	a	fényt.
Az	az	ajándék,	az	a	hit,	amelyet	kaptunk,	akkor	ma-
rad	élő,	ha	tovább	tudjuk	adni,	és	mindaddig,	amíg	
lesznek	követők,	nem	felejtjük	el,	itt	fog	élni	közöt-
tünk.	
Kedves	Ópapa,	jelezzük,	mi	fiatalabbak,	hogy	igyek-
szünk	átadni,	amit	tanultunk,	kaptunk	és	már	látjuk,	
van,	aki	átveszi	azt	a	stafétát,	amelyet	mi	is	kaptunk	
megőrzésre	szüleink,	nagyszüleink	generációjától.
Az	 ünnepséget	 Pápai	 Szabó	 György	 zárta	 azzal,	
hogy	áldást	mondott,	majd	a	kastély	kinyitotta	ka-
puit	az	érdeklődő	tömeg	előtt.	  (Oláh Adrienn)
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Muharos Attila:	Ez	a	15	perc	ebben	a	formában	így	
nem	igaz.	Nem	minden	hívásnak	kell	eleget	tenni	
15	 percen	 belül.	 Itt	 idézném	 Máté	 Gábor	 főigaz-
gató	 bajtárstól	 egy	 interjú	 ide	 vonatkozó	 részét:	
(Megjelent	a	Magyar	idők	online	felületén)	http://
magyaridok.hu/belfold/evi-ketmilliard-kell-men-
toautokra-319153/
–	Nem	létezik	ilyen	szabály.	Egy	infarktusos,	elgá-
zolt	 vagy	 éppen	 stroke-gyanús	 betegnél	 viszont	
ez	 jogos	 elvárás.	 De	 ahhoz,	 hogy	 ezt	 minden	
esetben	 megtehessük,	 minimalizálni	 kell	 azokat	
a	tényezőket,	amelyek	komoly	erőket	vonnak	el	a	
mentőfeladatoktól.	 Gondolok	 itt	 az	 indokolatlan	
hívásokra,	 a	 magánszolgáltatók	 helyett	 kénysze-
rűen	 elvégzett	 betegszállításokra,	 a	 partidrogos	
fiatalok	ellátására,	arra,	hogy	egyes	kismamák	ter-
hestaxiként	használják	a	mentőket.	Vagy	azokra	a	

nem	életveszélyes,	nem	akut	esetekre,	amikor	va-
lakinek	megrándul	a	bokája	vagy	belázasodik,	mert	
esetükben	nem	reális	a	negyedórán	belüli	ellátás,	
sőt	lehet,	hogy	azt	fogja	neki	javasolni	a	diszpécser,	
hogy	borogassa	a	húzódást,	forduljon	a	háziorvosi	
ügyelethez,	vegyen	be	valamilyen	gyógyszert	vagy	
keresse	fel	hétfőn	a	háziorvosát.
VH.: Néhány	 hónapja	 örömmel	 értesülhettünk	
arról,	 hogy	 új,	 a	 legkorszerűbb	 berendezések-
kel	 felszerelt	 mentőautót	 kaptak.	 Esetleg	 van	 a	
munkájuk	 eredményességét	 gátló	 olyan	hiányuk,	
amely	bizonyos	támogatással	kiküszöbölhető	len-
ne?	Vannak	támogatóik?	Itt	persze	nem	a	központi	
költségvetésre	gondolok,	hanem	civil	szervezetek-
re,	alapítványokra,	magánszemélyekre.
Muharos Attila: A	mentőautónk	valóban	felszerelt,	
korszerű,	2014	tavaszán	állt	szolgálatba.	3	éve	egy	
pályázat	keretein	belül	1,5	millió	 forintos	eszköz-
beszerzés	történt,	melynek	révén	a	mentőállomás	
egy	motoros	leszívó	készülékkel,	egy	gyermeksür-
gősségi	 táskával,	 egy	 korszerű	 pulsoxy-méterrel,	
valamint	gyermek	méretű	vákuumos	törésrögzítő	

készlettel	gazdagodott.	Továbbá	két	helyi	támoga-
tót	emelnék	ki	név	szerint:	
Németh	Károly	gumiszerelő	minden	évben	ingye-
nesen	szereli	le	és	fel	a	téli	és	nyári	gumikat	a	men-
tőautón,	ha	kell,	a	gumit	is	javítja.	
Orosz	 László	 szódavízkészítő	 vállalkozó	 térítés-
mentesen	bocsátott	a	rendelkezésünkre	25	l	szó-
dásballont,	 és	 vállalta	 folyamatosan	 az	utántölté-
sét is.
Ezt	 külön	megköszönöm	 itt	 az	 újság	 hasábjain	 a	
bajtársaim	nevében	is!	
VH.: Kérem,	 ha	 van	 olyan	 számlaszámuk,	 amely-
re	magánszemély	 támogatást	 utalhat,	 közölje	 itt,	
hogy	arról	olvasótáborunknak	 is	 tudomása	 lehes-
sen!
Muharos Attila: Jelenleg	nincs	ilyen	számlaszám,	
a	 közeljövőben	 tervezzük	működő	 alapítvány	 vá-
sárlását,	amire	az	adó	1%	át	akár	a	jövő	évtől	lehet-
ne utalni.
VH.: Tisztelt	mentőállomás-vezető	úr,	kedves	Mu-
haros	 Attila,	 köszönöm	 a	 beszélgetést,	 munkájá-
hoz	további	eredményt	és	sok		sikert	kívánunk.

Gyógyítóink
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A sokféle	 vélekedés	 és	 emberi	 sorrend	
ellenére	egyetlen	 alapvető	 kérdése	 van	
életünknek.	 Erre	 az	 egyetlen	 alapvető	

kérdésre	 adott	 választól	 függ	 minden.	 Mindig	
is	az	volt	és	ez	marad	életünk	legfontosabb	kér-
dése:	 legyen-e	 Istenünk,	 s	Ő	ott	 legyen-e	a	mi	
életünkben	is?	Kicsoda	számunkra	az	Isten?	
Na,	de	ki	ez	az	Isten?	Hol	van?	Ki	látta?	–	kérdezi	
a	szekularizált,	modern	ember.		Hisz	még	a	Bib-
lia	 is	 azt	 tanítja:	 „Istent	 soha	 senki	 nem	 látta”.	
(Jn	 1:18a)	 A	 szűklátókörű,	 önmagát	 istennek	
képzelő,	modern	ember	azt	hiszi:	 csak	az	 léte-
zik,	 ami	 látható…	 A	 természettudományok	 és	
más	tudományok	újabb	kutatásai	persze	önma-
gukban	is	cáfolják	e	téves	felfogást.	
A	 láthatatlan,	 avagy	 rejtőzködő	 Istenhez	 (Pas-
cal)	természetesen	nem	a	tudományok,	hanem	
a	 hit	 útján	 juthatunk	 közel.	 Amikor	 az	 emberi	
történelem	eseményei	szégyenletes	és	kegyet-
len	mélységekről	beszélnek,	akkor	erősödik	fel	
az	emberek	lelkében	az	Isten	hiánya.	Ilyen	hely-
zetekben	Istenhez	kiált	a	szomjúhozó,	csügge-

A legfontosabb kérdés
dő	ember.	Hol	vagy	 Isten?	 -	hangzik	 fel	újra	és	
újra	ez	a	kiáltás	az	emberi	félelmek	kies	éjszaká-
jában.	S	aztán	Isten	is	visszakérdez:	„Ádám,	hol	
vagy?”	–	„Káin,	hol	van	a	te	testvéred?”	
Az	önmagát	nagykorúnak	hitt,	 Istent	megtaga-
dó,	modern	ember	rádöbben,	hogy	ő	az	a	szüleit	
elvesztő,	 éjszaka	 a	 sínek	 közé	 tévedt	 kisgyer-
mek…	 (Kosztolányi	 Dezső).	 Nézzük	 meg,	 mire	
jutott	önmagában	az	önhitt	ember?	 	Elég	csak	
a	 fájdalmas	mélységeket	 felmutató	20.	század	
eseményeit	 felidézni:	 világháborúk,	 kollektív	
törvénytelenségek,	ember-	és	Isten-ellenes	dik-
tatúrák,	az	alapvető	emberi-	és	szabadságjogok	
lábbal	 tiprása,	 koncentrációs	 táborok,	gulágok,	
málenkij	 robotok,	 népirtások,	 fogolytáborok	
stb.	A	szabadságát	Istentől	féltő,	modern	ember	
soha	 nem	 volt	 olyan	 fogoly	 (önmaga	 foglya?),	
mint	 éppen	 ebben	 a	 században.	 Manapság	 az	
Istentől	nyert	szabadságot	és	emberi	méltósá-
got	 újabb	 rabság	 fenyegeti.	 Hisz	 a	 szabadság	
legnagyobb	 ellensége	 éppen	 a	 szabadosság,	
a	 rosszul	 értelmezett	 emberi	 függetlenség.	 A	

Hit-Élet

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

Pápai Szabó György
református	lelkipásztor



2016. augusztus

17

Az	 augusztusi	 hónap	 Velencén	 a	 katolikus	 egyházban	mindig	mozgal-
masan	telik,	nem	lesz	ez	másképpen	idén	sem.	Ebbe	szeretnék	egy	kis	
bepillantást	nyújtani	a	kedves	olvasóknak.

A	két	 velencei	 katolikus	 templom	védőszentjének	ünnepe	egyaránt	augusz-
tusban	van,	az	ő	napjukon	tatjuk	a	templombúcsút.
Augusztus	20-a	Szent	István	királyunk	ünnepe.	A	magyar	nép	mély	tisztelettel	
van	 iránta,	hiszen	a	 történelmi	Magyarországon	több	helyen	 is	szenteltek	és	
szentelnek	mind	a	mai	napig	templomot	az	ő	tiszteletére.	Velencei	őseink	 is	
hasonló	tiszteletből	fakadóan	választották	a	templom	patrónusának.	Ebben	az	
évben	a	hagyományos	szentmisén	és	városi	ünnepséget	túl	kulturális	progra-
mon	is	részt	vehettek	az	érdeklődők.	
Augusztusban	ünnepeljük	Kalazanci	Szent	József	templom	(újtelepi	templom)	
búcsúünnepét,	 amire	méltán	 lehetünk	 büszkék,	 hiszen	 az	 egész	 országban	
Velencén	 található	 egyedül	 Kalazanci	 Szent	 Józsefnek	 szentelt	 templom.	
Augusztus	28-án	Görbe	László,	a	Magyar	Köztársasági	Arany	Érdemkereszttel	
kitüntetett	piarista	atya,	mutatja	be	délután	17.00	órakor	a	szentmisét.	A	bú-
csúünnep	előtti	napon,	augusztus	27-én,	a	tavalyi	évhez	hasonlóan	családi	na-
pot	tartunk.	A	családi	nap	a	közös	időtöltésről	és	a	találkozásról	szól.	A	tavalyi	
évhez	hasonlóan	idén	is	színes	programokkal	várjuk	az	idelátogatókat.	A	szer-
vezők	korhatártól,	nemtől,	vallástól	és	minden	egyéb	kötődéstől	függetlenül	
mindenki	számára	igyekeznek	tartalmas	időtöltést	biztosítani.	
Ugyancsak	 augusztusban	 tartjuk	 (augusztus	 22-26)	 a	 hittantábort	 is,	 főleg	
azon	gyerekeknek,	akik	az	iskolai	hitoktatásban	az	elmúlt	években,	illetve	idei	
évtől	részt	vettek	(vesznek).	Az	augusztusi	ünnepi	programokon	kívül	az	egész	
évben	működő	összejövetelek	és	foglalkozások	nagy	része	a	nyári	szünetben	

is	folytatódnak	(hétfő	délután	a	ministráns	gyerekek	foglalkozása	zajlik,	kéthe-
tente	szerdánként	a	Tibériás	imaközösség	találkozója,	tó	körüli	fiatal	családo-
kat	összefogó	Kavics	mozgalom	jelenléte,	a	kedd	hajnali	gitáros	énekkel	kísért	
szentségimádást,	stb.).	
Felhívjuk	a	figyelmet,	hogy	a	hónap	negydik	vasárnapján	tartandó	családosok	
miséjét	 szeptember	4-én	 	 a	 Veni	 Sancte	 tanévkezdő	mise	 keretén	belül	 ün-
nepeljük.	Ebben	a	misében	áldjuk	meg	a	pedagógusokat	és	szenteljük	meg	a	
gyermekek	iskolatáskáit,	tanszereit	(szeptember	04-e	17.00	óra,	Újtelepi	temp-
lom,).	Addig	 is	szeretettel	hívunk	és	várunk	mindenkit	augusztusi	programja-
inkra!!!	  Norbert atya

A	 következő	 néhány	 szempont	 abban	 segíthet,	
hogy	összehasonlítsuk	Jézus	Krisztust,	mint	a	ke-
resztény	 hit	 alapítóját	 és	 szerzőjét	 Mohameddel,	
aki	az	iszlám	alapító	prófétája.	Mivel	a	keresztény-
ség	és	az	iszlám	arról	szól,	hogy	az	alapító	életútját	
és	 tanítását	 követi,	 fontos	 látni,	 hogy	mi	 jellemzi	
Jézust	 és	 Mohamedet.	 Amilyen	 ugyanis	 a	 vallás	
alapítója,	olyanná	válnak	a	követők	 is.	Ezt	a	Biblia	
is	kijelenti,	amikor	Pál	apostol	ezt	írja:	„Mi	azonban	
mindannyian	fedetlen	arccal	tükrözzük	vissza	az	Úr	
dicsőségét.	Eközben	pedig	az	Úr	Szelleme	által	fo-
kozatosan	 átváltozunk,	 egyre	 jobban	 hasonlítunk	
őhozzá,	 és	 dicsőségről-dicsőségre	 jutunk”	 (2Kor	
3:18,	EFO).	Nézzük	hát,	mik	a	különbségek	Jézus	és	
Mohamed	között.
1.	Mohamed	megölte	a	harcban	foglyul	ejtett	em-

bereket	(Ibn	Ishaq	451).	Jézus	soha	nem	ejtett	fog-
lyokat,	és	soha	nem	ölt	embert.
2.	Mohamed	 arra	 biztatta	 embereit,	 hogy	 erősza-
kolják	 meg	 a	 foglyul	 ejtett	 nőket	 (Abu	 Dawood	
2150,	 Korán	 4:24).	 Jézus	 soha	 nem	ejtett	 foglyul	
nőket,	 soha	 nem	 biztatott	 senkit	 erőszakra,	 és	
maga	sem	követett	ilyet	el.
3.	Mohamedet	sosem	kínozták	meg,	ő	maga	azon-
ban	 sokakat	megkínzott	 (Muslim	4131,	 Ibn	 Ishaq	
436,	595,	734,	764).	Jézus	soha	nem	kínzott	meg	
senkit,	 ő	maga	azonban	 sokat	 szenvedett	értünk,	
emberekért.
4.	Mohamed	azt	hirdette,	hogy	követői	harcoljanak	
azok	 ellen,	 akik	 más	 vallást	 követnek,	 míg	 min-
denki	nem	követi	majd	Allahot	(Korán	8:39).	Jézus	
arra	biztatta	a	követőit,	hogy	szeressék	Istent	és	az	

10 különbség Mohamed és Jézus között 
embertársaikat,	mint	saját	magukat	–	függetlenül	
a	nemzetiségüktől,	vallásuktól	(Mt	5:44).
5.	 Mohamed	 helyénvalónak	 tartotta	 egy	 félig	 vak	
ember	brutális	meggyilkolását	(al-Tabari	1440).	Jézus	
meggyógyított	egy	születése	óta	vak	férfit	(Mk	8:28).
6.	 Mohamed	 egy	 rabszolgát	 arra	 utasított,	 hogy	
emelvényt	készítsen	neki,	amiről	az	iszlám	tanítá-
sát	hirdetheti	(Bukhari	47:743).	Jézus	megmosta	a	
tanítványai	lábát	(Jn	13:5).
7.	Mohamed	szerint	 a	 legnagyobb	parancsolat	 az	
Allahban	és	a	Jihadban	való	hit	(Muslim	1:149).	Jé-
zus	szerint	pedig	ez:	szeressük	Istent	és	a	felebará-
tunkat,	mint	magunkat	(Mt	22:34-40).
8.	Mohamed	gazdagon	halt	meg,	azzal	a	 vagyon-
nal,	 melyet	 másoktól	 zsákmányolt.	 Jézus	 szegé-
nyen	 halt	 meg,	 mert	 másokat	 szolgált,	 és	 nem	
halmozott	fel	vagyont.
9.	 Mohamed	 helyesnek	 tartotta	 mások	 keresztre	
feszítését	(Korán	5:33,	Muslim	16:4131).	Jézust	ke-
resztre	feszítették.
10.	A	követői	 szerint	Mohamed	elvárta,	hogy	má-
sok	az	életüket	adják	érte	(Sahih	Muslim	4413).	A	
követői	 szerint	 Jézus	 az	 életét	 odaadta	másokért	
(Jn	18:11).
A	 következtetések	 levonása	 legyen	 mindenki	
egyéni	felelőssége…
Forrás:	infaustus.wordpress.com

Mohamed,  
Kr. u. 1300-as évek
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Gyerekekről

A nyári	 időszakban	 az	 óvodába	 több	 6-7	éves	gyermek	is	jár,	akik	már	az	iskola	ka-
pujában	 állnak.	 Mi,	 óvodapedagógusok	

így	még	nagyobb	figyelmet	fordítunk	arra,	hogy	
mindig	legyen	nekik	való	színes	program,	elfog-
laltság,	mely	az	iskolára	hangolódást	is	segíti.		
Szinte	 minden	 időt	 a	 szabadban,	 	 az	 udvaron	
töltünk,	 ezért	 elsősorban	 mozgásos	 játékokat	
tervezünk.	A	focizás,	a	mini	golfozás,	a	tekézés,	
a	 versenyjátékok,	 az	 ugróiskola	 közben	 észre-
vétlenül	 fejlődik	 mozgáskultúrájuk,	 növekszik	
bátorságuk,	 kitartásuk,	 alakul	 szabálytudatuk,	
kudarctűrő	és	alkalmazkodó	képességük.

Nyári élet  
egy kicsit más szemmel

Nagycsoportosaink	 büszkék	 arra,	 hogy	 társaik	
között	 ők	 a	 legnagyobbak.	 Ezt	 kihasználva	 ki-
sebb	megbízatásokat	kapnak:	egyedül	önthet-
nek	vizet	maguknak	és	a	kisebbeknek	a	kancsó-
ból	–	ezzel	 is	erősítjük	az	önállóságukat,	prob-
lémamegoldó	 képességüket.	 A	 kisebbeknek	
segítve	nő	az	önbizalmuk,	tudatosul	bennük	az	
„én	már	ezt	is	tudom”	érzése.	Fejlődik	önértéke-
lésük,	magabiztosságuk.
Teret	adunk	a	kreativitásuknak,	egyéni	ötleteik	
megvalósításához	 pedig	 biztosítjuk	 az	 alkotás	
eszközeit,	 kedvenc	 jelmezeiket	 (bohóc,	 sze-
gény	legény,	királylány,	maci,	ördög	stb.).
Személyes,	 illetve	 csoportos,	 irányított	 beszél-
getésekkel	 fejlesztjük	 a	 beszédbátorságukat,	
anyanyelvi	képességeiket	úgy,	hogy	közben	az	
őket	 érintő	 témákat	 (iskola,	 iskolába	 készülő-
dés)	kezdeményezzük.
Matematikai	 tartalmak,	 képességek	 gyakorlá-
sára	 is	 számtalan	 vidám	 lehetőség	 kínálkozik:	

„Csináljon bármit, ami nyitogatja 
szemét és eszét, szaporítja 
tapasztalatait. Ő azt hiszi, 
csak játszik. De mi már tudjuk, 
mire megy a játék. Arra, hogy 
e világban otthonosan mozgó, 
eleven eszű és tevékeny ember 
váljék belőle.” (Varga Domokos)
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Délelőtt	 és	 délután	 nagyokat	 játszunk	 a	 puha	
selymes	fűben,	a	gyerekek	szívesen	terítenek	le	
pokrócot,	és	kezdődhet	a	piknik,	kis	sátrainkkal	
pedig	kempingezni	lehet.	A	homokozóban	min-
dig	élénk	az	élet:	várak,	alagutak,	vizesárkok	ké-
szülnek.	 Sokat	 barkácsolunk,	 köveket	 festünk,	
papírból	hajtogatunk	különböző	formákat	–	pél-
dául	papírsárkányt	készítünk.
A	 nyár	 elmaradhatatlan	 része	 a	 víz,	 így	 vizes	
lavórokban	 hajókat	 úsztatunk,	 halakat	 pecá-
zunk,	élvezzük	a	párakapu	hűsítő	permetjét.
Természetesen	 a	 nagymozgások	 fejlesztése	
sem	marad	 el	 –	 sokat	 futnak,	 ugrálnak,	mász-
nak	a	gyerekek.	Nagy	élvezettel	teszik	ezt	a	ho-
mokban,	a	gyönyörű	gyeppázsiton	mezítláb,	így	

fejlődnek	és	erősödnek	a	 lábfej	 izmai.	A	nyár	a	
nagy	labdázások	időszaka:	a	fiúk	szívesen	fociz-
nak,	 de	 nagyon	 szeretjük	 az	 oviudvaron	 lévő	
Pollyball	 játékunkat	 is,	 amely	 fejleszti	 a	 labda-
kezelési	technikákat	is.
Az	 idő	 nyáron	 is	 gyorsan	 repül	 az	 oviban.	Dél-
után	 mikor	 megérkeznek	 a	 szülők,	 többször	
hangzik	 el	 a	 mondat	 a	 gyermekek	 szájából:	
„Anya	korán	jöttél,	még	játszani	szeretnék!”
A	nyár	hamarosan	eltelik,	és	nemsokára	kezdő-
dik	 egy	 újabb	 izgalmakkal,	 kalandokkal	 teli	 új	
tanév,	 szeptember	 elsején	 a	 Meseliget	 Óvoda	
valamennyi	 dolgozója	 nagy	 szeretettel	 várja	 a	
régi	és	az	új	óvodásokat.

Bóra Csilla óvodapedagógus

Tudósítónk	a	Meseliget	Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

megszámláljuk	 a	 szappanbuborékokat,	 össze-
hasonlítjuk,	hogy	kinek	magasabb	a	homokvára,	
megmérjük,	hogy	melyik	 vödörbe	 fér	 több	víz,	
melyik	hajó	ér	előbb	a	„kikötőbe”.
Igyekszünk	 az	 egyéni	 képességeknek	 megfe-
lelő	 bánásmódot	 alkalmazva	 nyugodt,	 vidám,	
érzelmi	biztonságot	adó	nyári	életet	biztosítani	
óvodásainknak,	 és	 segíteni	 abban	 őket,	 hogy	
várják	az	 iskolát,	 azt	a	pillanatot,	 amikor	 fölve-
hetik	az	 iskolatáskát,	és	mehetnek	az	 iskolába,	
mint	a	NAGYOK!		

 Müllerné Csite Éva és Vass Tímea
óvodapedagógusok

 Ügyeleti napok az Újtelepi 
óvodában

A	 Velencei	 Meseliget	 Óvoda	 két	 telephellyel	
működik	folyamatos	ügyeletet	biztosítva	a	nyá-
ri	 hónapokban	 az	 óvodás	 gyermekeknek.	 Júli-
usban	az	ófalusi	óvodarészben	volt	az	ügyelet,	
augusztusban	 pedig	 az	 újtelepi	 rész	 fogadja	 a	
gyerekeket.
A	 nyári	 ügyelet	 időszakában	 is	 nagyon	 vidám,	
tevékeny	élet	folyik	az	óvodában.	Az	időnk	nagy	
részét	az	újonnan	elkészült	udvaron	töltjük.	Már	
korán	reggel	itt	gyülekezünk,	és	a	játékot	is	el-
kezdjük.	Lehetőség	van	homokozásra,	csúszdá-
zásra,	 rajzolgatásra.	 A	 rugalmas	 nyári	 napirend	
adta	 lehetőségben	 az	 étkezések	 és	 az	 alvás	
időpontja	a	meghatározott,	a	többi	tevékenység	
szabadon	 választott	 időben	 és	 időtartamban	
kerül	megszervezésre.
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Idén	június	20-án	reggel	8	órakor	Zánkára	utaz-
tunk	különvonattal	iskolai	táborozásra.
Az	 első	 nap	 még	 hűvösebb	 volt,	 csak,	 hogy	
kellemesen	utazzunk,	az	eső	is	ijesztgetett	pár	
percig	 az	 érkezéskor,	 de	 csak	 körülbelül	 annyi	
esett,	hogy	ne	legyen	por	a	hatalmas	területen,	
a	házak	körül,	s	hogy	mi	kicsit	elázzunk.	A	többi	
napon	igazi	nyári	kánikulában	volt	részünk	sza-
bad	és	kötött	programokkal	színesítve	a	hetet.	
A	felsősöket	a	VIII.,	az	alsósokat	a	VI.	altáborban	
helyezték	el,	10	ágyas	szobákban,	nagyon	közel	
voltunk	egymáshoz.
Élveztük	a	táborozás	minden	napját,	a	kisvona-
tozást	 a	 tábor	 környékén,	 a	 hajóutat	 Balaton-
füredre	és	az	ottani	Vitorlás	és	Bodorka	halmú-
zeumot.	Füreden		még	sétáltunk	a	parton,	és	a	
szökőkútban	 hűtöttük	magunkat	 a	 nyári	 káni-
kulában.	Szerda	este	a	moziteremben	megnéz-
hettük	 a	 Portugália–Magyaország	 Eb-meccset,	
együtt	 szurkoltunk	a	magyaroknak,	aminek	mi	
nagyon,	nagyon	örültünk.	 Igazán	olyan	hangu-
lat	lehetett,	mint	az	ország	más	részein,	a	közös	
kivetítős	szurkolóknak.	A	Haditechnikai	Parkban	

a	 tábor	előtt	 is	eltöltöttünk	egy-két	 	órát,	 amit	
főleg	a	fiúk	élveztek.	Az	agyagozáson	ajándék-
tárgyakat	készítettünk	szüleinknek.
A	reggeli,	ebéd,	vacsora		nagyon	finom	és	bősé-
ges	volt,	a	pótvacsoráról	nem	is	beszélve,	ami	a	
szokásos	 lekváros,	 májkrémes,	 csokis,	 mézes,	
vajas	vagy	zsíros	és	szalámis	kenyér	uborkával,	
paprikával,	 paradicsommal,	 hagymával	 díszí-
tett	 csoda	 volt.	 Egyszerűen	 imádtuk,	 volt,	 aki	
többször	is	sorba	állt	ezekért	a	fantasztikus		fa-
latokért.	Amikor	volt	szabadidőnk,	tanárainkkal	
többször	is	fürödtünk	és	labdáztunk	a	Balaton-
ban,	napoztunk	és	játszottunk,	fociztunk	a	par-
ton,	 fagyiztunk	 és	 kártyáztunk,	 vagyis	 nagyon		
jól	 éreztük	 magunkat.	 Örültünk,	 hogy	 szinte	
az	egész	osztályunk	eljött	és	együtt	lehettünk,	
most	nem	az	osztályban	a	padok	között,	hanem	
az	iskola	falain	kívül	is.	Végül	a	hatalmas	tábor-
tűznél	utolsó	este	dalokkal	búcsúztunk,		az	idei	
tábortól	 és	 élményekkel	 tele	 tértünk	 haza	 az	
idei	tanév	végén	is,	mint	eddig	minden	évben.

4.	a	osztály	tanulói

Iskolai táborunk a Balatonnál

Tudósítónk	a	Zöldligetből:
Nagy Edit

Angoltábor a Zöldliget  
Általános Iskolában

Júniusban,	 immár	 harmadszor	 került	 megren-
dezésre	a	BOK	(Baptista	Oktatási	Központ)	és	a	
Székesfehérvári	Baptista	Gyülekezet	által	támo-
gatott	angoltábor.	Az	International	Commission	
missziós	 szervezet	 által	 9	 amerikai	 tanár	 érke-
zett	 Texasból	 iskolánkba,	 ahol	 kb.	 90	gyermek	
részére	tartottak	nyelvi	tábort.	Délelőttönként	a	
gyermekek	életkoruknak	és	nyelvi	 tudásuknak	
megfelelően	 csoportokban	 tanulták	 angolul	 a	
bibliai	 történeteket,	 valamint	 ismerkedtek	 Te-
xas	állammal	pl.	extrém	időjárás,	 lakóépületek,	
jelképek.	 Délutánonként	 különböző	 sport-	 és	
kézműves	foglalkozások	voltak	tartva,	és	az	idei	
táborban	újdonságként	a	country	táncot	tanul-
hattak	a	résztvevők.
Péntek	 délután	 a	 szülők	 részére	 készült	 mű-
sorral	kedveskedtek	a	gyerekek,	ahol	öröm	volt	
látni,	hogy	már	a	 legkisebbek	 is	milyen	bátran	
szólalnak	meg	 angolul,	 a	 legnagyobbak	 pedig	
saját	 rendezésű,	 mély	 lelki	 mondanivalót	 tar-
talmazó	darabot	adtak	elő	gyönyörű	angol	kiej-
téssel.	Természetesen	az	idén	sem	maradt	el	a	
mindig	 vidámságot	 hozó	 éneklés.	 A	 táborban	
nagyon	sok	lelkes	pedagógus	és	Kovács	Dániel	
iskolalelkész	segített,	hogy	minden	gördüléke-
nyen	menjen.	 Különleges	 volt,	 hogy	 a	 segítők	
között	elballagott	diákok	is	voltak,	akik	már	na-
gyon	jól	beszélik	az	angol	nyelvet.		Számunkra	
szülőként	és	szervezőként,	mindig	nagy	élmény	
azt	látni,	hogy	évről	évre	mennyit	fejlődik	gyer-
mekeink	nyelvtudása.		

Bóra	Zoltán	és	Csilla
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Orfű, jurta tábor

2016.	7.	4.-én	indultunk	a	Zöldliget	suli	elől,	az	
út	kb.	3	óra	volt	a	busszal.
Az	 első	megállónk	 egy	 fagyizó	 volt,	 ahol	 nem	
fagyit,	hanem	jégkását	választottam	inkább.
Aznap	 még	 a	 pécsi	 állatkertet	 is	 megnéztük,	
ami	kicsit	kisebb,	mint	gondoltam,	de	azért	így	
is	nagyon	érdekes	volt.	Orfűn	a	szállásunk	jurta-
sátrakban	 volt,	 5-8	 gyerek	 aludhatott	 bennük,	
szinte	luxus	körülmények	között.
Gyalogtúráztunk	az	erdőben		az	abaligeti	csepp-
kőbarlangig,	 és	 megnéztük	 a	 denevérmúze-
umot	 is.	 Szuper	élmény	volt	 az	orfűi	 aquapark	
és	 a	 sárkányhajózás	 is.	 Nagyon	 élveztem	 a	
pizsama-	és	a	Ki	Mit	Tud	versenyeket.	A	medve-
hagyma	háznál	és	a	vízforrásnál	egy	csomó	új,	
érdekes	dolgok	tanultunk.
Nekem	nagyon	tetszett	a	tábor,	remélem	jövőre	
is	mehetünk	hasonló	kalandozásra.
Nagyon	látványos	volt	még	közvetlen	hazauta-
zás	előtt	a	vízimalom,	és	ott	a	kenyérsütés.
A	 friss	 kenyér	 olyan	 finomra	 sikeredett,	 hogy	
emiatt	még	késni	is	érdemes	volt	.
A	 kapott	 egyenpólót	 egy	 darabig	 hordani	 fo-
gom,	utána	pedig	beteszem	majd	az	emlékdo-
bozomba.

Nagy-Mátrai	Botond	4.	a

Tábori beszámoló

Idén	július	4–8-ig	Orfűn	töltöttünk	egy	hetet	a	
táborban.	 Nagy	 izgalommal	 mentünk	 a	 busz-
hoz,	 hogy	 találkozzunk	a	 többiekkel,	 összesen	
51-en	 utaztunk,	 7	 tanár	 kísért	 minket	 az	 osz-
tályfőnökünk,	Annamari	nénivel	együtt.	Először	
Pécsre	indultunk	az	állatkertbe,	és	utána	men-
tünk	csak	a	tábort	elfoglalni,	ami	egy	jurtatábor.	
A	pécsi	állatkertben	gyönyörű	egzotikus	állatok	

voltak,	 és	 az	 egész	 állatkert	 nagyon	 szép,	 tele	
fákkal.	Az	állatkertet	párokban	jártuk	be.
Egész	héten	finom	ételeket	ettünk	az	étterem-
ben	 és	 a	 strandon,	 rengeteg	 kalandban	 része-
sültünk.	 Mi	 a	 sárkányhajózást	 kihagytuk,	 de	 a	
többieket	 szívesen	 néztük,	 ahogyan	 eveznek.	
Számunkra	 az	 aquapark	 volt	 a	 legjobb,	 de	min-
den	programot	élveztünk.	A	denevérmúzeum	is	
nagyon	különleges	volt,	mert	a	denevér	nagyon	
ritka,	nem	látjuk	őket	mindennap.	A	cseppkőbar-
langban	 nagyon	 hideg	 volt,	 azonban	 a	 látvány	
mindent	kárpótolt.	Az	orfűi	tóba	az	mehetett	be,	
aki	tud	úszni,	mert	nagyon	mély	a	víz,	szóval	mi	
a	szélén	játszottunk	vagy	napoztunk.	Igazi	érde-
kesség	volt	kenyérsütést	látni	és	bemenni	a	régi	
malmokba,	mert	ma	már	 nem	 így	 készül	 a	 ke-
nyér.	 	Abaligeten	nagyon	 jól	éreztük	magunkat:	
ördögpatront	dobáltunk	a	kőre.

A	 tábori	 programok	 összekovácsoltak	 minket.	
Volt	 például	 pizsamaverseny,	 Ki	Mit	 Tud,	 okos-
sági	verseny,	és	közös	főzés.	Voltunk	a	nemrég	
épült	 medvehagyma-kiállításon	 is,	 ahol	 közö-
sen	kitölthettünk	egy	kvízjátékot,	ami	Orfű	ter-
mészeti	csodáiról	szólt.	Orfű	nagyon	szép,	ren-
dezett	hely	sok	különlegességgel,	mint	például	
az	iható	forrásvize,	ami	sok	évig	ellátta	az	egész	
települést.	A	forrás	melletti	bányászlak	sok	év-
vel	ezelőtt	a	bányászok	lakása	volt.	Az	aquapark	
csúszdáit	mindenki	kipróbálta,	és	szívesen	visz-
szajönnénk	bármikor.	Az	egész	hét	alatt	renge-
teget	gyalogoltunk,	ami	néha	nagyon	kifárasz-
tott	minket,	de	azért	szerettük!	Reméljük,	jövőre	
is	lesz	lehetőségünk	táborozni!

Pöltl	Emma,	Gajdos	Róza	

2. Velencei Tornatábor

Az	 idei	 nyár	 egyik	 kiemelkedő	 eseménye	 volt	
iskolánk	egykori	és	jelenlegi	tornászai	számára	
az	a	nyári	tornatábor,	mely	július	18–22.	között	
került	 megrendezésre.	 A	 tavalyi	 évhez	 hason-
lóan	idén	is	Fajkusz	Csaba	egykori	magyar	férfi	
válogatott	 olimpikon	 tornász	 volt	 táborunk	
„vendégoktatója”.	 Csaba	 bácsi	 segítségével	
sok	 látványos	 tornaelemmel,	 gyakorlattal	 is-
merkedhettek	meg	a	részt	vevő	tornászlányok,	
így	 számos	 új	 technikai	 elemmel	 sikerült	 gaz-
dagítani	 tudásukat.	 Ennek	 köszönhetően	 az	
első	 napok	 izomlázas	 ébredései	 ellenére	 sem	
felejtettük	el,	hogy	tornázni	 jó!	A	napi	edzések	
mellett	természetesen	jutott	idő	közös	játékra,	
fürdőzésre	is	a	Velencei-tóban.
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Véget ért az egykori maratonista, olimpi-
ai fáklyafutó, Mikulásnagykövet Kovács 
István, valamint a Velencei és Velencei-tó 
Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Csa-
ládok Klubja által szervezett, „A láng üze-
nete” című, olimpiai futó- és jótékonysági 
akció. Július 23-án, az eseménysorozat zá-
rásaként három székesfehérvári olimpikon, 
Sebestyén Dalma úszó, Kovács Sarolta és 
Demeter Bence öttusázó vették át a Velence 
Korzón azt a díszes naplót, amelybe heteken 
keresztül, az akció helyszínein gyűjtötték 
az üzeneteket a Rióba utazó sportolóknak.
Nemcsak	a	naplóba	írva,	személyesen	is	kifejez-
te	 jókívánságait	 a	 három	 olimpikonnak	 Koszti	
András,	 Velence	 polgármestere,	 aki	 hangsú-
lyozta,	nagyon	örül	és	büszke	arra,	hogy	egyre	
sportosabb	 városa	 adhatott	 otthont	 ennek	 az	
eseménynek,	s	reményét	fejezte	ki,	hogy	mind	
a	három	kiváló	sportoló	a	győzelemért	küzdhet	
majd	 az	 ötkarikás	 játékokon.	 Hangsúlyozta:	
alapvetően	 egyetért	 a	 couberteni	 eszmével,	
miszerint	„Nem	a	győzelem,	hanem	a	részvétel	
a	 fontos”,	 ám	 abban	 egészen	 biztos,	 hogy	 él-
sportolóként,	 saját	 szakágukban	már	 többször	
bizonyított	 versenyzőként	 Sebestyén,	 Kovács	
és	Demeter	is	a	végső	siker	reményében	állnak	

 Velence sportja

rajthoz	a	brazil	metropoliszban,	 augusztusban.
Kovács	Sarolta	idén	már	nyert	egyéni	világbajno-
ki	címet,	ám	elmondta,	nagyon	reméli,	hogy	jól	si-
kerül	a	formaidőzítése,	így	Rióban	is	éremesélyes	
lesz.	Az	aranyról	álmodik,	s	mindent	meg	is	tesz	
érte,	hogy	megvalósítsa	álmát.	Már	három	napja	
egyáltalán	 nem	 fáj	 a	 háta,	 amellyel	 sok	 gondja	
akadt	az	elmúlt	 időszakban,	 immár	zavartalanul	
készülhet	Tatán	társaival	az	olimpiára.	Párja,	klub-	
és	 válogatott-társa,	 Demeter	 Bence	 ugyancsak	
szeretne	 ott	 lenni	 az	 élmezőnyben,	 amire	 idei	
kiegyensúlyozott	teljesítménye	okán	meg	is	van	
minden	 reménye.	 Kiemelte,	 hogy	 nagyon	 sok	
minden	eldől	már	az	első	tusa,	a	vívás	során,	így	
kifejezetten	 készül	 a	 nyitószámra.	 Amennyiben	
sok	pontot	gyűjt	a	páston,	azzal	megalapozhatja	
egy	igazán	szép	eredmény	elérését.
Kovács	és	Demeter	az	ötkarikás	 játékok	 legvé-
gén	 szerepeltek,	 lapzártánk	 után,	 így	 eredmé-
nyükről	nem	tudunk	ezen	cikkben	beszámolni.
A	 mindig	 mosolygós,	 vidám	 Sebestyén	 Dalma	
kifejtette:	 realista,	 tisztában	 van	 vele,	 hogy	 szá-

mában,	 a	 200	méteres	mellúszásban	 rendkívül	
nagy	a	nemzetközi	rivalizálás,	nagyon	sok	remek	
úszó	van,	akikkel	meg	kell	küzdenie	már	az	elő-
futamok	során.	Ennek	ellenére	szeretne	jól	felké-
szülni	az	augusztus	10-i	megmérettetésre,	hogy	
még	másnap	is	legyen	dolga	Rióban.	Ez	pedig	azt	
jelentené,	hogy	bekerül	a	fináléba	(ez	nem	sike-
rült,	az	előfutamot	követően	búcsúzott	a	nagyon	
erős	 mezőnyben,	 összesítésben	 a	 19.	 helyen	
végzett).	 Hozzátette,	 reménykedik	 abban,	 hogy	
itthon	több	lesz	majd	a	riválisa,	amiből	ő	is	sokat	
profitálhatna	 a	 jövőben,	 hiszen	 fiatal,	 van	 még	
benne	néhány	olimpia.
Az	 üzenetekkel,	 jókívánságokkal	 teli	 olimpiai	
naplót	 végül	 Koszti	 András	 polgármester,	 Ko-
vács	 István	hosszútávfutó,	 valamint	 a	Velencei	
és	 Velencei-tó	 Környéki	 Nagycsaládosok	 és	
Rászoruló	Családok	Klubjának	vezetője,	Fekete	
Zsuzsanna	bábáskodása	mellett	helyi	 gyerme-
kek	adták	át	a	három	sportolónak,	akik	egy	em-
léklappal	 is	gazdagodtak,	hogy	évek	múltán	se	
felejtsék	el	a	tiszteletükre	rendezett	programot.
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Mátay Balázs

	Kovács	Sarolta,	Demeter	Bence	és	Sebestyén	Dalma	A	gyerekek	átadják	az	üzenetekkel	teli	naplót	olimpikonjainknak.

Rio előtt a Korzón járt 
három olimpikonunk
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Lakatos aranyérmet lapátolt  
az U23-as vb-n

Díszpolgárunk,	 a	 remek	 kenus,	 Lakatos	 Zsanett	
július	 utolsó	 napjaiban	Minszkben,	 Fehéroroszor-
szág	fővárosában	volt	érdekelt	a	Junior	és	U23-as	
világbajnokságon,	 ahol	 női	 U23-as	 kenu	 egyes	
500	méteren	képviselte	hazánkat,	mégpedig	igen	
jól.	Már	 a	 selejtezőben	 látszott,	 hogy	 remek	erő-
ben	és	formában	van,	2:19.616-os	idejével	„agyon-
verte”	a	mezőnyt,	majdnem	6	másodperccel	előbb	
ért	célba	a	mögötte	befutó	orosz	Kovalcsuknál.
Mind	 a	 három	előfutamot	 tekintve	 Lakatosé	 volt	
a	 legjobb	 időeredmény,	 így	 közvetlenül	 a	 döntő-
be	jutott,	ahol	a	legkedvezőbb,	5-ös	pályát	kapta.	
Hozzá	 legközelebb	 a	 hazai	 színekben	 versenyző	
Klimava	jutott,	de	ő	is	kis	híján	egy	másodperccel	
lapátolt	gyengébb	időt	Zsanettnál.	A	 július	31-én	
megrendezett	 fináléban	 szintén	 a	 fehérorosz	 ke-
nus	volt	a	legfőbb	riválisa,	de	legyőzni	nem	tudta	
őt.	Lakatos	lett	így	a	világbajnok	2:16.655-ös	idő-
vel,	míg	Klimava	mögött	a	3.	helyre	egy	ecuadori	
hölgy,	Avegno	ért	be.

(Fotó:	Facebook)

 Az alapoktól építkezik újra  
a Velence SE

Ritkán	 kerül	 abba	 a	 helyzetbe	 egy	 focicsapat,	 hogy	
gyakorlatilag	az	egész	játékoskerete	és	edzője	is	távo-
zik	a	szezon	végén,	majd	néhány	hét	alatt	kell	új	játé-
kosokból,	új	 trénerrel,	új	együttest	építeni.	Ezt	a	nem	
mindennapi	szituációt	élte	meg	az	elmúlt	időszakban	
az	idén	80	éves	Velence	SE.	Az	újrakezdés	nem	köny-
nyű,	 főképp,	ha	 ilyen	hendikeppel	kell	nekifutni	 az	új	
idénynek.	 Ennek	 fényében	 nem	 csoda,	 hogy	 a	 Fejér	
megyei	 I.	 osztály	 legutóbbi	 ezüstérmese	nem	kezdte	
jól	a	bajnoki	menetelést,	ráadásul	a	Magyar	Kupa	első	
körében	 is	búcsúzott.	Mindazonáltal	az	új,	 tettvágytól	

égő	vezetőedző,	Czakó	András	nincs	elkeseredve,	sőt,	
kifejezetten	optimista.
Kezdjük	a	száraz	tényekkel:	az	MK-ban	már	július	utolsó	
napján	elbúcsúzott	az	együttes,	miután	2-1-re	kikapott	
a	„tóparti	 rangadón”	a	Pákozd	alakulatától.	Ezt	követő-
en	 jött	 augusztus	 13-án	 a	 bajnoki	 bemutatkozás,	 ahol	
éppen	a	címvédő,	az	NB	 III-ról	 lemaradó	 Iváncsa	volt	a	
vendég	a	Kastélyparkban.	Dacára	a	18	(!)	új	játékosnak	és	
a	még	messze	sem	összeszokott	társaságnak,	nem	volt	
könnyű	dolga	az	aranyérmesnek,	amely	végül	a	második	
félidőben	tudta	eldönteni	a	meccset,	s	nyert	3-0-ra.
Azt	jó	volt	látni,	hogy	az	új	Velence	lelkes,	jó	küzdőszelle-
mű	együttessé	kezd	formálódni	Czakó	mester	keze	alatt,	
aki	mindössze	július	elejétől	dolgozik	a	kerettel,	s	mint	
mondta,	játékosainak	többsége	időközben	érkezett,	né-
hányan	csak	az	első	tétmeccs	előtti	napokban	igazoltak	
ide,	s	még	nem	is	teljes	a	csapat.	Ez	azonban	nem	zavar-
ja,	szereti	a	kihívásokat.
„Én	kifejezetten	szeretem	a	nehéz,	de	szép	feladatokat.	A	
„langyos	víz”	nem	az	én	műfajom,	korábbi	együtteseim	
között	is	akad	olyan,	amelytől	azért	köszöntem	el,	mert	
nem	éreztem	azt,	 hogy	 az	 előzetesen	 kitűzött	 célokat	
meg	 tudjuk	valósítani.	Velencére	azért	 jöttem,	mert	ez	
egy	komoly,	nagy	kihívást	jelentő	munka,	s	hiszem	azt,	
hogy	még	a	nulláról	kezdve,	nagy	hátránnyal	indulva,	a	
többiekhez	képest	 sem	a	kiesés	ellen	kell	harcolnunk,	
minimum	a	középmezőnyben	szeretnénk	landolni	a	vé-
gén.	Döntő	többségében	dolgos,	sikeréhes,	s	tudásukat	
illetően	 sem	 ügyetlen	 játékosokat	 sikerült	 szerződ	tet-

tünk	ehhez.	Esetünkben	nem	üres	frázis,	valóban	idő	kell	
még	ahhoz,	hogy	összeálljunk,	de	azt	már	most	látom,	jó	
felé	haladunk.	Az	Iváncsa	ellen	is	sok	pozitív	jelet	tapasz-
taltam,	ugyanakkor	rengeteget	kell	még	dolgoznunk,	ez	
kétségtelen.	Az	„alapanyagom”	jó	ehhez,	ráadásul	még	
1-2	játékost	szeretnénk	igazolni	mihamarabb,	így	tovább	
erősödhetünk”	–	mondta	a	korábban	a	Honvéd	utánpót-
lásában,	a	Hegyvidéknél,	az	Újbudánál	és	a	Zsámbéknál	
is	dolgozó	Czakó	András,	külön	kiemelve	a	18	éves	Lan-
tos	Dánielt,	aki	szerinte	nagyon	szép	jövő	előtt	áll.	Rend-
kívül	tehetséges	és	jó	mentalitású	futballista.	Budaörsről	
érkezett,	 de	 korábban	 Győrben	 nevelkedett.	 Mehetett	
volna	 erősebb	bajnokságba,	 jobb	 csapatokhoz,	 ám	ő	 a	
fejlődése	 és	 a	 rendszeres	 játéklehetőség	 érdekében	 a	
tóparti	gárdát	választotta.
Az	 új	 vezetőedző	 hozzátette:	 az	 is	 kifejezetten	 pozitív	
számára,	 hogy	 az	 egyesületben	 ténykedők	 szintén	 jól	
állnak	az	új	feladathoz,	segítik	őt,	miként	a	város	polgár-
mestere,	Koszti	András,	aki	kezdetektől	támogatja	törek-
véseiben,	s	igyekszik	minden	segítséget	megadni	ahhoz,	
hogy	 a	 velencei	 alakulat	 továbbra	 is	 komoly	 tényező,	
erős	bástya	legyen	a	megyei	futballtérképen.
Remélhetőleg	nem	csak	a	fiatal	Lantos	és	a	 lelkes	tré-
ner	miatt	lesz	újra	figyelemre	méltó	csapat	a	Velence	SE,	
amely	nehéz	úton	indult	el	ennek	megvalósítása	felé.	A	
szurkolóktól	is	kell	a	türelem	és	a	biztatás,	mely	nagyon	
sokat	jelenthet	a	formálódó	társaságnak.	A	célokat	csak	
közösen,	a	támogatók,	szurkolók,	vezetők,	játékosok	ösz-
szefogásával	lehet	megvalósítani.	 (Mátay Balázs)
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FEDEZD FEL VELÜNK
A VELENCEI TAVAT!

Velence Busz

Élményeket szállítunk!

Megtaláltuk	 a	 Velencei-tó	 leghatékonyabb	 kö-
zösségi	 közlekedési	 eszközét,	 ez	 pedig	 nem	
más,	mint	 a	Budapest	 Tuk	Tuk,	 illetve	 a	Velen-
cei-tó	 Turizmusáért	 TDM	 Egyesület	 által	 közö-
sen	működtetett	Velence	Busz.
Már	 eddig	 is	 nagy	 sikere	 volt	 a	Velence	külön-
böző	fontos	pontjai	között	ingázó	14	személyes	
elektromos	 golfbusznak	 –	 amely	 szintén	 egy	
vállalkozói	összefogás	eredménye	–,	a	folytatás-
ban	pedig	egyről	a	kettőre	lépünk	és	megdup-
lázzuk	a	járművek	számát,	ráadásul	bővítjük	az	
elérhető	helyszínek	listáját	is.
Továbbra	 is	működik	a	 	helyi	 járatként	funkcio-
náló	 busz,	 amely	 –	 csupán	 néhány	 megállót	
említve	 –	 a	 Velence	 Resort	 &	 Spa,	 a	 Velence	
Korzó,	 a	VelenceBike	Kerékpáros	Kompetencia	
Központ,	a	Velencei	Vízi	Vár	strand	és	a	Hotel	Ju-
ventus	között	 jár.	A	buszok	keddtől	vasárnapig	
közlekednek,	 minden	 egész	 órakor	 a	 Velence	
Resort	 &	 Spa-tól	 indulnak,	 és	 minden	 óra	 30	
perckor	 jönnek	 vissza	 a	 VVV	 strandtól.	 A	 busz	
helyi	lakosok	és	turisták	számára	is	igénybe	ve-

hető,	100	forintért	válthatnak	rá	jegyet,	az	ár	pe-
dig	független	attól,	hogy	csak	egy	megállót	me-
gyünk,	vagy	egész	Velencét	körbebuszozzuk.
A	menetrend	szerinti	 jármű	mellett	 forgalom-
ba	 állítunk	még	 egy	 17	 személyes	 golfbuszt,	
amely	külön	megrendelésre	közlekedik,	a	cso-
magban	 pedig	 négy	 helyszín	 közül	 lehet	 vá-
lasztani.	Rendelhetünk	buszos	túrát	a	pákozdi	
Katonai	 Emlékparkba,	 az	Agárdi	 Pálinkafőzdé-
be,	 a	 pákozdi	 Lics	 Pincészet	 és	 Szőlőbirtokra	
valamint	 az	 agárdi	 L.	 Simon	 Borászatba.	 A	
csomag	 tartalmazza	 az	 utazást,	 valamint	 a	
programokat	 a	 helyszínen,	mint	 például	 bor-,	
vagy	pálinkakóstolást,	bemutatót,	sétát	az	Em-
lékparkban.	 A	 csomagajánlatok	 árai	 2500	 Ft/
fő-től	kezdődnek.	

Folyamatosan	frissülő	információ:
facebook.com/velencebusz
velencebusz.hu

További	partnereink:
VelenceBike	Kerékpáros	Kompetencia	Központ

Velence	Resort	&	Spa

C/VELENCEBUSZ ÉLMÉNYT SZÁLLÍTUNK! KERESD TÚRÁINKAT A WWW.VELENCEBUSZ.HU OLDALON.

VELENCE RESORT & SPA 1 13

VELENCE VASÚTÁLLOMÁS 2

IFI ÉTTEREM 12

VELENCE KORZÓ 3

TÓBÍRÓ STRAND 4 WAKEBOARD PÁLYA10

JUVENTUS HOTEL11

ÉDES VELENCE CUKRÁSZDA5

ARANYKÚT ÉTTEREM 9

VELENCEBIKE KERÉKPÁROS 
KOMPETENCIA KÖZPONT 6

VVV STRAND
ÉS RENDEZVÉNYPARK 7

DRÓTSZAMÁR 
PARK & CAMPING 8

KEDD-VASÁRNAP 10:00-13:00 ÉS 15:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT, ÓRÁNKÉNT SZÁLLÍT UTASOKAT!
INDUL: MINDEN EGÉSZ ÓRAKOR A VELENCE RESORT & SPA-TÓL, MAJD VISSZA A VVV STRAND ÉS RENDZVÉNYPARKTÓL MINDEN ÓRA 30 PERCKOR.
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A	Velencei-tavi	Kistérségért	Alapítvány	és	 a	Ha-
lász	 Gedeon	 Központ	 szeretettel	 ajánlja	 figyel-
mébe	 a	 felújított	 kápolnásnyéki	 Halász-kastély	
„A	65	éves	MKB	Bank	gyűjteménye	a	200	éves	
kastélyban”	című	első	kiállítását.
A	fantasztikus,	nagy,	budapesti	kiállítások	szín-
vonalát	 idéző	 tárlat	 betekintést	 nyújt	 az	 egyik	
legnagyszerűbb	magyar	 képzőművészeti	 gyűj-
teménybe.
A	kastélyban	Mednyánszky	László,	Markó	Ferenc,	

Barabás	 Miklós,	 Rippl-Rónai	 József,	 Csók	 István,	
Ligeti	Antal	több	festménye	mellett	látható	még	
–	 többek	között	–	Benczúr	Gyula,	Vaszary	János,	
Perlott	Csaba	Vilmos,	Orbán	Dezső,	Glatz	Oszkár,	
Ferenczy	Károly,	Szőnyi	István,	Aba-Novák	Vilmos,	
Ferenczy	 Noémi,	 Márffy	 Ödön,	 Berény	 Róbert,	
Egry	József,	Kmetty	János	egy-egy	kiváló	alkotása.

A	kiállítás	megtekinthető	december	31-ig,	hétfő	
és	ünnepnapok	kivételével	10-től	18	óráig.
A	 felnőttbelépőjegy	 ára	 800	 Ft,	 18	 éves	 korig	
400	Ft,	6	éves	kor	alatt	ingyenes.
Cím:	 Halász	 Gedeon	 Központ,	 2475	 Kápolnás-
nyék,	Deák	Ferenc	utca	10.	
www.vtka.hu

AVAR HORDA

CIMBALIBAND
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Velencei értékek nyomában

Közeledik	 szeptember,	 a	 szüret	és	a	 szüreti	bálok	 ideje.	Velence	borkul-
túrájáról	már	említést	tettem	önöknek,	szeretnék	most	azonban	néhány	
szóban	mesélni	híres	költőnkről,	Vörösmartyról,	valamint	a	Bence-hegyen	
lévő	présházról	és	pincéről,	amelyet	a	Szent	Orbán	Borünnepen	ki	is	nyi-
tottak	a	nagyközönség	előtt.
A	Vörösmarty	családról	az	első	 írásos	emlék	1638.	3.	4-től	maradt	 fenn.	
Vörösmarty	 János,	a	költő	szépapja	ekkor	kapott	 „hűségéért	és	hű	szol-
gálataiért”	nemesi	kiváltságlevelet	III.	Ferdinánd	királytól,	azonban	ezzel	a	
levéllel	birtokadomány	nem	járt,	a	fiak,	de	még	az	unokák	is	mindnyájan			
kisnemesek	maradtak,	jelentős	vagyont	a	fiak	és	az	unokák	sem	szereztek.	
Vörösmarty	János	Veszprém	megyében,	Kádártán	élt	családjával.	Utódjai	
innen	származtak	szét	Fejér,	Tolna	és	Zala	megyébe.	Sorsukat	nehéz	nyo-
mon	követni,	mert	a	hivatalos	iratok	egyszerűen	Vörösnek	vagy	Veresnek	
említik	őket.
Egyik	nap	hazafelé	a	Korzó	előtt	felszálltam	a	helyi	járatos	kisbuszra,	mivel	
létezik	egy	program,	amibe	bárki	bekapcsolódhat.	Ez	a	velencei-tavi	kör,	
azaz	velencei	bortúra,	aminek	keretein	belül	a	Panoráma	úton	megközelí-
tik	a	Bence-hegyet,	valamint	a	kedves	érdeklődők	kívülről	meglátogathat-
ják	a	Vörösmarty-présházat	is.	
Vörösmarty	és	családja	Kápolnásnyéken	éltek,	és	vagyonukat	magas	ka-
mat	reményében	hadikötvényekbe	fektették,	de	mivel	tönkrementek	és	
nem	 volt	 más	 választásuk,	 el	 kellett	 árvereztetni	 a	 Bence-hegyen	 lévő	 
2	hold	szőlőt	a	hozzá	tartozó	épülettel	és	pincével	együtt.	A	Vörösmarty- 
présházat	később	a	Műemlékbizottság	kisajátította,	majd	a	2	hold	földet	is	
kiparcellázták,	és	most	már	új	házak	épültek	a	helyén.	
	A	szüreti	munkákat	minden	évben	követte	a	szüreti	bál,	ahova	a	falu	apra-
ja-nagyja	hivatalos	volt.		 Oláh Adrienn

A Vörösmarty-présház  
és pince 

A	Velencei	Helytörténeti	Egyesület	honlapján	találtam
egy	korabeli	báli	hívogatót,	amit	megosztanék	önökkel:

Szüreti báli hívogató!
Csendesség,	 csendesség,	 figyelem,	 figyelem!	 Közhírré	 tétetik	 Velence	
………….	bírójának,	……………	bíró	úrnak	közleménye.	

Figyeljen	ide	hatalmas	és	apró,	mert	szöveget	hirdet	a	……….	kisbíró.	Álljon	
ki	mindenki	kapuba	és	útra,	s	vessenek	egy	szempillantást	a	felvonulókra.	
Látható	itt	ezer	pár,	takaros,	táncos,	kiknek	szökkenésük	igen	tanulságos.	
S	akinek	bírja	még	a	 lába,	 jöjjön	 ide	közéjük	és	álljon	be	a	 táncba.	De	a	
táncot	ne	vigye	túlzásba,	hagyjon	erejéből	az	esti	bálra.	Mert	mikor	az	első	
csillag	felragyog	az	égbolton,	szüreti	bált	rendezünk	a	falu	központon.	
Addig	is	hagyja	abba	mindenki	a	munkát,	s	vegye	fel	estére	a	legszebbik	
ruháját.	S	akinek	eladó	lány	lakik	a	házában,	küldje	el	este	a	szüreti	bálba.	
Nos	hát	minden	gazduramnak	telt	hordót	kívánok,	s	kellő	szomjúságot	a	
finom	borhoz.	És	mindehhez	erős	pincefogantyút,		mely	megmutatja	mi-
lyen	az	egyenes	út.	

Hirdetve	az	Úr	…………..	évében	………	havának	……………	napján



2016. augusztus

27

Olvasni-Való
Sándor Erzsi:  

Anyavalya

A	kisregény	hősei	egy	fantasztikus	utazásra	 in-
vitálják	az	olvasót	Bali	és	Capri	csodás	tájaira,	de	
egyben	egy	spirituális	utazásra	 is.	A	sikerre	 tö-
rekvő	emberek	ma	már	ki	sem	látszanak	a	mun-
kájuk	által	emelt	falak	mögül.	A	maira	hangsze-
relt	történet	részleteiben	divatos	fog	lal	kozások,	
elfoglaltságok	 és	 külsőségek	 jelennek	 meg.	
Hajlamosak	 vagyunk	 arra,	 hogy	 kudarcainkért	
a	 környezetünket	 okoljuk.	 Készen	 állsz-e	 arra,	
hogy	 a	 harag	 és	 a	 düh	 helyett	 lecsendesítsd	
elméd,	és	 józan	ésszel	elemezd	magad?	Képes	
vagy-e	 az	 életed	 újragondolásával	 sorsfordító	
alternatívákat	 keresni?	 A	 kisregényben	 a	 két	
lány	 és	 két	 család	 által	 képviselt	 sikersztorija	
ezekre	a	kérdésekre	is	keresi	a	választ,	szerelmi	
szállal	megspékelve.	Tanulságos	lehet	a	mai	fi-
atalok	számára.
Az	 írónővel	 szeptemberben	 találkozhatnak	 az	
olvasók	a	könyvtárban.

Joanna Courtney:  
A walesi királyné

Joanna	Courtney	trilógiájának,	a	Hódítók	asszo-
nyainak	első	kötete	igazi	csemege	a	történelmi	
regények	 kedvelőinek.	 Edyth	 sorsán,	 megpró-
báltatásain	keresztül	elénk	tárul	a	tizenegyedik	
századi	 Anglia,	 királyok	 és	 királynék,	 grófok	 és	
grófnék	élete,	amely	nem	kevés	izgalomban	és	
érzelemben	bővelkedik.

Eric Elfman:  
Tesla padlása

A	tizennégy	éves	Nick	Slate	apjával	és	öccsével	
új	városba	költözik.	Új	otthonuk	egy	távoli	nagy-
nénitől	rájuk	maradt	ház,	amelynek	padlása	tele	
van	különös,	kacatnak	tűnő	tárgyakkal.	Nick	ga-
rázsvásárt	rendez,	és	eladja	a	látszólag	teljesen	
hasznavehetetlen	 tárgyakat,	 melyekről	 azon-
ban	 szépen	 lassan	 kiderül,	 hogy	 nem	 akármi-
lyen	szerkezetek:	mind	valami	különleges	tulaj-
donsággal	bír.	Nick	és	újdonsült	barátai	kiderítik,	
hogy	a	tárgyak	az	egykori	zseniális	tudós,	Nikola	
Tesla	utolsó	találmányai,	és	mind	egy	nagyobb	
terv	részét	képezik.

.

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

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

KÖNYVBEMUTATÓ

2016.	szeptember	10-én	
(szombaton)
16.00	órakor
könyvtárunk	vendége	lesz

ZILAHY	ÁGNES,
aki	bemutatja	és	dedikálja
Lányok, anyák, utazások
című	könyvét.

Minden	érdeklődőt	szeretettel	
várunk.
A	belépés	díjtalan!
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Mozgalmas,	 élményekkel	 teli	 félévet	 zártunk	
a	 július	 eleji	 klubnapunkon,	 és	 máris	 szervez-
hettük	a	második	félévi	programokat.	Legköze-
lebbi	 terveink	 szerint	 klubéletünk	 kiemelkedő	
eseménye	 lesz,	 klubunk,	 a	Velencei-tavi	Rózsa	
I.	 számú	 Nyugdíjas	 Klub	 megalakulásának	 25	
éves	 jubileuma.	Az	ünnepi	eseményre	nagy	 iz-
galommal	készülünk.
Már	hagyományosan	az	őszi	hónapokra	tervez-
zük	a	nagyobb	kirándulásainkat	is.	Az	úti	cél	az	
idei	évben	valószínűleg	Tatabánya	és	környéke	
lesz.	
Ugyanígy	szeptember	elején,	bízva	a	még	jó	idő-
ben,	lecsó-partit	szeretnénk	tartani	a	Közösségi	
Ház	 udvarán	 kedves	 vendégeinkkel,	 a	 II.	 és	 III.	
Klub	tagjaival	együtt.
Azért	 a	 nyári	 szünet	 is	 tartogatott	 kellemes	
meglepetést,	 szórakozást:	 a	 VíziSzínházban	
több	 darabot	 láthattunk,	 sokan	 az	 unokákkal	
együtt	a	gyerekműsorokat	is	megnézték.
A	 különböző	 témájú	 előadások	 közül	 nagyon	
tetszett	az	Élet	kenyere	című	monodráma	és	a	
Tóték	című	tragikomédia.	Igen	jól	szórakoztunk	
a	L’art	pour	L’art	előadásán,	a	Ne	most	drágám!,	
a	 Fröccs	 Platz	 és	 a	 Purparlé	 Velencében	 című	
zenés	vígjátékokon.
A	nyári	szünet	után	augusztus	24-én	tartjuk	az	
első	 klubnapunkat.	 Addig	 is	 kívánok	 további	

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub

szép	nyári	napokat	minden	kedves	klubtagnak,	
és	minden	 kedves	olvasónak	 további	 jó	nyara-
lást,	kellemes	kikapcsolódást.

Lukács	Sándorné	klubvezető

Ófalusi II. számú 
Nyugdíjas Klub
„Hej	halászok,	halászok,	mit	 fogott	a	hálótok?”	
Természetesen	halat,	finom	velencei-tavit,	
mégpedig	Bakosné	Éva	férje	volt	a	horgász.	Im-
már	 hagyomány,	 hogy	minden	 évben	 egyszer	

megvendégel	bennünket	egy	igazi	velencei	ha-
lászlével	 klubtársunk.	 Most	 is	 nagyon	 finomat	
főzött,	köszönjük	szépen.
Július	16-án	a	L’art	pour	l’art	(magyarul:	művé-
szet	a	művészetért)	Társulat	legsikeresebb	jele-
neteiből	láthattunk	válogatást	a	korzó	tetőtera-
szán.	Az	előadás	az	abszurd	humort	kedvelők-
nek	szólt.	Élveztük	a	könnyű,	vidám,	kacagtató	
műsort.	 Július	 27-én	 ünnepelte	 névnapját	
klubvezetőnk,	Olga	néni.	A	pénteki	klubnapun-
kon	pirított	csirkemájjal	lepett	meg	bennünket.	
Köszöntöttük	 névnapján,	 és	 az	 ízletes	 májat	
jóízűen	elfogyasztottuk.	Fáradozását	köszönjük.
Augusztus	 5-én	 batyubált	 rendeztünk.	 Vendé-
geink	voltak	a	pázmándi	és	a	nadapi	nyugdíja-
sok.	Meglátogatott	 bennünket	 a	 polgármester	
úr	is.	Hogy	ne	csak	mindig	az	evésről	szóljon	az	
összejövetelünk,	Olga	néni	köszöntője	után	rö-
vid	kis	műsorral	kezdtünk.	Szép,	lírai	verset	sza-
valt	Török	Attiláné	Marika	Pázmándról.	A	nadapi	
hölgyek	közül	Marx	 Ignácné	 is	egy	verset,	Kiss	
Lászlóné	 Hajnalka	 pedig	 egy	 rövid	 tanmesét	
adott	 elő.	 Végül	 a	 pázmándi	 Farsang	 Lászlóné	
Kati	nótaénekléssel	gazdagította	a	műsort.	Min-
denki	finomságokkal	készült,	de	volt	zene,	tánc,	
tombola	is.	Szép	délutánt	töltöttünk	együtt.
A	 Velencei	 Esztrád	 Víziszínház	 rendezésében	
augusztus	 6-án	 „Az	 élet	 kenyere”	 címmel	 víg-
ságos	szomorújátékban	színházi	előadást	tekin-
tettünk	meg	Árpád-házi	Szent	Erzsébet	életéről.	
A	szeles	időjárás	ellenére	csodálatos	alakítással	
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vitte	 színpadra	 Kolti	 Helga	 színművésznő	 a	
monodrámát.	 Igazi	 színházi	 élményben	 volt	
részünk.	 Egy	 közmondás	 szerint,	 ha	 a	 füvet	
este	 letiporják,	 reggelre	 talpra	 áll.	 Erzsébet	 is	
ilyen	 volt.	 Egész	 életében	 a	 szegények	 között	
jótékonykodott,	gyógyított,	 vezeklő	életmódot	
élt.	1207-ben	született,	atyja	 II.	András	magyar	
király,	anyja	merániai	Gertrud	volt.	 (a	Bánk	bán	
Gertrúd	királynője)
Erzsébetet	 négyéves	 korában	 eljegyezték	 I.
Hermann	 türingiai	 tartománygróf	fiával,	 aki	19	
évesen	 meghalt.	 Öccse,	 Lajos	 1221-ben	 fele-
ségül	 vette,	 3	 gyermeke	 született,	 20	 évesen	
megözvegyült.	 1231.	 november	 17-én	 halt	
meg,	négy	évvel	halála	után	szentté	avatták.
Ünnepét	1670-ben	vették	föl	a	római	naptárba,	
november	19-re,	a	temetése	napjára.
Az	 elmúlt	 négy	 hétben	 történtek	 leírása	 után	
kívánok	mindenkinek	jó	egészséget,	szép	nyári	
napokat.
 Pardi Erzsébet

Ismét	 nagyon	 szép	 kétnapos	 kiránduláson	 vet-
tünk	részt.	Első	nap	ellátogattunk	Fertődre	a	gyö-
nyörűen	 felújított	 Eszterházy-kastélyba,	 amely	
a	bécsi	Schönbrunn	és	a	párizsi	Versailles	méltó	
párja.	Az	 itt	élő	Eszterházy	hercegek	művészet-
pártoló	 tevékenységének	 köszönhető,	 hogy	 a	
18.	század	végi	Magyarország	egyik	fő	kulturális	
központja	volt	a	kastély.
Sokáig	 itt	 élt	 és	 alkotott	 Joseph	Haydn	 is	 Esz-
terházy	 Miklós	 vendégeként.	 Hosszú	 idő	 után	
már	 nagyon	 szeretett	 volna	 hazamenni,	 ezért	
alkotta	meg	a	Búcsú	szimfóniát,	aminek	záróté-
telébe	belekomponálta	a	zenészek	egyenkénti	
távozását,	 Eszterházy	 herceg	 értette	 a	 célzást	
és	hazaengedte	a	zenekart.
Következő	 állomásunk	 Nagycenken	 a	 Széche-
nyi	család	kastélya	volt.	A	kastélyon	kívül	mén-
telep,	 park	 és	 több	mint	 két	 kilométer	 hosszú	
hársfasor	is	található	itt.
A	 barokk	 kápolnában	 nyugszik	 Széchenyi	 Ist-
ván,	a	„legnagyobb	magyar”.
Ezután	még	megnéztük	Fertőrákoson	a	hajdani	
kőfejtőt.	 A	 volt	 bánya	 oszlopcsarnokos,	 rend-
kívül	 jó	 akusztikájú	 terme	 koncertek,	 színházi	
előadások	helyszínéül	 is	 szolgál.	Látogatásunk	
alatt	 nagyon	 érdekes	 filmet	 nézhettünk	 meg	
arról,	hogyan	alakult	ki	ez	a	csodálatos	mészkő-
hegy.	Az	egykori	tenger	élővilágát	 is	bemutató	
film	lenyűgözött	minket.
Másnap	 a	 nagyon	 szép	 panzióban	 kellemesen	
kipihenve	Sopronban	városnéző	kisvonattal	jár-
tuk	be	az	egyedülálló,	műemlékek	övezte	bel-
városi	utcákat.
Hazatérve	Budapesten	a	Szépművészeti	Múze-

um	időszakos	kiállításán	Picasso	műveit	néztük	
meg,	 majd	 az	 állandó	 kiállításon	 Munkácsy,	
Szinyei	stb.	műveiben	gyönyörködtünk.	Ezután	
még	a	Budai	Várban	sétálva	megcsodáltuk	me-
seszép	fővárosunk	panorámáját,	és	fáradtan,	de	
élményekkel	telve	jöttünk	haza.
Klubnapunkon	 meglepetésben	 volt	 részünk,	
polgármester	úr	jóvoltából	nagyon	szép	megy-
gyet	 kaptunk,	 amit	 örömmel	 osztottunk	 szét	
egymás	között.	Valamennyien	köszönjük.
Mindenkinek	jó	egészséget	kívánunk!

Herczeg	Ferencné	klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub



Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Varjas Ilona 30/572-6954
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.00–18.30

Gymstick  
19.15–20.15

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
18.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
16.00 órától

Gymstick 19.15–20.15 Gymstick 19.15–20.15

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4. Tóthné Pongrácz Beáta 30/537 4865
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem
Aprócska Néptánc  

1–3 éves gyerekeknek  
10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.15–17.15

Aprócska Néptánc 
3–6 éveseknek
16.45–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.15–17.15

Ritmikus gimnasztika
16.15–17.45

Pilates  
18.15–19.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

19.00–21.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.45–19.15

5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

I. számú Nyugdíjas Klub 
nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:
2016.	július	15-én

dr. Egyed Zsolt – dr. Páricsi Orsolya

2016.	július	16-án
Bohó László – Bognár Anikó

Nagy Tibor – Körmöczy Gabriella
Sarkadi László – Csobaji Anna

2016.	július	23-án
Haig Róbert – Szilágyi Zsuzsanna Boróka

Szendrei Attila – Szabó Kinga

2016.	július	30-án
Tóth Szilárd – Balogh Boglárka

Jakobik Balázs János – Farnasi Szabina

2016.	augusztus	5-én
Frastaczki Károly – Tóth Orsolya Sára

Rózsa Ferenc Elemér – Füle Judit

2016.	augusztus	6-án
Győri Szabolcs – Horváth-Csurgai Nikolett

Gratulálunk!
Egri	Andorné,	Máthay	Erzsébet	anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk	önöket,	hogy	a	településen	jelentős	mértékű	ki	nem	egyen-
lített	 tartozás	halmozódott	 fel	a	DRV	Zrt.	 felé	a	vízszolgáltatást	 igénybe	
vevők	részéről.	Amennyiben	a	felszólítás	ellenére	sem	rendezik	a	felhasz-
nálók	a	tartozásukat,	abban	az	esetben	a	szolgáltató	korlátozni	fogja	víz-
szolgáltatását	a	nem	fizetők	esetében.	
Ha	 a	 felhasználók	 díjfizetési	 kötelezettségüknek	 a	 korlátozás	 ellenére	
sem	 tesznek	 eleget,	 akkor	 a	 DRV	 Zrt.	 jogosult	 a	 tartozás	 behajtásához	

közreműködőt	 igénybe	 venni,	 illetve	 a	 követelését	 harmadik	 személyre	
átruházni.	A	tartozás	eredménytelen	behajtása	esetén	követelését	a	szol-
gáltató	jogi	útra	terelheti.

A	DRV	Zrt.	az	érintett	felhasználók	esetében	a	vízszolgáltatás	korláto-
zását	megkezdte,	és	ezt	a	gyakorlatot	a	továbbiakban	is	folytatja	a	tartozá-
sok	rendezése	érdekében.

Az önkormányzat ezúton kéri a tisztelt felhasználókat, hogy a 
fent említett hátrányos következmények elkerülése érdekében 

haladéktalanul rendezzék tartozásaikat a szolgáltató felé!
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Polgármesteri Hivatal

PolgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRságI osZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Vágó tamás Bence  589-424 
önkormányzati referens
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
Nagy-Biblia Krisztina  589-425 
adatrögzítő  

IgAZgAtásI osZtálY
szelei Andrea aljegyző 589-418
máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
szociális 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-felügyelő6

PÉNZÜgYI És gAZDAságI osZtálY
Nochtáné sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
mészárosné molnár Krisztina 589-410
pénzügyi ügyintéző 
Karaniczné Fodor Éva  589-415
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
sári Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző

ADóCsoPoRt
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)
Józan Edina  589-428 
adóigazgatási ügyintéző
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára 
behajtandó köztartozások)

VáRosÜZEmEltEtÉsI És 
VáRosFEJlEsZtÉsI osZtálY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
Csiszár Balázs 589-406
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, rendezési 
terv, beruházások)

Bokor Andrea 589-401
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, 
zaj- és rezgésvédelmi ügyek, 
vagyongazdálkodási ügyek,  
rendezési terv)
szilassy gabriella 589-405
városüzemeltetési ügyintéző
(út- és közműépítési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás,   
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)

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     8.00–12.00
kedd   8.00–12.00
szerda     8.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     8.00–12.00

Sürgős esetben, munkaidőben, 
félfogadási időn kívül is a lakosok 
rendelkezésére állunk. 

A 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  
közérdekű információi

2481	Velence,	Zárt	u.	2.
T:	22/	470-288,	F:	22/	589-157
E-mail:	human01@freemail.hu
Török Ágnes Intézményvezető,
Dócziné Horváth Erika	Gyermekjóléti	egységvezető
Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T.: 06-22-589-157
Házi	segítségnyújtás,	jelzőrendszeres	házi	segítségnyújtás	
egységvezető
Lukács Ildikó T.: 06-22-589-157	Szociális	étkeztetés	Velence
Házi	segítségnyújtás,	jelzőrendszeres	házi	segítségnyújtás
Csincsi Éva	Családsegítő
Bencsik Ferencné Nyugdíjas-tanácsadó
Szerda:	9.00–11.00
Ingyenes	nyugdíjas-,	jogi	és	pszichológiai	tanácsadás	 
a	Szolgálat	székhelyén.
Előzetes	időpont-egyeztetés	a	22/470-288	telefonszámon.

Ügyfélfogadási rend:
H.,	Sz.,	Cs.:	8.00–16.00
K:	 nincs	ügyfélfogadás
P:		 8.00–13.00

2016 augusztus 27-én a Dinnyési Hagyományőrző 
Központban kerül megrendezésre a Velencei-tó körül 

élő Erdélyből elszármazottak, erdélyi kötődésűek 
találkozója. A szervezők célja, hogy megismerjék 

egymást, tudjanak egymásról és töltsenek el együtt 
egy tartalmas, de vidám estét. Kérnek mindenkit, aki 

el szeretne jönni a rendezvényre, vagy információ 
átadásával segíteni tud, jelentkezzen az alábbi 

elérhetőségeken:  
Kurta Judit főszervező  +36 70 363 55 07,  
Kozma Ildikó szervező +36 30 501 54 61.
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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  

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.

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán kistermelő

2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 53.

Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!

Füstölt kolbász 1800 Ft
Paprikás szalámi 2000 Ft
Kenyérszalonna 1400 Ft
Kolozsvári szalonna 1800 Ft
Darabolt sonka 2000 Ft
Angolszalonna 2200 Ft
Füstölt tarja 2200 Ft
Füstölt lapocka 2000 Ft
Házi zsír 700 Ft

Minden szombaton 7.00–10.00 között 
Kápolnásnyéken a Hivatallal szemben
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 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 
                                            

 

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

232014. november–december

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

Hefri Bt.
06 20/219-5358,
06 20/493-0617

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

A megyei Pályaválasztási Kiállítást 
november 14-én és 15-én Székes-
fehér váron rendezte mg a Türr István 

Képző és Kutató Intézet. Fejér megye közép- 
és felsőfokú iskolái számára szerveztek 
bemutatkozási lehetőséget, melyen intéz mé-
nyünk, a Fejér Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon már másod ízben vett részt.

Speciális szakiskolánk sajátos nevelési 
igényű tanulók számára biztosít szakképzést, 
sütőipari és gyorspékségi munkás (pék), 
textil termék összeállító  (varró), kerti 
munkás, szobafestő-mázoló-tapétázó és 
takarító szakmunkás osztályokban. Elegendő 
jelentkező esetén kerékpárszerelő képzést is 
indítunk. A meglévő képzések termékeiből, 
az oktatás módszereiből összeállított kiállító-
helyünk  nagy sikert aratott a megye szék-
helyen. Mi kaphattuk meg a ,,Legszebb 

kiállítóhely” díját, ami a megtiszteltetés 
mellett egy  nom torta elfogyasztását is 
jelentette. Diákok és oktatók, valamennyien 
nagyon büszkék  voltunk iskolánkra.

A szakiskolai képzések után érdeklődőket 
január 16-án várjuk nyílt napunkra. 
(Címünk: 2481 Velence, Bárczi G.u.4-6.
Tel.: 06 22/472-253)

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

Zöldség-Gyümölcs Reform 
élelmiszer boltunk nagy áruválasztékkal várja kedves vásárlóit. Bővítettük boltunk 

kínálatát glutén- és laktózmentes termékekkel. Lisztérzékenyek, cukorbetegek, paleosok 
és laktózérzékenyek találnak számukra megfelelő készítményeket. Maglisztek, pelyhek, 
korpák, növényi tejek, tejszínek kaphatók. Kimérve árusítunk: kesudió, mandula, chia 

mag, napraforgó, goji bogyó, törökmogyoró, paradió, tökmag, fenyőmag, köles, hajdina, 
bulgur, kusz kusz, vadrizs, jázmin rizs, barnarizs, vöröslencse, beluga lencse, francia 

lencse, zöldlencse stb. Folyamatosan friss zöldség és gyümölcs, télálló burgonya akciós 
áron! Kimért savanyú káposztánk a téli hónapokban védi egészségét!  Rendszeres 

fogyasztása amellett, hogy fi nom nagyon jó hatással van szervezetünkre.

Ne feledkezzünk meg a madarakról sem, etessük őket a téli időszakban. Boltunkban 
kapható fekete napraforgó, ami a kismadarak kedvence. Ezenkívül madárgombóc és 

vegyes magkeverék kapható.

Az etetés mellett a madarak itatása is nagyon fontos, mivel iváson kívül tolluk rendben 
tartását is szolgálja a naponta egy cserépalátétben kitett friss langyos víz!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-12

Tel.:  06 70/ 933-0446

Baran László, Velence, Tópart u. 1. /orvosi rendelő mellett/

ő

generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

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 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea falugazdász 70/489 3882
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
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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?

ElADó INgAtlANoKAt KEREsÜNK, KÍNálUNK
A VElENCEI-tó KÖRNYÉKÉN!

InGyEnES KISZálláS éS éRTéKBEcSléS InGaTlan lEaDáSaKOR!
Közvetítői díj: 2,8 %

tó-Variász 
INgAtlANKÖZVEtÍtŐ És ÉRtÉKBECslŐ IRoDA

máR 12 ÉVE!
Gárdony, Vörösmarty u. 1/A (SPAR-ral szemben)

www.tovariasz.ingatlan.com www.to-variasz.fw.hu

06 30 490 57 59

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

06/22 795 306
hivatal@gardony.fejer.gov.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

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

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

Automata öntözőrendszerek telepítése · Füvesítés
Gyepszellőztetés · Kaszálás · Fűnyírás · Metszés

Rotálás ·Favágás ·Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra
2003 Bt.

Gárdony Szabadság út 2.    
  SPAR-ral szemben.

minőségi palackos és folyó borok közvetlenül
Villány, Szekszárd, Eger, Tokaj, Velencei tó, 
Balaton, Tolna borászataiból

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 9-13 és 1430-1730, 
szombat 9-1330, vasárnap zárva

vinotéka
delikát

rendelés és házhozszállítás:
06 205 422 977
bachmannkft@t-online.hu

kézműves élelmiszerek, ínyencségek,  
biotermékek hazai kistermelőktől,  
biogazdáktól ajándékba vagy csak úgy!!!


