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Szeptember 24–25. MTB24	Velence	
24	órás	MTB	egyéni	és	csapat	váltóverseny,	 
4	kategóriában
Rajt:	szeptember	24.	szombat	12.00
Célba	érkezés:	szeptember	25.	vasárnap	12.00
Részletek	és	nevezés:	www.tosport.hu
Pákozd-Sukorói	Arborétum	és	Szabadidő	Park

Október 1.	Velence	SE–Aba-Sárvíz
Fejér	megyei	I.	osztályú	bajnoki	labdarúgó-mérkőzés
15.00
Kastélypark,	sportpálya		(Tópart	u.	52.)

Október 4–9. Könyvtári Napok Velencén
Idén	is	lehetőség	lesz	ezeken	a	napokon	
a	könyvtárban	az	ingyenes	beiratkozásra,	
internetezésre,	a	lejárt	határidejű	könyvek	késedelmi	
díj nélküli visszavitelére.
Kedden	és	csütörtökön	10.00–17.00-ig
szerdán	13.00–17.00-ig
szombaton	10.00–15.00-ig
Wenckheim-kastély,	könyvtár		(Tópart	u.	52.)

Október 6. MegeMlékezéS
10.00	órakor	a	képviselőtestület	tagjai	és	a	város	
vezetése részvételével 
ünnepi	műsor	a	13	aradi	vértanú	emlékére	a	
zöldliget Általános Iskolában.
Ezt	követően	11.00	órakor	koszorúzás	 
a Hősök parkjában. 

A	programra	érkezőket	a	szervezők	kérik,	hogy	egy	
szál gyertyát vigyenek magukkal.

Október 9. „Könyves Vasárnap”
A rendkívüli nyitvatartási napon és a Könyvtári Napok 
kapcsán említett szolgáltatásokon kívül családi 
programként	kézműves	foglalkozást	tartanak	a	
gyerekeknek.
9.00–12.00-ig
Wenckheim	Kastély,	könyvtár		(Tópart	u.	52.)

Október 13.	Idősek	Világnapja
Vacsorával	egybekötött	találkozó	az	idősek	
tiszteletére,	műsort	adnak	a	helyi	óvodások	és	
kisiskolások.	Előzetes	jelentkezés	szükséges.	
(Részletek	a	25.	oldalon)
15.00
Walzer	étterem		(Nadapi	u.	30.)

Október 15.	Velence	SE–Baracs
Fejér	megyei	I.	osztályú	bajnoki	labdarúgó-mérkőzés
14.30
Kastélypark,	sportpálya		(Tópart	u.	52.)

Október 21. Megemlékezés
Velence	város	hivatalos	ünnepsége	az	1956-os	
Magyar	Forradalom	és	Szabadságharc	tiszteletére.	
Ünnepi	beszédet	mond	dr.	Molnár	Krisztián,	
a	Fejér	Megyei	Közgyűlés	elnöke.	
(Részletek	a	15.	oldalon.)
10.00–10.30	
Hősök	parkja

Október 29.	Velence	SE–Mezőfalva
Fejér	megyei	I.	osztályú	bajnoki	labdarúgó-mérkőzés
14.30
Kastélypark,	sportpálya		(Tópart	u.	52.)

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

Címlapon:	Becsöngettek	iskoláinkban,	megkezdődött	
a	tanév.	Cikkünk	a	9.	oldalon.	
Fotó:	Stehlik	Norbert

Velencei
Események
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Képviselői	fogadóórák	
október

Dr. Sirák András: 15.00–16.00	 
2016.	október	6.	(csütörtök)	

Dr. Sirák Andrásné:	15.00–16.00	 
2016.	október	6.	(csütörtök)	

Fésűs Attila:	8.00–10.00	 
2016.	október	7.	(péntek)

Juhász gyula: 8.00–10.00	 
2016.	október	3.	(hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00	 
2016.	október	3.	(hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00	 
2016.	október	14.	(péntek)	

Szabó györgy: 14.00–15.00	 
2016.	október	4.	(kedd)	

Uj Roland: 10.00–12.00	 
2016.	október	3.	(hétfő)	

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

kedves Velenceiek!

E
zen az oldalon rendszerint velencei ese-
ményekről,	 helyi	 ügyekről	 szoktam	 írni,	
ám	most	olyan	sorsdöntő	országos	ese-
mény	 köszönt	 ránk,	 amely	 felülír	 min-

den	más	történést	és	sarkalatos	kérdést.	Igen,	a	
2016.	október	2.	napján	tartandó	népszavazásra	
gondolok.
Véleményem,	 álláspontom	nem	egyedi,	 a	mig-
ráció	kérdésével	összefüggésben	képviselő-tes-
tületünk	ez	év	 januárjában	egyhangúlag	 támo-
gatta a kormány ezzel kapcsolatos álláspontját. 
Továbbra	 is	 meggyőződésem,	 hogy	 az	 Európai	
Unió	által	szorgalmazott	betelepítési	kvóta	nem	
megoldás.	És	ez	nem	azért	van,	mert	Magyaror-
szág	 nem	 akarja	 befogadni	 azokat,	 akik	mene-
dékre	szorulnak.	1991-ben	48	000	ember	mene-
kült	 a	 délszláv	 háború	 elől	 Magyarországra,	 és	
–	emlékeim	szerint	–	ez	nem	generált	feszültsé-
get	a	társadalomban.	A	mostani	helyzetben	vilá-
gosan	látszik,	hogy	a	migránsok	túlnyomó	több-
sége	gazdasági	menekült,	akik	kihasználva	a	szí-
riai	 polgárháborút,	 hamis	 papírokkal	 vagy	 azok	
nélkül	érkeznek	Európába.	Ezekre	az	emberekre	
nincs	 szükségünk,	 és	 a	 nemzetközi	 jog	 sem	
támogatja	az	ilyen	formában	zajló	migrációt.	Ha	
lenne	 betelepítési	 kvóta,	 akkor	 Magyarország	
kénytelen	 lenne	 olyan	 embereket	 befogadni,	
akik nem tettek szert menekültstátuszra.
Kétségtelen,	 hogy	 napjainkban	 Európa	 egy	 irá-
nyított népvándorlásnak esik áldozatul. A civili-
zált	Európa	szellemiségét,	kultúráját	–	ezen	belül	
családkultúráját	 –,	 szokásrendjét,	 törvényeit,	
lakóinak	biztonságát,	gazdaságát	zúzza	szét	az	a	

–	jelek	szerint	tudatosan	felépített	–	terv,	amely-
nek	 segítségével	 jól	 irányzott	 hazugságokkal	 a	
harmadik	 világ	 nincstelen	 népességét	 kábítot-
ták/kábítják	el.	 Eszerint	 az	európai	 államokban	
kolbászból	van	a	kerítés,	alanyi	 jogon	 jár	szinte	
mindenkinek	 a	 teljes	 ellátás,	 lakhatás,	 sőt,	 aki	
gyorsan	 érkezik,	még	házvezetőnőt	 és	 autót	 is	
kaphat!	 A	 migrációt	 mesterségesen	 gerjesztő	
agitátorok	 szerint	 Angela	 Merkel	 asszony,	 a	
német	 kancellár	mindenkit	 szeretettel	 vár,	 szi-
várványszínűre	festve	ezzel	a	migránsok	várható	
európai	 életét.	 Így	 indították/indítják	 el	 őket	
hozzánk,	a	civilizált	Európába!	És	bizony	jönnek,	
egyre	 többen	özönlenek.	Kultúrájuk	 jelentősen	
eltér	a	mi	évezredes	kultúránktól,	hagyománya-
inktól,	ennélfogva	hiú	ábránd,	kivitelezhetetlen	
küldetés	integrálásuk	Európában,	így	Magyaror-
szágon	is.	Nem	haragszunk	rájuk,	nem	ítéljük	el	
őket	a	miénktől	más	értékeken	alapuló	vallásuk,	
hitük	 és	 világnézetük	miatt,	 egyszerűen	 „csak”	
nem	 kérünk	 abból,	 hogy	 ránk	 erőltessék	 őket,	
szám	 szerint	meghatározva,	 hány	 ezer,	 tízezer,	
netán	százezer	főt	fogadjunk	be	magunk	közé.	
Nem,	 mert	 döntő	 többségükről	 az	 sem	 tud-
ható,	 ki	 is	 valójában?	 Ellenőrizetlenül,	 személyi	
azonosításra alkalmas iratok nélkül lepték el 
kontinensünket,	és	érkeztek,	érkeznek	hozzánk	
is,	arra	alapozva,	hogy	elvesztették	vagy	éppen	
elvették	 tőlük	 okmányaikat.	 Netán	 úgy	 kellett	
elmenekülniük	 otthonról,	 hogy	 még	 a	 papír-
jaikat	 sem	 tudták	 magukhoz	 venni,	 miközben	
döntő	 többségüknél	 van	 okostelefon,	 laptop	
vagy	éppen	 tablet!	 Bemondásra	 regisztráltatják	

magukat,	 arra	 pedig	 csak	 elenyésző	 kisebbsé-
gük	hajlandó,	hogy	legalább	ujjlenyomatot	adja-
nak.	 Inkább	odébbállnak.	 Jó	 szándékú,	 valóban	
bajban	 lévő	emberek	véleményem	szerint	nem	
tesznek ilyet.
Törvényeik?	A	saria	(iszlám	vallásjog)	számunkra	
szinte	 értelmezhetetlen	 törvényelemeket	
fogalmaz	meg.	 A	 „hitetlenek”	 –	 ezek	mi,	 euró-
pai	keresztények	vagyunk	–	életét	elvenni	 igen	
pozitív	tett,	ezt	Allah	majdan	a	Nirvánában	jutal-
mazza.	A	nőket,	asszonyokat,	lányokat	tárgyként	
kezelik.	Kötelmeiket,	de	még	öltözetüket	 is	szi-
gorúan	 szabja	meg	 a	 saira,	 az	 ez	 ellen	 vétőket	
keményen	rendeli	büntetni.	

A	kegyetlenkedéseket	 is	magában	foglaló	atro-
citások,	 bűncselekmények	 száma	már	 eddig	 is	
nagyon	magas	volt	és	napról	napra	tovább	gya-
rapszik,	sajnos	hazánkat	érintően	 is.	Ebből	sem	
kérünk!
A	 fentiekben	 megjelenített	 jövőkép	 elkerülése	
érdekében	arra	kérek	minden	velencei	választó-
joggal	rendelkező	állampolgárt,	hogy	családunk,	
nemzetünk	 védelme	 érdekében	 valamennyien	
–	pártállástól	függetlenül	–	menjünk	el	szavazni!	
Ne	Brüsszel	szabja	meg,	hogy	ki	legyen	a	szom-
szédunk,	a	lakótársunk,	akiről	azt	sem	tudhatjuk	
biztosan,	 hova	 is	 tartozik	 valójában!	 Magyaror-
szág	–	eddig	–	Európa	egyik	legbiztonságosabb	
országa	 volt.	 Rajtunk,	 velenceieken	 is	 múlik,	
hogy	ez	így	maradjon.	
Kedves	Velenceiek,	 találkozzunk	2016.	október	
2-án	a	szavazókörökben!

 Koszti András
polgármester
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gyöngy Attila,
fogtechnikus
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V
ELENCEI HÍRADÓ:	Barátsággal	és	hálá-
val	 köszöntelek	 kedves	 Attila,	 hálával	
azért,	 mert	 a	 15	 éve	 általad	 gyártott	
fogaim	 kiváló	 állapotnak	 örvendeznek,	

illetve	 örvendeztetnek	 engem.	 Köszönöm,	 hogy	
válaszolsz kérdéseimre.
gyöngy Attila:	 Örülök,	 hogy	 segíthettem,	 bár	 ez	
nem csak az én személyes érdemem. Kiváló fogor-
vosokkal dolgozom együtt. A mi munkánk kimon-
dottan	csapatmunka,	egymást	segítve	dolgozunk	a	
páciens	egészségéért.	Egyébként	köszönöm,	hogy	
a	Híradó	részéről	megkerestél.
VH.:	 Mindenekelőtt,	 kérnélek,	 hogy	 szólj	 eddigi	
élet	utadról,	családodról,	Velencéhez	kötődésedről!
gyöngy Attila:	Székesfehérvárott	születtem,	1955-
ben,	polgári	családba.	Gyermekéveimet	Abán,	majd	
Bodakajtoron töltöttem. Középiskolámat a székes-
fehérvári	Ybl	Miklós	Gimnázium	és	Szakközépiskolá-
ban	 végeztem,	 közlekedésgépész–gépjármű-tech-
nikai	 szakon.	 Érettségi	 után,	 a	 szakmai	 gyakorlat	
megszerzése	 céljából	 az	 akkori	 NDK-ba	 mentem,	
ahol	kiváló	szakmai	ismeretekre	tehettem	szert,	gya-
korlatban	 tapasztalhattam	 az	 iskolában	 tanultakat.	
Viszont,	 az	 érdeklődésem	 egyre	 inkább	 az	 egész-
ségügyi	 pálya	 felé	 vonzott,	 így	 választottam	 végül	
is	 a	 fogtechnikusi	pályát,	 ahol	 az	előző,	 a	 technikai	
érdeklődésem,	 rátermettségem	 is	 kiteljesedhet.	
Döntésemet	az	is	befolyásolta,	hogy	látnom	kellett:	
a	 gépészet	 nem	 egy	 biztonságos	 szakma,	 megha-
tározó	 benne	 a	 biztonságot	 veszélyeztető	 emberi	
tényező.	Mint	előzőleg	gondoltam,	valóban,	a	koráb-
ban	elsajátított	anyagi	smereti	és	technológiai	tudás	
a	fogtechnikában	is	a	hasznomra	vált.	Szólnom	kell	
arról,	 hogy	 hároméves	 sorkatonai	 szolgálatomat	 is	
egészségügyi	vonalon	teljesítettem,	ez	is	erősítette	
az egészségügy iránti elkötelezettségemet.

VH.: Családot	mikor,	hol	alapítottál?
gyöngy Attila:	 1983-ban	nősültem,	ekkor	költöz-
tünk Velencére is. Két gyermekünk már itt szület-
tett,	 itt	 nevelkedett.	 Mostanra	 már	 „kirepültek”,	
mindketten	diplomát	szereztek,	Pesten	laknak,	ott	
dolgoznak.	 Következő	 kérdésedet	 megelőzve,	 az	
elmúlt	három	évtized	alatt	megismertük,	megsze-
rettük	 Velencét,	 a	 velencei	 embereket,	 a	 csodás	
tájat,	 máshol	 nem	 is	 igen	 tudnám	 elképzelni	 az	
életünket.	Amióta	a	kerékpárút	megépült,	a	tó	kör-
be-kerékpározása	egyik	kedvenc	sportunkká	vált.
VH.:	Miért	éppen	Velencén	telepedtetek	le?
gyöngy Attila:	 Szüleim,	 még	 anno	 1969-ben	
vásárolták	 a	 telket,	 erre	 építettünk,	 házilagos	 kivi-
telezésben.	Itt	a	házilagosságot	úgy	vedd,	hogy	szó	
szerint	saját	kezünkkel	hordtuk	a	téglát,	kevertük	a	
betont,	5	év	alatt	lettünk	készen	a	házzal.	Készen?	
„Halott	ember,	akinek	a	háza	kész”,	így	tartja	a	köz-
mondás,	és	valóban,	állandóan	akad	valami	igazító,	
szépítő	munka	a	házon.		
VH.: Mióta	vagy	fogtechnikus,	és	mióta	van	meg	a	
laboratóriumod?
gyöngy Attila:	1977-ben	szereztem	fogtechnikusi	
végzettséget,	a	székesfehérvári	30.	számú	Fogtech-
nikai	Laboratóriumban	helyezkedtem	el,	1986-ban	
mestervizsgát	 tettem.	 1991-től	 másodállásban	 is	
dolgoztam,	 majd	 1992-től	 egyéni	 vállalkozóként	
tevékenykedtem.	Induló	vállalkozóként	kezdetben	
a	 családi	 házunk	 helyiségeiben	 dolgoztam,	 majd	
apránként	kialakítottam	a	mostani	különálló	 labo-
ratóriumi	épületet.	 Itt	dolgozom,	szeretem	a	mun-
kámat,	nagy	 szavaknak	 tűnhet,	 de	a	 szó	 legszoro-
sabb	értelmében	is	hivatásomnak	tekintem.
VH.:	Mit	gondolsz,	nyernék,	ha	arra	fogadnék,	hogy	
a	 Velencén	 élő,	 50	 év	 feletti	 emberek	 legalább	
60%-a	az	általad	készített	fogakkal	rágja	a	minden-
napit?
gyöngy Attila:	Azt	hiszem,	túlzás	a	60%,	de	lehet,	

hogy	 közel	 áll	 a	 valósághoz.	 Persze	 semminemű	
ilyen statisztikám nincs. Sok tó környéki fogorvos 
támaszkodik	a	munkámra,	de	persze	„kinek	a	pap,	
kinek	a	papné”,	és	ez	így	van	jól.
VH.:	Az	odontotechnikához	alig	többet	értek,	mint	
hajdú	 a	 harangöntéshez,	 de	 hiszem	 –	 dr.	 Szegedi	
József	fogszakorvos	úrral	készített	interjúm	is	meg-
erősített	 abban	 –	 hogy	 az	 odontotechnika	 forra-
dalmi	változáson	ment	át	az	utóbbi	évtizedekben.	
Ez	azt	is	jelenti,	hogy	nem	rózsaviasszal	és	gipsszel	
készített	lenyomatok	alapján	dolgozol,	hanem	vala-
milyen	digitális	adatok	alapján?	Mi	ennek	az	alapja?	
Megmagyarázható	úgy,	hogy	mi,	a	laikusok	is	meg-
értsük?	Ha	igen,	kérlek,	mondd	el	a	lényeget!
gyöngy Attila:	Valóban,	a	fogászat	forradalmi	vál-
tozáson	megy	keresztül,	 teret	nyert	 itt	 is	 az	 infor-
matika.	 Fontos	 az	 állandó	műszaki	 fejlesztés,	 fon-
tos	 szempont	a	kommunikáció,	 a	gyorsaság,	 így	a	
teljes	 együttműködés	 az	 orvos,	 a	 laboratórium	és	
a	 páciens	 között.	 A	 következő	 években	 alaposan	
átalakul	az	otthoni	fogápolás,	és	módosulhatnak	a	
rendelőben	történő	kezelések	is.	Gyorsított	eljárás-
ban	készülnek	majd	a	fogpótlások.	A	számítógépes	
megoldásoknak	köszönhetően	a	 fogpótlások,	pro-
tézisek	30	perc	alatt	készülhetnek	el.	Talán	lényeg	
az,	 hogy	 manapság	 már	 mindent	 lehet	 pótolni	
(csontot,	 műfogcsonkot,	 amire	 hidat,vagy	 műfog-
sort	 rögzíthetünk).	 Jó	hír	az	allergiás	betegek	szá-
mára	a	cirkóniumkerámia	megjelenése,	ez	válthatja	
ki	a	fémkerámiát.	A	21.	század	nagy	kérdése,	hogy	
mindez	mikor	válhat	általánossá	és	anyagilag	elér-
hetővé	a	nagy	tömegek	számára…	Én,	tekintettel	az	
elmondottakra,	 és	 közeli	 nyugdíjba	 vonulásomra	
–	mint	mások	is	–	lényegileg	a	hagyományos	mód-
szerekkel,	illetve	azok	legújabb,	fejlesztett	változa-
tával dolgozom. 
VH.: Attila,	 köszönöm	 szépen	 az	 interjút,	 bocsásd	
meg,	hogy	tengernyi		munkádban	feltartottalak.
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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



Nekem Velence...

Turcsányi Sándorné:
„...örömmel	és	büszkén	mondom	
mindig,	hogy	itt	dolgozom...”

Oláh Adrienn

–  Sok szeretettel köszöntöm Turcsányi Sán-
dornét, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium igazgató-
nőjét. Lehetőség szerint kezdjünk a pri-
vát szférával, kérem, beszéljen egy kicsit 
önmagáról, pályájáról, családjáról. 

–	 Örömmel.	 Szombathelyen	 születtem,	 és	 itt	
jártam	 francia	 nyelvi	 tagozatos	 gimnáziumba.	
A	családban	mindig	meghatározó	volt	az	agrár-
vonal,	 így	 a	 keszthelyi	 Agrártudományi	 Egye-
temre	mentem	érettségi	után,	ahol	növényvédő	
üzemmérnöki diplomát szereztem. Nem sokkal 
később	 ugyancsak	 a	 keszthelyi	 egyetemen	 az	
okleveles agrármérnöki diplomát is megszerez-
tem.	Férjhez	mentem,	s	közben	a	Fejér	megyei	
Dégen	 növényvédősként	 dolgoztam	 a	 gazda-
ságban.	Közben	még	két	diplomával	gazdagod-
tam,	 először	 Gödöllőn	mérnök-tanár,	 később	 a	
Budapesti	 Műszaki	 Egyetemen	 közoktatás-ve-
zető	oklevelet	szereztem.
Két	fiúgyermekem	van,	a	nagyobbik	agrármér-
nöki,	 kisebbik	 közgazdász	 egyetemi	 diplomát	
szerzett.	 Férjem	 idén	 ment	 nyugdíjba	 a	 Fejér	
Megyei	Nemzeti	Agrárgazdasági	Kamara	 	 igaz-
gatójaként.	 Amikor	 Martonvásárra	 költöztünk	
–	férjem	családja	él	itt	–	kerestem	a	középisko-
lai	tanári	lehetőségeket,	és	így	kerültem	Velen-
cére.	 1996	 óta	 dolgozom	 a	 városban,	 s	 mint	
korábban	említettem,	előtte	két	munkahelyem	
volt. 
A	 hobbim	 egy	 kicsit	 a	 munkám	 is,	 természet-
szerető	 és	 természetjáró	 lévén,	 nagyon	 szere-
tek	 Magyarországon	 kirándulni,	 sokat	 olvasok	
útleírásokat,	szépirodalmat,	különösen	az	olyan	
helyeket	kedvelem,	ahol	a	természet	háborítat-
lan	szépségei	megőrződtek.

Már	a	francia	nyelvi	érettségi	kapcsán	is	francia	
nyelven	 a	 Galápagos-sziget	 csodálatos	 élővilá-
gáról	 írtam,	 ami	 páratlan	 szépségű	 és	 biológiai	
szempontból	 is	egyedülálló	a	világon.	Emellett	
a	múzeumok,	színház,	filmnézés	is	kedvenc	sza-
badidős	programjaim	 része.	A	 sportrajongásom	
fiatal	korom	óta	tart.	Versenyszerűen	röplabdáz-
tam,	 kosárlabdáztam	 a	 szombathelyi	 Haladás	
Egyesületben.	Az	aktív	élet,	a	mozgás	szeretete	
a mindennapjaim fontos része a mai napig.
–  Velencén vagyunk, amely város sokaknak 

az otthont, másoknak a pihenést, nyaralást 
vagy éppen a munkát jelenti. Mint a telepü-
lés egyetlen középfokú tanintézményének 
igazgatójának, Turcsányi Sándorné számára 
mi a legelső és legfontosabb gondolat, ha a 
kérdés elhangzik: mit jelent neki Velence?

–	 Velence	 városa	 annak	 ellenére,	 hogy	 itt	 dol-
gozom	–	 nemcsak	 a	munkát	 juttatja	 eszembe.	
Annak	 idején,	 amikor	munka	kapcsán	beadtam	
jelentkezésemet	 a	 Dr.	 Entz	 Ferenc	 Mezőgaz-
dasági	 Szakképző	 Iskolába,	 megállapítottam	
magamban,	 hogy	 jó	 érzés	 bejönni	 az	 iskolába,	

a	szép	környezet,	a	jó	fogadtatás	miatt.	Ez	azóta	
sem	 csökkent!	 Az	 iskolába	 látogatóknak	 nem-
csak	 a	 szakmai	 munkánkkal	 büszkélkedem	 az	
intézmény	 bemutatásakor,	 hanem	 Velence	
városát	 is	 minden	 alkalommal	 bejárjuk,	 kultú-
ráját	 is	 bemutatom,	mert	 a	 város	 és	 középfokú	
intézménye	 szervesen	 összetartozik,	 annak	
ellenére,	hogy	a	Földművelésügyi	Minisztérium	
a fenntartó.
Az évek során nagyon sok rendezvényt szervez-
tem munkatársaim segítségével. Gyakran fogad-
tunk szakmai országos rendezvény kapcsán 
100-150	 fő	 tanárt,	 illetve	 diákot.	 A	 pályázatok-
kal	külföldről	 több	országból	érkeztek	hozzánk	
tanárok,	diákok	pl.	Franciaországból,	Ausztriából,	
Olaszországból.	Mindig	fontosnak	tartottam	azt,	
hogy	Velence	szépségét,	kulturális	és	történelmi	
értékeit	 bemutathassam.	Annak	ellenére,	 hogy	
nem	 itt	 lakom,	 örömmel	 és	 büszkén	mondom	
mindig,	 hogy	 itt	 dolgozom	 és	 napjaim	 nagy	
részét itt töltöm.
–  Bár korábban már röviden szólt róla, 

kérem, fejtse ki kicsit bővebben, mióta 

www.velence.hu

VELENCEI HÍRADÓ / 6

Fo
tó
k:
	S
te
hl
ik
	N
or
be
rt



2016. szeptember

dolgozik a mi kis városunkban, és milyen 
út vezetett az igazgatói székig?

–	 1996	márciusában	költöztünk	Martonvásárra,	
és	azóta	1996.	március	15-től	dolgozom	az	isko-
lában.	Agrármérnök-tanári	végzettségem	szerint	
lakóhelyemhez	a	velencei	iskola	volt	a	legköze-
lebb,	és	mint	már	említettem,	azonnal	megtet-
szett	 a	 város	 és	 az	 iskola	 környezete,	 légköre,	
hangulata.
2003	 augusztusában	 elődöm,	 Cserny	 Vilmos	
címzetes	 igazgató	úr	nyugdíjba	vonult,	és	2003.	
augusztus	 15-től	 vagyok	 az	 intézmény	 igazga-
tója.	Már	 az	 előző	munkahelyemen	 igazgatóhe-
lyettes	beosztásban	dolgoztam.	2003-ban	közel	
hét	éve	tanítottam	az	iskolában,	amikor	kollégáim	
kérésére	beadtam	 több	pályázó	mellett	 az	 igaz-
gatói	pályázatomat.	Az	eltelt	14	év	alatt	 igazga-
tói munkám során mindig fontosnak tartottam 
az	 iskola	hagyományainak	megőrzése	mellett,	a	
képzések	és	az	oktatás	modernizálását,	fejleszté-
sét,	folyamatos	szakmai	megújulását.
–  Városunkat, Velencét érte az a megtisz-

teltetés, hogy 2016. augusztus 31-én, az 
iskola udvarán kerülhetett megrende-
zésre a Földművelésügyi Minisztérium 
2016. évi országos tanévnyitó ünnepsége, 
melyen jelen volt – többek között – a 
fenntartó minisztérium részéről Román 
István államtitkár, valamint dr. Simon 
lászló kormánymegbízott, l. Simon 
László országgyűlési képviselő, és dr. 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke. Beszélne nekünk erről az ese-
ményről, illetve mit lehet tudni az iskola 
múltjáról és jövőjéről, milyen fejlesztések 
vannak tervben a jövőben (gondolok itt pl. 
a tanévnyitón elhangzott sportcsarnok 
építésére is)?

–	 Az	 iskola	mindig	 Fejér	megye	 agrárszakkép-

zésének	meghatározó	intézménye	volt.	A	mező-
gazdasági	 gépészképzéssel	 indult	 1965-ben	
a	 jelenlegi	 területén,	 majd	 bővült	 a	 kertészet,	
gazda,	vendéglátás	és	kereskedelem	képzések-
kel.	 2008-tól	 szakközépiskolai,	 érettségit	 adó	
képzést	 is	bevezettem	az	 intézménybe,	melyre	
igény	mutatkozott	a	 tó	környéki	 településekről	
érkező	diákoktól.
Sokéves	munkám	eredményeként	mondhatom,	
hogy	 a	 fenntartó	 és	 támogatóink	 jóvoltából	
jelentős	fejlesztés	indul	meg	iskolánkban.	Folya-
matban	 van,	 és	 ősszel	 elkezdődik	 az	 építkezés,	
a	 tanterembővítés,	 szaktantermek	 és	 szertárak	
kialakításával.	 Jövő	 év	 elején	 a	 tornacsarnok	
építése	 is	elindul.	Ugyancsak	 jövőre	a	 fenntartó,	
KEHOP	pályázata	révén	jelentős	energiamegújító	
fejlesztést	végeznek,	korszerűsítve	épületeinket.	

Emellett	 az	 iskola	 közössége	 fontosnak	 tartja,	
hogy	az	agrárszakképzésünk	folyamatos	fejlődést	
mutasson.	Minden	pályázati	 lehetőséget	megra-
gadunk	a	mezőgazdasági	eszközök	és	technoló-
giák fejlesztésére. Kiemelt feladatunk a tanulók 
szakmai	érdeklődésének	 felkeltése	és	 a	 szakma	
megszerettetése,	hogy	jó	szakembereket	tudjunk	
kibocsátani	a	gyakorlati	képzésünk	során.
Igen,	 idén	az	 a	megtiszteltetés	érte	 iskolánkat,	
hogy	az	agrár-szakközépiskolák	országos	tanév-
nyitóját	nálunk	rendezte	meg	a	Földművelésügyi	
Minisztérium.	Az	ország	minden	részéről	érkez-
tek	 hozzánk:	 …Baja,	 Nyíregyháza,	 Szombathely,	
Sopron,	 Szeged,	 hogy	 csak	 a	 legtávolabbiakat	
említsem.	 Túl	 vagyunk	 a	 tanévnyitón,	 ráadásul	
elismerő	köszöneteket	kaptunk	a	rendezésért.
–  Keretbe foglalva a beszélgetést, térjünk 

vissza egy kicsit konkrétan Velencéhez. 
Az iskola és a város kapcsolata milyennek 
értékelhető igazgatói szemszögből?

–	 Az	iskola	kapcsolata	a	várossal	nagyon	jó.	A	jó	
kapcsolat	 kifejezi	 köztünk	 az	 együttműködést,	
segítőkészséget,	 támogatást	 a	 város	 részéről.	
Az	iskolánk	mindig	igyekezett	együttműködni	a	
várossal és vezetésével.
Minden	évben,	májusban	segítjük	Velence	„felvi-
rágoztatását”,	diákjaink	virágot	ültetnek	a	meg-
adott	 területeken.	 Emellett	 a	 civil	 szervezetek,	
cégek	kérésére	vendéglátó-tanulóinkkal	és	más	
szakmai tanulónkkal szívesen veszünk részt 
Velence	 életében:	 „Babák	 rózsakertje”,	 rendez-
vények	lebonyolítása,	ünnepségeken	való	rész-
vétel diákjaink szereplésével. A diákjaink mun-
kája	révén	tudunk	bemutatkozni,	hozzájárulni	és	
csatlakozni	Velence	város	programjaihoz.

7



VELENCEI HÍRADÓ / 8

Fo
tó
k:
	S
te
hl
ik
	N
or
be
rt

www.velence.hu

kinyíltak az iskolák kapui
Augusztus	 31-én,	 a	 dr.	 Entz	 Ferenc	 Mezőgazdasági	
Szakképző	 Iskola	és	Kollégium	udvarán	került	megren-
dezésre	a	Földművelésügyi	Minisztérium	fenntartásába	
tartozó	 intézmények	 2016.	 évi	 országos	 tanévnyitó	
ünnepsége.	 A	 jelentőségteljes	 eseményt	 a	 különböző	
szakmai	 szervezetek	 és	 kamarák	 vezetői	mellett	meg-
tisztelte	 jelenlétével	 a	 Földművelésügyi	 Minisztérium	
agrár	 szakképzésért	 felelős	 helyettes	 államtitkára,	
Román	 István	 (képünkön),	 a	 Fejér	 Megyei	 Kormányhi-
vatal	 kormánymegbízottja,	 dr.	 Simon	 László,	 L.	 Simon	
László	országgyűlési	képviselő	és	dr.	Molnár	Krisztián	a	
Fejér	Megyei	Közgyűlés	elnöke.
Az	ünnepséget	a	Himnusz	elhangzása	után	a	házigazda	
intézmény	igazgatója,	Turcsányi	Sándorné	nyitotta	meg	
köszöntő	beszédével,	melyben	felhívta	a	figyelmet	a	jó	
kommunikációra,	 az	 együttműködésre,	 a	 korszerű	 és	
modern	 ismeret	anyag	 elsajátítására,	 az	 önképzésre,	 a	
folyamatos	megújulásra,	 illetve	arra	buzdította	a	diáko-
kat,	 hogy	 kövessék	 az	 iskola	 névadója,	 dr.	 Entz	 Ferenc	
kitartását	és	szorgalmát	az	elkövetkező	években,	tané-
vekben.	Elmondta,	a	diákokat	érdemeik	alapján	ismerik	
el,	 és	 kifejezte	mélységes	 tiszteletét	 azon	 szakmunká-
sok	felé,	akik	mostanra	már	mesterfokon	végzik	a	mun-
kájukat.	 Az	 intézményvezető	 bízik	 abban,	 hogy	 jövőre	
kiemelt	 jelentőségű	 lesz	az	agrártudomány,	és	 felérté-
kelődik	a	szakmunkások	tevékenysége.
Turcsányi	 Sándorné	utalt	 rá,	 hogy	 a	 2016/17-es	 tanév	
semmilyen	értelemben	nem	 lesz	 szokványos,	hiszen	a	
fejlesztések,	 az	 iskola	 területén	 újonnan	 épülő	 sport-
csarnok,	 valamint	 a	modern,	 korszerű	 tantermek	 jobb,	
magasabb	minőséget	képviselő	körülményeket	biztosí-
tanak majd a pedagógusok és diákok részére egyaránt.
Az	 igazgatónő	 beszéde	 után	 Román	 István	 osztotta	

meg	 néhány	 gondolatát	 a	 résztvevőkkel.	 A	 helyet-
tes	 államtitkár	 arról	 beszélt,	 hogy	 az	 út	 nem	 min-
dig	 könnyű,	 sőt	 akadályokkal	 teli,	 de	 szorgalommal	
és	 kitartással	 jelentős	 eredményeket	 érhetünk	 el.	
Véleménye	 szerint	 az	 agrárgazdaság,	 mezőgazda-
ság	 évről	 évre	 jobban	 teljesít,	 egyre	 több	 embernek	
biztosít	 munkát	 és	 megélhetést.	 Kitért	 a	 GMO-men-
tes	 mezőgazdaságra,	 az	 egészséges	 és	 biztonságos	
élelmiszerek	 előállítására,	 valamint	 arra,	 hogy	 48	
intézmény	 a	 mezőgazdaság,	 az	 élelmiszeripar,	 és	
a környezetvédelem területén kezdi meg az évet.
Az	 ünnepség	 végén	 Román	 István	 és	 Andrásiné	 Amb-
rus	 Ildikó	 igazgató,	 az	 Országos	 Erdészeti	 Egyesület	
alelnöke	38	ökoiskola	 számára	 az	OEE	 által	 felajánlott	
társasjátékot	adott	át,	amely	a	Földművelésügyi	Minisz-
térium támogatásával készült el.
A tanévnyitó ünnepséget állófogadással zárták.

Becsengettek a zöldligetbe is

A	 Zöldliget	 Magyar–Angol	 Két	 Tanítási	 Nyelvű	 Baptista	
Általános	Iskola	tanévnyitójára	ugyancsak	2016.	augusztus	
31-én	került	sor.	Az	ünnepég	elején	a	kis	elsősök	a	felnőtt	
vendégek	kíséretében	kézen	fogva	vonultak	az	ünnepség	
színhelyére,	az	intézmény	udvarára.	A	meghívottak	között	
volt	a	Baptista	Egyház	vezetője,	Papp	János,	Velence	alpol-
gármestere,	dr.	Sirák	András,	a	város	jegyzője,	dr.	Szvercsák	
Szilvia,	a	Baptista	Szeretetszolgálat	oktatási	 igazgatóságá-
nak	gazdasági	vezetője,	Varga	Piroska,	Serhóké	Varjas	Edit	
óvodavezető,	 Kovács	 Dániel	 iskolalelkész,	 Pápai	 Szabó	
György	 református	 lelkész,	 aki	 egyben	 Velence	 város	
önkormányzata	Kulturális,	Oktatási	és	Sport	Bizottságának	
elnöke,	 továbbá	Récsei	Norbert	 római	katolikus	plébános	
és	Bóra	Csilla,	a	szülői	szervezet	(SZMK)	elnöke.
A Himnusz közös eléneklése után dr. Sirák András alpolgár-
mester	köszöntötte	röviden	a	legkisebbeket	Velence	önkor-
mányzatának	nevében,	majd	 az	 iskola	 vezetője,	Czuppon	
István	 beszéde	 következett.	 Az	 igazgató	 elmondta,	 hogy	
az	idén	601	tanuló	kezdi	meg	a	tanévet,	ami	szép	szám,	de	
nem	 szeretne	 hátradőlni	 és	 megállni,	 azon	munkálkodik	
a	város	vezetőivel	és	az	 intézmény	fenntartóival	közösen,	
hogy	idővel	egy	középiskolát	 is	 létre	tudjanak	hozni.	Bízik	
abban,	hogy	az	akarat	tettekkel	is	párosulhat	hamarosan.	
Az	igazgató	arra	biztatta	a	diákokat,	hogy	büszkén	vállalják,	
mától	 az	 iskola	 tanulói	 lettek,	 majd	 hozzátette:	 „Betűor-
szág	 nyitogatja	 hétmérföldes	 kapuit!”	 Ezt	 követően	 az	
iskola	 apró	 ajándékokkal,	 kulcstartóval	 és	 kitűzővel	 ked-
veskedett	 az	 elsősöknek,	 melyeket	 a	 végzősök,	 jelenlegi	
nyolcadikosok	 nyújtottak	 át	 nekik.	 Czuppon	 István	 befe-
jezésképpen	nagyon	jó	egészséget,	jó	kedvet	és	tartalmas	
feladatokat kívánt az iskola diákjainak.
Az	ünnepséget	a	Szózattal	zárták,	majd	felcsendült	Demjén	
Ferenc	hangján	a	Bergendy-együttes	klasszikusa,	az	Iskola-
táska	című	dal.		 (O.A.,	MB)
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Tájékoztató a Velencei Központi 
Háziorvosi Ügyeleti szolgálat 
működéséről

A 
Velencei	 Központi	 Orvosi	 Ügyeleti	
Társulás	 Társulási	 Tanácsa	 (Velence,	
Kápolnásnyék,	 Pákozd,	 Pázmánd,	
Sukoró,	Nadap,	Vereb),	valamint	Gár-

dony	 város	 és	 Zichyújfalu	 község	 Önkormány-
zata	 Képviselő-testületének	 döntése	 alapján	
2016.	szeptember	1-től	Gárdony	és	Zichyújfalu	
háziorvosi	ügyeleti	szolgálatának	működtetését	
is	a	Velencei-tavi	Kistérségi	Járóbeteg	Szakellátó	
Közhasznú	Nonprofit	Kft.	vette	át.	
A megnövekedett ellátási területre és lakosság-
számra	 tekintettel	 szeptember	 1-től	 hétvégén	
és	 ünnepnapokon	 a	 24	 órában	 szolgáló	 orvos	
kolléga	mellett,	7	órától	19	óráig	még	egy	ügye-
letes	orvos	teljesít	szolgálatot,	aki	az	ambuláns	
betegeket	látja	el.
Az	 önkormányzatok	 kérésére,	 az	 új	 rendszer	
működésének	első	három	hónapjára,	hétköznap	
és	hétvégén	is	háziorvosi	készenléti	szolgálatot	
szerveztünk.	A	készenléti	 szolgálat	 többletkölt-
ségeit	a	belépő	önkormányzatok	vállalják.	
A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat válto-
zatlanul	 az	 Országos	 Mentőszolgálat	 Diszpé-
cserszolgálatával	 együttműködésben,	 változat-
lan	telefonos	elérhetőség	mellett	(22/311-104)	
működik.

Az	 ügyeleti	 szolgálatba	 beléptek	 a	 Gárdony	
illetékességi	 területén,	 területi	 ellátási	 kötele-
zettség	mellett	működő	 háziorvos	 kollégák	 és	
háziorvos	 asszisztensnők	 közül	 többen	 is.	 Az	
ügyeleti	 gépkocsivezetői	 szolgálatot	 két	 főál-
lású	 kolléga	 mellett	 gyakorlott	 mentősofőrök	
végzik.	Gárdony	és	Zichyújfalu	belépésével	 lét-

rejött	új	finanszírozási	helyzetben	lehetővé	vált	
az	 orvosi,	 asszisztensi	 és	 gépkocsivezetői	 díjak	
emelése is.
A	Velencei	Központi	Orvosi	Ügyeleti	Társulás	Tár-
sulási Tanácsa a nyár elején a tizedik szolgálati 
évét	 betöltött	 Mitsubishi	 Outlander	 gépkocsi	
helyett	 korszerű,	 új	 Suzuki	 Vitara	 négykerék-
meghajtásos	ügyeleti	gépkocsit	vásárolt,	melyet	
minden,	 az	 ügyeleti	 szolgálat	 teljesítéséhez	
szükséges eszközzel fölszereltünk az orvosi esz-
közök	mellett,	beleértve	a	navigációs	és	a	köz-
vetlen	mentőszolgálati	 elérhetőséget	 biztosító	
rádiórendszert is.
A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat válto-
zatlan	 helyen,	 a	 Velencei	 Szakorvosi	 Rendelő-
intézet	 épületében	 működik	 hétköznap	 17.00	
órától	másnap	 7.00	 óráig;	 hétvégén	 és	 fizetett	
ünnepnapokon	7.00	órától	másnap	reggel	7.00	
óráig.

dr. Ferencz Péter
ügyvezető	igazgató
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Bársony Péter
a	TDM	Egyesület	elnöke

V
H.: (Solymosy József ): Tisztelettel 
köszöntöm	Bársony	Péter	urat,	 a	Velen-
cei-tó	 Turizmusáért	 TDM	 Egyesület	
elnökét.	Köszönöm,	hogy	megválaszolja	

kérdéseinket.	 Magamat	 is	 beleértve,	 sokan	 nem	
tudjuk,	hogy	pontosan	mit	jelent	ez	a	három	betű.
Bársony Péter: Először	 is,	 köszöntöm	 az	 olvasó-
kat,	 megtisztelő	 számomra,	 hogy	 bemutathatom	
a	 munkánkat.	 A	 TDM	 a	 Turisztikai	 Desztináció	
Menedzsmentet	 jelöli.	 Ez	 a	 furcsa	 név	 röviden	
összefoglalva	 azt	 jelenti,	 hogy	 azért	 dolgozunk,	
hogy	 a	 Velencei-tó	 és	 kiemelten	 Velence	 dinami-
kusan	 fejlődő	 turisztikai	 központtá	 váljon,	 minél	
többen	ismerjék	meg,	fedezzék	fel	a	várost	és	a	kör-
nyező	 településeket.	 Munkánk	 során	 összefogjuk	
a	 turizmusban,	vagy	ahhoz	kapcsolódóan	dolgozó	
vállalkozókat,	 egyesületeket,	 a	 Velencéért	 és	 a	
tóért tenni akaró magánszemélyeket és természe-
tesen az önkormányzatokat.
VH.: Kik	a	tagjai	az	egyesületnek?
Bársony Péter:	A	TDM	Egyesületnek	jelenleg	közel	
száz	 tagja	 van,	 a	 taglistával	 nem	 terhelném	 az	
olvasókat.	 Inkább	kiemelnék	néhány	meghatározó	
szereplőjét	ennek	az	együttműködésnek.	Elsőként	
a	velencei	önkormányzatot.	Polgármester	úr	kine-
vezése	 óta	 aktív	 szereplője	 munkánknak.	 Együtt-
működésünk	 kezdetén	 én	 bemutattam	 szakmai	
koncepciómat,	 ami	 egybeesett	 az	 új	 testület	
városfejlesztési	 céljaival.	 Csak	 ennek	 ismeretében	
vállaltam az egyesület elnöki pozícióját. Fontos 
számomra,	hogy	az	együttműködésünk	csak	erősö-
dött	az	elmúlt	 időszakban,	és	 turisztikai	kérdések-
ben	lehetőséget	kapunk	a	konzultációra.
A vállalkozások közül sajnos sokan passzív résztve-

vői	még	 az	 egyesület	munkájának,	 de	 úgy	 látom,	
ez	az	eredményekkel	együtt	javul.	Örülünk,	hogy	a	
szálláshelyek	mellett,	éttermek,	sportszolgáltatók,	
borászatok	és	egyéb	kisebb	üzletek	is	részt	vesznek	
a	munkában.
VH.:	Egyedül,	vagy	csapatban	irányítja	a	TDM	egye-
sület	munkáját?
Bársony Péter: Az	egyesületet	egy	5	 tagú	elnök-
ség	irányítja:	ezen	belül	én	a	szálláshelyeket	képvi-
selem;	Bogdán	Csaba	és	Csengődi	Zoltán	a	sportok	
nagykövetei;	Lics	Balázs	a	gasztronómia	szószólója;	
míg	Koszti	András	polgármester	úr	a	városi	és	lakos-
sági	 érdekek	megszemélyesítője.	 De	 a	 nap	 végén	
az	 én	 felelősségem,	 hogy	 jól	 és	 eredményesen	
dolgozzunk.	 Ebben	 nagy	 segítségemre	 van	 Bar-
tók	Melinda,	 aki	 a	munkaszervezetet	 vezeti.	 Rajta	
keresztül	 egy	 kreatív,	 fiatalos,	 négyfős	 csoporttal	
dolgozunk	 együtt	 azon,	 hogy	Velence	 és	 a	 térség	
minél	vonzóbb	képet	festhessen	magáról,	és	az	itt	
lakók	még	büszkébbek	lehessenek	városukra.
VH.:	Megtenné,	hogy	részletesebb	betekintést	ad	a	
feladataikba?

Bársony Péter:	 Természetesen,	 de	 előbb	 egy	
fontos kiindulópontot rögzítsünk. Sajnos a Velen-
cei-tavat	 nagyon	 kevesen	 ismerik,	 és	 közülük	
is	 sokan	 úgy	 gondolják,	 hogy	 ez	 egy	 fejletlen,	 a	
70-es,	80-as	években	leragadt,	sekély	vizű	tópart.	
Nekünk	az	a	feladatunk,	hogy	minél	több	ember-
nek	 megmutassuk	 Velence	 modern	 arcát,	 mert	
ugyan	egy-két	épülettel	kísért	még	a	múlt,	de	sok,	
országosan	 is	 egyedi	 újdonsággal	 büszkélkedhe-
tünk.	Adottságainkat	számba	véve	arra	 jutottunk,	
hogy	 Velencét	 multisportközpontként	 szeret-
nénk	pozicionálni,	hiszen	ehhez	van	meg	minden	
adottságunk,	 és	 ezen	 a	 téren	 erősítenek	 minket	
a	közeljövő	 látható	 fejlesztései	 is.	Szeretnénk	ezt	
a	 családias,	 közösségi	 élményekre	 építő	 helyet	
bemutatni	mindenkinek,	érkezzen	családdal,	bará-
tokkal,	 sporttársakkal,	 vagy	 kollégákkal.	 Fontos	
célunk,	 hogy	 a	 tóra	 ne	 csak	 egyszerű	 fürdőhely-
ként	 gondoljanak	 az	 emberek,	 hanem	egy	 olyan	
helyre,	ahol	különböző	vizes	és	szárazföldi	sporto-
kat	próbálhatnak	ki,	ahol	minőségi	gasztronómiai	
és	kulturális	élményekkel	lehetnek	gazdagabbak,	

Bársony Péter
A	turisztikai	szakember	40	éves,	a	Budapesti	Corvinus	Egyetem	Vezetés-szervezés	szakirá-
nyán	és	a	Kereskedelmi,	Vendéglátóipari	és	Idegenforgalmi	főiskolán	végzett,	de	pénzügyi	
tanulmányokat	 folytatott	 a	 neves,	 egyesült	 államokbeli	 Harvard	 Egyetemen	 is.	 Mielőtt	
Velencére	érkezett	volna	a	Magyar	Turizmus	Zrt.	vezető	munkatársaként	gyűjtött	értékes	
tapasztalatot	 turizmusfejlesztésről,	 promócióról,	 térségi	 együttműködésekről,	 illetve	 a	
magyar	 belföldi	 és	 beutazó	 turizmus	 sajátosságairól.	 Ezt	 követően	 turisztikai	 tanácsadó-
ként	a	2000-es	évek	második	felének	turisztikai	fejlesztéseiben	munkálkodva	megtapasz-
talta	azt,	hogy	mi	tesz	a	vendég	számára	vonzóvá	és	így	értékessé	egy	fejlesztést,	 illetve,	
hogy	miként	kell	10-20	éves	fejlesztési	célokat	megvalósítható,	egymásra	épülő	lépésekre	
bontva	folyamatában	felépíteni.
Bársony	Péter	az	Eventhotels	szálloda	üzletág	igazgatója,	emellett	a	Velencei-tó	Turizmu-
sáért	TDM	Egyesület	elnöke,	utóbbi	feladatát	társadalmi	munkában	végzi.	Nős,	egy	kislány	
édesapja.	 A	 turisztikai	 szakember	 a	 velencei	 közösség	 elismert	 tagja,	munkájának	 súlyát	
mutatja,	hogy	a	helyi	vállalkozók	gyakran	fordulnak	hozzá	szakmai	tanácsért,	segítségért,	
ő	pedig	minden	hasznos	kezdeményezésnek	segítő	kezet	nyújt.
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és	 ahol	 tényleg	mindenki	megtalálja	 a	 neki	 való	
kikapcsolódási	lehetőséget.
A	 kulturális	 és	 sportturisztikai	 kínálatot	 bővítve	
olyan rendezvényeket szervezünk vagy segítjük a 
megvalósulását,	amellyel	ide	tudjuk	csábítani	első-
sorban	 a	 budapestieket	 és	 a	 székesfehérváriakat,	
de	természetesen	az	egész	országból	várunk	min-
denkit.	Ha	valakinek	egyszer	be	tudjuk	mutatni	ezt	
a	miliőt,	az	biztosan	visszatér!
De	 nemcsak	 az	 ide	 érkező	 vendégekért,	 hanem	a	
helyiekért	 is	 dolgozunk.	 Hogy	 segítsük	 az	 önkor-
mányzat	munkáját,	a	TDM	szervezi	az	önkormány-
zati	rendezvényeket	is,	amelyeket	igyekszünk	erő-
síteni,	modern	köntösbe	csomagolni,	nem	kidobva	
a	helyi	értékeket.
A vállalkozók összefogásával olyan projekteket 
is	 próbálunk	 beindítani	 és	 saját	 lábra	 állítani,	 ami	

összefogás	 nélkül	 elképzelhetetlen.	 Jó	 példa	 erre	
a	 Velence	 busz,	 amely	 esetében	 több	 helyi	 üzlet-
emberrel	közösen	fogtunk	össze,	és	velük	közösen	
finanszírozzuk	a	busz	működését.
Ebből	is	látszik,	hogy	nehéz,	sőt	igazából	lehetetlen	
egyféleképpen	pozicionálni	a	Velencei-tó	Turizmu-
sáért	 TDM	 Egyesületet,	 hiszen	 egyszerre	 vagyunk	
szakmai	 partnerek,	 együttműködünk	 az	 önkor-
mányzattal,	 rendezvényeket	 szervezünk	 és	 segí-
tünk.	 Azért	 dolgozunk,	 hogy	 Velence	 és	 a	 Velen-
cei-tó	 értéket	 képviseljen.	 Nem	 kizárólag	 Velence	
városában,	hanem	a	komplett	Velencei-tóban	gon-
dolkozunk,	hiszen	a	 tó	képez	egységes	egészet:	 a	
turista	szemében	ugyanúgy	fontos	például	a	kápol-
násnyéki	 Dabasi	Halász-kastély,	 a	 pákozdi	 Katonai	
Emlékpark,	 és	 közvetlen	 közelében	 Lics	 Balázs	
pincészete.

VH.:	Ezek	után	hiszem,	hogy	kérdésemet	a	–	sokré-
tűségre	vonatkozóan	–	jól	fogalmaztam	meg,	szinte	
hihetetlen,	 hogy	 milyen	 széles	 skálán	 mozognak.	
Egyesület	 lévén,	 nem	 mindenkinek	 világos,	 hogy	
milyen,	honnan	származó	forrásokból	gazdálkodnak.
Bársony Péter: Költségvetésünket	tekintve	három	
lábon	 állunk.	 A	 legfajsúlyosabb	 az	 önkormányzat-
tól	 érkező	 támogatás,	 emellett	 a	 rendezvények	
során	 szerzett	 bevételekkel,	 hirdetési	 felületeink	
értékesítésével	 és	 a	 tagság	 által	 megfizetett	 tag-
díjakkal	 gazdálkodunk.	 Mivel	 az	 önkormányzattól	
érkező	támogatás	az	első	számú	bevételünk,	ezért	
is	 nagy	 öröm	 számunkra,	 hogy	 a	 TDM	és	 Velence	
város	vezetésének	szakmai	célkitűzései	egyeznek.	
De	 célunk,	 hogy	 a	 nem	 önkormányzati	 bevételek	
arányát	 növeljük.	 Ezért	 a	 velencei	 fesztiválokra	
(például	az	EFOTT,	az	Esztrád	Vízi	Színház	Velence)	
rendezvényekre értékesítünk jegyeket jutalék 
ellenében,	és	tervezzük	a	Korzón	egy	kis	helyi	ter-
mék-üzlet	működtetését	is.
VH.:	Kérem,	hogy	szóljon	jövőbeni	terveikről!
Bársony Péter:	 Célunk,	 hogy	 tovább	 növeljük	 a	
vendégéjszakák számát és a turisztikai költést. 
Ehhez	az	kell,	hogy	az	ideinél	is	magasabb	színvo-
nalon	szervezzük	meg	a	rendezvényeket,	és	olyan	
programokat	 hozzunk	 tető	 alá,	 vagy	 segítsünk	
megszületni,	 amelyek	 miatt	 itt	 is	 alszanak,	 akár	
több	éjszakát	 a	 turisták.	 Elkötelezettek	 vagyunk	 a	
szezonhosszabbítást	 illetően,	 ezért	 a	 nyár	mellett	
a	 többi	 időszakra	 is	 fókuszálunk,	 erre	 kiváló	 példa	
a	 januári	Velencei	Karnevál,	vagy	a	május	végi	Szt.	
Orbán	Napi	 Borünnep	és	 általában	 az	 elő-	 és	utó-
szezoni sportrendezvények. Szeretnénk aktívan 
részt	 venni	 a	 turisztikai	 termékfejlesztésben,	 segí-
teni	 a	 helyi	 szolgáltatók	 piacrajutását,	 mediálni	 a	
szolgáltatók	közötti	együttműködést.
VH.:	Szokványos,	de	nem	elhanyagolható	kérdés,	
hogy	 szóljon	 most	 már	 magáról,	 civil	 életéről,	
velencei	 kötődéséről.	Azért,	 csak	a	 szakmai	 kér-
dések	után	teszem	fel	a	magánjellegűeket,	mert	
már	 beszélgetésünk	 elején	 kitűnt,	 hogy	 meny-
nyire	 benne	 él	 hivatásában,	 ez	mennyire	 leelőz	
minden mást.
Bársony Péter:	Azt	már	talán	sokan	tudják	rólam,	
hogy	a	Velence	Resort	&	Spa-t	üzemeltető	Event-
hotels	 Zrt.	 szálloda	 üzletág	 igazgatója	 vagyok	 és	
ebből,	 valamint	 a	 TDM-es	 munkából	 kifolyólag	
rengeteg	időt	töltök	Velencén.	Szeretem	a	tavat,	az	
itteni	családias	hangulatot	és	azt	a	nyugalmat,	amit	
a környék áraszt. Szerencsére nemcsak én vonzó-
dom	Velencéhez,	 a	 családom	 is	 jól	 érzi	magát,	 és	
egyre	több	időt	töltünk	itt.
VH.:	 Köszönöm	 a	 beszélgetést,	 köszönöm,	 hogy	
az	egyesületet	 is,	 saját	magát	 is,	bemutatta	olva-
sóinknak.	További	munkájához	 is	sok	erőt,	egész-
séget kívánok.

Nem dolgoznak hiába
1.		A	TDM	2015-ös	megújulása	óta	modernizálta	a	szervezetet	és	annak	megjelenését,	töb-
bek	közt	weboldalát,	ezen	keresztül	vonzóbb	célponttá	tette	Velencét	azok	számára,	akik	
az	interneten	érdeklődnek	a	város	és	a	térség	iránt.

2.		A	Zöldliget	 iskola	szakmai	segítségével	megrendezett	Velencei	Karnevál	szervezéséért	
az	egyesület	megkapta	a	Magyar	Marketing	Szövetség	által	létrehozott	Városmarketing	
Gyémánt	Díjat.

3.		Több	fesztivál	megújításában	és	elindításában	is	részt	vett.	Sikerült	újrapozicionálni	a	Szent	
Orbán	napi	borünnepet,	és	útjára	indított	egy	komolyzenei	rendezvényt,	a	KoncerTó-t.

4.		Támogatta	az	Ütős	Fesztivált,	a	Kick-Boksz	gálát	és	számos	sportrendezvényt.
5.		Mára	a	Tourinform	a	velencei	turizmus	egyik	központjában,	a	Velence	Korzón	kialakított	
irodájában	fogadja	a	látogatókat.

6.		A	Velence	busz	üzembe	helyezésének	köszönhetően	a	nyári	szezonban	kibővült	a	város	
„közösségi	közlekedése”,	akiknek	nincs	autója,	vagy	kerékpárja,	az	is	eljuthatott	menet-
rend	szerinti	járaton	Velence	egyik	részéről	a	másikra.
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Biztonságunk érdekében  

A nyári szezon végéig, sőt szeptember első 
felében is igen kellemes időjárásban volt 
részünk. A nemritkán 30 fok feletti meleg a 
tóparton tartotta, vagy éppen ide csalogatta 
a strandolókat, némileg szinten tartva a 
megnövekedett szezonális látogatottságot. 
Ennek megfelelően a legutóbbi egy hónap-
ban sem tétlenkedtek Velencén a rendőrség, 
a polgárőrség és a tűzoltóság (katasztrófa-
védelem) illetékesei.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság szóvivője	arról	tájékoztatott,	hogy	szalag-
korlátnak ütközött egy személyautó augusztus 
29-én	 reggel	 az	 M7-es	 autópályán,	 Velence	
térségében,	 a	 Nagykanizsa	 felé	 vezető	 pálya-
oldalon.	 A	 székesfehérvári	 hivatásos	 tűzoltók	
megszüntették	a	forgalmi	akadályt,	a	járművek	a	
helyszínelési	munkálatok	ideje	alatt	egy	sávban	
haladhattak	az	érintett	pályaszakaszon.	Az	eset	
során senki nem sérült meg.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Kom-
munikációs Szolgálatának	 beszámolója	 sze-
rint	 a	Tópart	utcában	kértek	 rendőri	 segítséget	
2016.	augusztus	30-án	hajnalban,	mivel	ott	két	
férfi	 hangoskodott.	 A	 kiérkező	 rendőrök	 meg-
állapították,	 hogy	 egy	 41	 éves	 és	 egy	 31	 éves	
budapesti	 lakos	 összeszólalkozott	 egymással,	
dulakodni	 kezdtek,	 majd	 egyikük	 szándékosan	
betört	 egy	 üvegajtót.	 A	 rendőrök	 a	 rongálóval	
szemben	 szabálysértési	 eljárást	 indítottak.	 A	
másik	 férfiról	 megállapították,	 hogy	 a	 Fővárosi	
Törvényszék	elrendelte	a	körözését,	ezért	elfog-
ták,	 és	 a	Gárdonyi	Rendőrkapitányságra	előállí-
tották,	ahol	őrizetbe	vételére	került	sor.

Polgárőreink augusztusban mindösszesen 
416	 óra	 időtartamban	 látták	 el	 feladataikat	 a	
közbiztonság	 érdekében.	 Ebből	 188	 óra	 közte-
rületijárőr-szolgálattal	 telt.	 Fehér	 István	 elnök	
tájékoztatása szerint egy alkalommal közvet-
lenül,	 telefonon	 informálták	 a	 rendőrséget	
csendháborítás	 vétsége	 miatt.	 Az	 augusztus	
20-i	 ünnepséget,	 valamint	 különféle	 sportren-
dezvényeket	17	fővel,	228	órában	biztosították.	
Örömteli,	hogy	ezeken	a	rendezvényeken	az	ifjú	
polgárőrök	is	aktívan	részt	vettek.

Szeptember	elsején	nyitották	 kapuikat	 az	 isko-
lák,	megkezdődött	a	tanév.	Éppen	ezért	a	Rend-
őrség	 felhívja	 a	 közlekedők	 figyelmét,	 hogy	
fokozott	 óvatossággal,	 kellő	 körültekintéssel	
közlekedjenek,	 hiszen	megnövekedett	 a	 forga-
lom a tanintézmények környékén. Különösen 
ügyeljenek	 a	 várhatóan	 nagy	 gyalogosforga-
lomra!
A	 gyermekek	 a	 legsérülékenyebbek,	 legyen	
szó	 közúti	 közlekedési	 balesetekről,	 élet-	 vagy	
vagyon	 elleni	 bűncselekményekről,	 bármilyen	
rossz	szándékú	befolyásról,	vagy	csak	a	tapasz-
talatlanságukból	 fakadó	 átgondolatlan	 dön-
tésekről.	 Ők	 azok,	 akik	 életkorukból	 adódóan	
kevésbé	tudják	felmérni	a	veszélyt.
Tekintettel	a	fentiekre,	fokozottabb	figyelemmel,	
valamint	 iskoláskorú	gyermekünk	megfelelő	fel-
készítésével	jelentős	mértékben	csökkenthetjük	
a	gyermekbalesetek	bekövetkezését.
Az	 alábbi	 tanácsainkkal	 a	 biztonságos	 és	 nyu-
godt	 tanévkezdéshez	 szeretnénk	 segítséget	
nyújtani.

Szabályos közúti közlekedés
Mielőtt	együtt	útnak	indulunk,	beszéljük,	illetve	
ismételjük	át	az	alapvető	közlekedési	szabályo-
kat!	 Járjuk	be	közösen	az	 iskolába	vezető	útvo-
nalat,	és	menet	közben	hívjuk	fel	a	figyelmet	a	
lehetséges	veszélyforrásokra!	Gépjármű	vezető-
jeként,	oktatási	intézmény	közelében	vezessünk	
még	körültekintőbben,	és	számítsunk	az	úttes-
ten	figyelmetlenül	áthaladó	diákokra!

értékek védelme
Ragaszkodjunk	 hozzá,	 hogy	 a	 gyerekek	 csak	 a	
tanításhoz	 nélkülözhetetlen	 eszközöket	 vigyék	
magukkal	 az	 iskolába!	 Ne	 kérkedjenek	 az	 okos-
telefonnal,	táblagéppel,	és	ne	hagyják	őrizetlenül	
értékes	tárgyaikat!

Személyes biztonság
Hívjuk	 fel	 gyermekünk	 figyelmét,	 hogy	 útköz-
ben	 ne	 álljanak	 szóba	 idegenekkel,	 ne	 üljenek	
be	 ismeretlenek	 autójába,	 és	 ne	 fogadjanak	 el	
tőlük	különböző	tárgyakat!	Alakítsunk	ki	őszinte	

Becsengettek!
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kapcsolatot,	hogy	baj	esetén	bizalommal	fordul-
hasson	hozzánk	gyermekünk.

közlekedési tanácsok iskolásoknak:

1.		Az	iskolába	időben	indulj	el!	A	rohanás	figyel-
metlenséget	 szül,	 mely	 a	 közlekedés	 során	
veszélyt	hordoz	magában.	

2.		Gyalogosan	 közlekedve	 mindig	 légy	 körül-
tekintő,	 tilos	 helyen	 ne	 lépj	 az	 úttestre!	 Az	
úttestre	 lépés	 előtt	 alaposan	 nézz	 körül!	 A	
gyakorlatlan kisdiák ne szégyellje megfogni 
felnőtt	kísérője	kezét.

3.		Lehetőleg	 a	 kijelölt	 gyalogos-átkelőhelyen,	
ennek	hiányában	a	legbiztonságosabb	helyen	
menj	át	a	túloldalra!

4.		Kerüld	azt,	hogy	álló	jármű	mögül,	vagy	takart	
helyzetből	lépj	az	úttestre!

5.		A	 közút	 és	 annak	 környezete	 nem	 játszótér!	
Erről	soha	ne	feledkezz	meg!

6.		Ha	 a	 gyalogosforgalom	 irányítására	 szolgáló	
fényjelző	 készülék	 zöld	 fénye	 villog	 és	 már	
leléptél	 az	 úttestre,	 akkor	 szedd	 a	 lábad!	 Ha	
még	azonban	a	járdán	állsz,	semmiképpen	se	
indulj	el!	A	fényjelző	készülék	jelzését	mindig	
tartsd	 be,	 amikor	 szabad	 az	 áthaladás,	 akkor	
se	 feledkezz	meg	 a	 körültekintésről!	 Elsőbb-
séged	csak	akkor	van,	ha	azt	meg	is	adják.	

7.		Ha	 kerékpárral	 közlekedsz,	 ne	 feledkezz	 el	
az	első,	illetve	a	hátsó	világításról,	a	kerékpár	
megfelelő	felszereléséről,	valamint	a	kanyaro-
dás	előtt	ne	mulaszd	el	a	körültekintést	és	a	
kezeddel	jelezni	a	kanyarodási	szándékodat!

  	Gyalogátkelőhelyen	 nem	 kerekezhetsz	 át,	
egyrészt	azért	mert	tilos,	másrészt	azért,	mert	
balesetveszélyes.	A	gyalogátkelőhely	a	gyalo-
gosoké,	és	neked	is	le	kell	szállnod	a	bringáról,	
és át kell tolnod azt.  

8.		Tömegközlekedési	járműveken	való	utazáskor	
kapaszkodj	 a	 balesetek	 megelőzése	 érdeké-
ben!	Ne	tolakodj,	ne	rohanj!

9.		Ha	az	autóbusz	ajtaja	nyitva	van,	de	a	csengő	

hangját	 már	 hallod,	 ne	 szállj	 le,	 illetve	 fel!	 A	
vezetőt	és	az	utastársakat	magatartásoddal	ne	
zavard!

10.			Utasként	 közlekedve	 a	 passzív	 biztonsági	
eszközöket	mindig	használd!

Ne feledd! Mindig hazavárnak!

Van persze a közlekedésen túl is néhány 
olyan szabály, amit ismerni kell!
Ha	 az	 utcán	 segítségre	 szorulsz,	 fordulj	 felnőtt	
emberhez!	Ha	van	a	környéken	rendőr,	akkor	hozzá.
Ismeretlen	autóba	 tilos	beszállni!	Ha	 számodra	
ismeretlen	 ember	 a	 szüleidre,	 tanáraidra	 hivat-
kozva	hív	magával,	mondj	nemet!
Ha	 ismeretlen	 felnőtt	 segítséget	 kér	 tőled,	 ami	
azzal	jár,	hogy	vele	kellene	menned,	tagadd	meg!	
Mondd	azt,	hogy	sietsz,	a	sarkon	vár	az	anyukád!

Ne	 fogadj	 el	 idegentől	 semmilyen	 ajándékot!	
Mondd,	hogy	neked	ehhez	meg	kell	kérdezned	
a szüleidet.
Ha	azt	 tapasztalod,	 hogy	 valaki	 követ,	menj	be	
egy	közeli	üzletbe,	és	kérj	segítséget!
Egy	iskolástól	már	joggal	elvárható,	hogy	tudja	a	
nevét,	címét,	a	szülei	telefonszámát.	Ha	ez	utóbbi	
túl	bonyolult,	akkor	a	 táskádba,	 tolltartódba	egy	
megfelelő	helyen	helyezz	el	egy	cédulát,	amire	a	
telefonszámok fel vannak jegyezve. 
Értéktárgyaidat	 (mobiltelefon,	 MP4	 lejátszó,	
értékes	ékszer,	magas	pénzösszeg	stb.)	ne	vidd	
az	 iskolába.	 Ha	 valamilyen	 okból	 mégis	 szük-
séged	 van	 ezekre,	 akkor	 nyakadban,	 zsebed-
ben	 tartsd,	 illetve	 zárható	 szekrénybe	 helyezd	
el,	 hogy	 meglétüket	 mindig	 ellenőrizni	 tudd	
(a	 mobil	 telefont	 lenémítva,	 vagy	 kikapcsolva	
tárold	a	szekrényben,	hogy	ha	csörög,	ne	legyen	
figyelemfelkeltő).
Az	 iskolában	tanulóhoz	méltóan	viselkedj!	Tisz-
teld	 tanáraidat,	 társaidat,	 tartózkodj	 az	 erőszak	
valamennyi	megjelenési	formájától!
Amennyiben	 mégis	 bekövetkezik	 a	 nem	 várt	
esemény…
Jó,	 ha	 már	 egészen	 fiatal	 korban	 tisztában	 van	
vele	 a	 gyermek,	 hogy	 probléma	 esetén	 bátran	
fordulhat	az	egyenruhás	rendőrhöz.	Fontos,	hogy	
ismerje	az	ingyenes	segélyhívó	telefonszámokat:

rendőrség 107;
mentők 104;
tűzoltóság 105;
általános segélyhívó 112.

Gárdonyi	Rendőrkapitányság

Figyelem! Mustgáz!

Az	ősz	nem	csak	az	iskolakezdés,	a	szüret	és	ezzel	együtt	a	borkészítés	időszaka,	e	periódus	jellemző	
veszélyforrása	a	mustgáz.	Évről	évre	csaknem	tucatszor	riasztják	miatta	a	tűzoltókat,	nem	múlik	el	
esztendő	tragédia	nélkül,	tavaly	Szekszárdon	szedett	áldozatot.	A	mustgáz	tulajdonképpen	a	szőlő	
levének	erjedése	során	keletkező	szén-dioxid.	Ez	a	gáz	színtelen,	szagtalan,	a	levegőnél	másfélszer	
nehezebb,	zárt	térben	a	levegőt	kiszorítva,	a	padlótól	tölti	fel	a	helyiséget.	A	szén-dioxid	önmagában	
nem	mérgező,	de	mivel	kiszorítja	a	levegőt	a	pincéből,	oxigénhiányos	állapotba	kerül,	aki	mustgázzal	
teli	zárt	helyen	tartózkodik.	A	gáz	miatti	oxigénhiány	szédülést,	álmosságot,	eszméletvesztést,	végül	
pedig	fulladásos	halált	okoz.
A	mustgázzal	 kapcsolatos	 balesetek	 a	 borospincék	 szellőztetésével,	 illetve	 szén-dioxid-érzékelők	
telepítésével	megelőzhetőek.	Alkalmazható	a	közismert	gyertyás	módszer	is,	amikor	az	ember	egy	
gyertyával	a	kezében	megy	le	a	pincébe.	Lényeges	azonban,	hogy	a	gyertyát	ne	a	vállmagasságban,	
előre	kinyújtott	kezében	tartsa	a	pincébe	igyekvő,	hanem	eressze	derékmagasság	alá.	Ez	azért	fon-
tos,	mert	már	10	százalékos	szén-dioxid-koncentráció	 is	eszméletvesztést,	kis	 idő	elteltével	pedig	
fulladásos	halált	okozhat,	de	a	gyertyaláng	csak	14	százalékos	mustgáz-koncentrációnál	alszik	ki.	A	
legegyszerűbb	megoldás	egy	rúdhoz	erősített	égő	gyertyát	tartani	lábmagasságban.	Ha	a	gyertya-
láng	kialszik,	akkor	nincs	elég	oxigén	a	pincében,	azonnal	el	kell	hagyni	a	helyiséget.
Sem	a	gázálarc,	sem	a	gázmaszk	nem	nyújt	védelmet	az	oxigénhiányt	okozó	mustgáz	ellen,	csak	
sűrített	levegős	légzőkészülékben	lehet	biztonságosan	lemenni	egy	szén-dioxiddal	telített	pincébe.	
Ezért	aki	mustgázzal	kapcsolatos	balesetet	észlel,	azonnal	hívja	a	112-es	segélyhívó	számot!

(Mátay	Balázs)
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Megőrizni és fejlődni

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő (Fidesz- 
KDNP), miniszterelnöki biztos szerint Fejér megye 
falvai-kisvárosai számára is a közösség  
és a közösen teremtett értékek védelme jelölheti 
egyedül a megmaradás útját.

Miért fontos a térség számára a 
helyi hagyományok megőrzése és 
ápolása?
Nem	oly	rég	a	gánti	bányászok,	a	bányászat	nagyszerű	
szakembereinek	emlékét	őrizve	tisztelegtünk	munká-
juk,	nagyságuk	előtt.	Ez	az	esemény	is	emlékeztetett,	
a	 Vértes,	 a	 Szent	 László-Váli-völgy	 térségének	 és	 a	
Velencei-tó	 környékének	 a	 legfontosabb	 erejét	 az	
itt	 élők	 közössége	 jelenti.	 Magyar	 családok	 generá-
ciói évszázadok óta élnek és dolgoznak Fejér megye 
dombjai-völgyei	 között.	 Szorgalommal,	 kitartó	mun-
kával	 és	 időnként	 a	 mából	 szinte	 elképzelhetetlen	
erőfeszítésekkel	 formálták	 ezt	 a	 környéket	 olyanná,	
amilyennek	ma	 ismerjük.	Gánt	bányászai,	Etyek	sző-
lőművelői,	Bicskén,	Csákváron,	Martonvásáron	és	Gár-
donyban	a	földművesek,	iparosok	és	vasútépítők	előtt	
ugyanaz	a	cél	 lebegett,	mint	a	kisebb	településeken	
munkálókban:	 a	 közösség	 sikere	 és	 felemelkedése.	
Felépítették	a	 falvakat	és	a	városokat,	megalapozták	
azt	 a	 jelent,	 amelyben	 mi	 mindannyian	 biztonság-
ban	 élhetünk	 és	 törekedhetünk	 a	 boldogulásra.	 Ez	
a	 munka,	 ez	 az	 összefogás	 határozza	 meg	 a	 közös	
jövőnket.	Nem	hagyhatjuk	hát,	hogy	ránk	erőszakolt,	
külső	döntések	akár	csak	megkérdőjelezzék	ezeknek	
a	közösségeknek,	a	példaértékű	magyar	munkának	az	
eredményeit.

Mi az örökségünk legfontosabb 
üzenete?
Minden	társadalom	fennmaradásához	elengedhetet-
len,	hogy	őrizze	és	ápolja	elődeinek	örökségét.	Ez	az	
örökség	teremtheti	meg	a	kapcsolatot	a	múlt	és	jelen	
történései	között	és	ebből	meríthetünk	erőt	az	előt-
tünk	álló	kihívásokra.
Valamennyiünknek	szüksége	van	példaképekre,	akik-
nek	cselekedetei	útmutatással	szolgálhatnak.	Ebben	
a	térségben	mindig	is	a	dolgos	ember,	munkáját	szak-
tudással,	 áldozatosan,	 szorgalommal,	 bölcsen,	 de	
mégis	bátorsággal	végző,	jószívű	ember	volt	a	jó	példa	

a	közösség	számára.	Ezt	az	életmódot,	ezt	a	hitvallást	
tették	magukévá	mindig	 is	 az	 itt	 élők,	 és	 ez	 biztosí-
totta,	 hogy	 megmaradjunk	 jó	 magyarként	 évszáza-
dokon	keresztül.	Építve	a	helyi	közösséget,	hazánkat.
Az	előttünk	járóktól	tanultuk	meg	annak	fontosságát	
is,	mennyire	fontos	a	bajban	levők	segítése!	A	válasz-
tókerületünk	 központjában	 Bicskén	 gyakorlatilag	 a	
rendszerváltástól	 kezdve	 több	 tízezer	háborúkból	és	
az	üldöztetések	elől	menekülőnek	segíthettünk.	Szí-
vesen	 tette	ezt	 a	 közösség	egész	2012-ig,	 amikor	 is	
elviselhetetlen	létszámú	és	stílusú,	követelőző	horda	
rúgta	 ránk	 az	 ajtót...	 De	 aki	 egyszer	 átélte	milyen	 jó	
dolog	segíteni,	az	nem	mond	többé	le	róla.	Összefo-
gással	próbálunk	segíteni	ma	is	számtalan	közöttünk	
élő	 nehéz	 sorsú	 embernek,	 de	 a	 határon	 túli	 hábo-
rúval	sújtott,	 vagy	azt	más	okból	 	kiérdemlő	magyar	
közösségeknek is.

Mik az aktuális kihívások elődeink 
példájának megőrzéséhez?
Sajnos	 sok	 a	 kedvezőtlen	 változás,	 sokak	munkához,	
közösséghez,	egymáshoz	való	hozzáállása	jelentősen	
megváltozott.	 Nyugat-Európában	 már	 nagyon	 sok	
olyan	aggasztó	jelenség	figyelhető	meg,	amely	nem	a	
közösségeget,	egy-egy	nemzet	valódi	értékeit	erősíti.	
Mintha	az	ott	élők	közül	sokak	számára	már	nem	lenne	
cél,	 hogy	 megőrizzék	 és	 továbbépítsék	 a	 hazájukat,	

helyette	másokkal,	 kívülről	 jövőkkel	 akarják	 elvégez-
tetni	ezt	a	feladatot.	Ami	csak	az	„eltartást”	szolgálja,	a	
növekedést,	a	nemzet	gyarapodását	legkevésbé.
Fontos,	hogy	mi	ne	 lépjünk	erre	 az	útra,	 védjük	meg	
évezredes	értékeinket.	Európa	szerves	része	vagyunk,	
de	elsősorban	a	magunk	erejéből	kell	boldogulnunk,	
megőrizve	saját	közösségünk	értékeit	olyannak,	ami-
lyen	 formában	 felelősséggel	 örökül	 kaptuk.	 Mert	
ahogy	 az	 előttünk	 járó	 generációk	 számára	 is	 ez	 a	
közösség	 jelentette	 a	 szilárd	 alapot,	 ez	 termelte	 ki	 a	
követendő	 példaképeket,	 mi	 is	 ezt	 kívánjuk	 örökül	
hagyni	 gyermekeinknek,	 unokáinknak.	 Ehhez	 azon-
ban	arra	van	szükség,	hogy	mi	is	felismerjük	azt,	amiről	
Wass	 Albert	 a	Magyar	 örökségünk	 című	 írásában	 azt	
mondja:	 „...	 örökségünket,	 amit	 nem	 vehet	 el	 tőlünk	
senki,	ami	nem	veszhet	el	csupán	akkor,	ha	mi	magunk	
lemondunk	 róla,	 megfeledkezünk	 róla,	 vagy	 egysze-
rűen	 restek	 vagyunk	 arra,	 hogy	 megőrizzük	 és	 éle-
tünkben,	cselekedeteinkben	méltók	legyünk	hozzá.”
A	múlt	tükrébe	pillantva,	az	itt	élők	példája	pontosan	
rávilágít	arra,	hogy	mi	is	a	mi	kötelességünk	a	mában.
Éljünk	a	lehetőséggel,	hogy	most	mi	védelmezhetjük	
meg	a	hazát!
Ne	mondjunk	hát	le	az	eleink	és	az	általunk	elért	ered-
ményekről,	 ne	 feledkezzünk	 meg	 kötelességünkről	
és	 ne	 legyünk	 restek	 elmenni	 október	 2-án	 azért,	
hogy	minderről	 tanúbizonyságot	 tegyünk	 a	 népsza-
vazáson!
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A Csónakos Per-
gető	 Országos	
Bajnokság III. for-
dulóját rendezték 
meg tavunkon 
augusztus	 28-án	

a	MOHOSZ	 szervezésében.	 Az	 esemény	 jó	 időben,	 sok	 versenyzőt	 és	 jó	
fogásokat	hozott.	A	részletekről	Mészöly	Sándor	szövetségi	kapitány	adott	
tájékoztatást lapunknak.
„A	 Velencei-tó	 –	 híresen-hírhedt	 rapszodikus	 versenyhelyszín	 agyafúrt	
balinjaival,	a	nád	tövén	rejtőzködő	csukáival,	a	semmiből	előtűnő	süllőivel	
és	a	néha	mindenhol	fogható,	máskor	meg	nem	található	sügérjeivel.	Az	
idei	csapadékos	 időjárásnak	köszönhetően	a	magas	vízállás	még	tovább	
nehezített	a	versenyzők	helyzetén.	Jó	pár	éve	versenyzünk	a	tavon,	és	ez	
az	a	hely,	ahol	igazán	senki	nem	mehet	biztosra.	
A	 tó	 a	 kedvesebbik	 arcát	 mutatta	 a	 reggeli	 órákban,	 amit	 a	 szaporodó	
fogási	 eredmények	 igazoltak.	 A	 versenyzők	 szerencséjére	 a	 Velencei-tó	
ezen	a	napon	végig	bőkezű	anyaként	gondoskodott	a	versenyzőkről,	szá-
mos	halgyermekét	kölcsönadta	egy-egy	mérlegelésre.	A	forduló	fő	hala	a	
csuka	volt,	amiből	sikerült	egy	99	cm-es,	kapitális	példányt	is	kiemelni.	A	
második	helyen	a	balinok	végeztek,	őket	inkább	a	reggeli	időszakban	lehe-
tett	becsapni.	Harmadik	helyen	végeztek	a	sügérek,	majd	a	süllők	jelentek	
meg	párosan	a	negyedik	helyen.	
Fél	 egykor	 lefújtuk	 a	 versenyt,	 és	 amíg	 a	 versenyzők	 ebédeltek	 és	
tapasztalatot	 cseréltek,	 addig	 megtörtént	 a	 kiértékelés,	 majd	 ebéd	
után	az	eredményhirdetés,	amit	a	számos	fogás	miatt	a	versenyzők	már	

nagyon	vártak.	A	dobogós	helyezettek	átvették	a	kupákat	és	a	nyeremé-
nyutalványokat.  
Összegzésként	 kijelenthetem:	 egy	 halban,	 fogásokban	 bővelkedő	 izgal-
mas	horgászatban	volt	 részük	a	versenyzőknek.	A	Velencei-tó	kényezte-
tett	bennünket	a	hétvégén,	hiszen	a	három	forduló	statisztikáit	nézve	ez	a	
verseny	áll	az	élen.	Elmondhatjuk	mi	is	hasonlóképpen,	mint	a	filmek	zár-
szavában	szokásos:	a	horgászat	ideje	alatt	a	halaknak	az	ijedtségen	és	az	
embereknek	a	fáradtságon	kívül	nem	esett	bántódásuk.”	–	foglalta	össze	a	
nap	eseményeit	Mészöly	Sándor	szövetségi	kapitány.

Meghívó
    Szeretettel hívjuk és várjuk

    2016. október 21-én 10 órakor
 városi ünnepségünkre a Hősök parkjába 

(rossz idő esetén a  Zöldliget Általános Iskolába)
 

–  Koszti András polgármester köszöntője
–  Dr. Molnár Krisztián,  a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszéde
–  A dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola  

és Kollégium tanulóinak műsora
–  Velence Díszpolgára díj átadása
–  Velencéért Emlékérem átadása
–  Történelmi egyházak áldása
–  Koszorúzás

                          Velence Város Önkormányzata

Csónakos Pergető Országos Bajnokság, remek fogásokkal
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A Magyar Szabadság Szentjei

Hit-Élet

Pápai Szabó györgy
református lelkipásztor

Imádságos emlékezés  
Október 6-án

Teremtő	 Istenünk!	 A	 Magyar	 Golgota	 Napján	
Hozzád	esdünk,	Hozzád	fohászkodunk.	Köszön-
jük,	hogy	az	1848-49-es	Magyar	Forradalom	és	
Szabadságharc	 során	megáldottad	 népünk	 fia-
inak	 áldozatos	 küzdelmét,	 szent	 akarását,	 azt	
megszentelted,	 s	 vérük	 hullásával	 áldozhattak	
a	Magyar	Szabadság	oltárán.	Áldunk	és	magasz-
talunk	 azért,	 hogy	 a	 nemzet	 egybeforrhatott,	
eggyé	válhatott	a	Te	szent	Neved	alatt	a	dicsősé-
ges	küzdelemben,	később	a	túlerővel	szembeni	
hősies	elbukásban,	majd	a	vértanúság	krisztusi,	
úrvacsorás	áldozatában,	s	annak	bátor,	hívő	vál-
lalásában.	
Köszönjük,	 hogy	 Benned	 és	 Általad	 győzött	 –	
minden	elbukás	ellenére	 is	–	ott	a	Magyar	Gol-
gotán	 a	 Magyar	 Szabadság	 drága	 ügye.	 Ahogy	
Krisztus	ügye	is	a	golgotai	áldozatban	vált	világ-
méretű,	győztes	üggyé.	
Tudjuk	azt	is	Urunk,	hogy	március	15.	és	október	
6.	 egymástól	 elválaszthatatlanok,	 s	 összefügg-
nek	a	Te	örök	végzésedben.	Elhullt	hőseink,	már-
tírjaink	vére	–	az	Aradi	Tizenháromé,	s	az	aznap	
kivégzett	 magyar	 miniszterelnöké	 is	 –	 magve-

téssé	lett	sokat	szenvedett,	kicsiny	népünk	éle-
tében.	 Szenvedésünket	 a	 krisztusi	 áldozatban	
felmagasztaltad,	 s	 lobogó	 zászlóvá,	 fénylő	 csil-
laggá tetted minden nemzedék számára. 
Köszönjük,	hogy	a	szabadság	mámoros	örömé-
ben,	a	hősies	harcban,	majd	az	elbukás	kínzó	fáj-
dalmában	e	nép	megláthatta	megváltó	Krisztu-
sát,	a	halálon	is	győzedelmeskedő	Bárány	Krisz-
tust,	Aki	csendesen	átölelte,	vigasztalta,	megál-
dotta,	 s	 szerette,	mint	 olyan	 népet,	 amelyik	 az	
élő	Istent	már	színről-színre	látta,	s	már	átlépett	
az	Üdvösség,	az	Örök	Kegyelem	csillagkapuján.	
Add	Urunk,	 hogy	 példájuk	 kötelezzen	 bennün-
ket	 is	 a	 Szépre,	 a	 Jóra,	 az	 Igazra,	 a	 nemzetért	
való	bátor	kiállásra.	Kérünk,	érettük	is	áldd	meg	
székely-magyar	 testvéreink	 mostani,	 áldozatos	
küzdelmét,	 melyet	 ősi	 földjükért,	 szabadság-
jogaikért,	 függetlenségéért	 folytatnak.	 Legyen	
áldott	Arad,	s	1848-49	örök	emlékezete!	

A református egyházközség 
alkalmai Velencén: 

Október 2., vasárnap:	 Istentiszteletek,	 9	 óra:	
Református	 Imaház	 –	 Újváros,	 Kossuth	 u.	 1.	 ,	

illetve	 fél	 11	 óra:	 Református	 templom	 –	 Óvá-
ros,	 Templom	köz	1.	 (Megemlékezünk	 az	Aradi	
13	 vértanúságáról,	 október	 6-ról	 is!	 Emlékükre	
október	 6-án,	 kivégzésük	 napján	megszólalnak	
a	református	harangok.)
Október 9., vasárnap:	 Istentiszteletek,	 9	 óra	
(Kossuth	L.	utcai	Imaház)	és	fél	11	óra	Templom	
(Templom	köz	1.)
Október 16., vasárnap: Istentiszteletek mind-
két	helyen	a	szokott	időben	(9.,	fél	11	óra)
Október	 23.,	 vasárnap:	 egységes	 ünnepi	 isten-
tisztelet	fél	11	órakor	a	református	templomban.	
Október 30-án, vasárnap: 9	 óra	 (Kossuth	 L.	
utcai	Imaház)	és	fél	11	óra	(Templom	köz	1.)		

A	 Reformáció	 Emléknapja	 (október	 31.)	 előtti	
vasárnapon	 mindkét	 istentiszteleti	 helyünkön	
(Imaház,	 Templom)	 ünnepi	 reformációi,	 úrva-
csorás	istentiszteletet	tartunk.	Új	borra	is	ekkor	
vesszük	 magunkhoz	 a	 szent	 jegyeket!	 Várjuk	
Testvéreinket!	
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Október	 23-án,	 az	 egész	 világon	 megrendült	 szívvel	 ünnepel	 minden	
igaz	magyar.	Hisz	e	napon	a	Népek	Krisztusává	lett	Magyarország	(Márai	
Sándor).	Szabadságvágyának	még	a	Terror	sem	jelentett	akadályt.	Fénylő,	
messze	ragyogó,	evangéliumi	ünnep	ez!	
Egyetlen	egy	forradalmat	sem	jellemzett	ennyire	a	HŐSIESSÉG,	a	TISZTES-
SÉG,	a	MÉLTÓSÁG!	Ez	a	három	szó	a	Magyarok	Világszövetségének	2008-
as jelszava.
1956-ot	a	 szavak	és	a	 tettek	őszinte	összhangja	 jellemezte.	Újra	el	 kell	
érnünk	erre	az	erkölcsi	magasságra.	Mélybe	hullásunkban	ma	is	1956	ad	
erőt	és	hitet!	Ötvenhat	a	mi	fénylő,	betlehemi	csillagunk.	Öröksége	köte-
lez!	Ezért	nem	engedhetünk	a	 ’48-ból,	az	 ’56-ból,	s	2006-ból,	a	Kossuth	
téri,	éppen	10	esztendeje	lezajlott,	Gyurcsány-kormány	elleni	 jogos	tün-
tetések	követeléseiből.	
S	még	egy	volt	ez	a	forradalom:	„Hótisztaságú”!		Maga	Ravasz	László	püs-
pök,	 a	 20.	 századi	 magyar	 kálvinizmus	 „szentje”	 jellemezte	 így.	 Még	 a	
volt	kommunista,	Nagy	Imre	is	megfürdött	az	isteni	kegyelemben,	ahogy	
mind,	mert	a	forradalom	megszentelte	őket,	s	a	krisztusi	áldozatban	fehé-
rebbek	lettek,	mint	a	hó.	Mert	a	Hazát	saját	érdekeik	elé	tudták	helyezni.	„A	
Haza	minden	előtt…”	S	maga	Nagy	Imre	is	felnőtt	a	Hazához,	s	azt	vállalta	
a	pártérdekek	helyett.	S	nem	kért	kegyelmet	a	Haza	elbitorlóitól,	volt	elv-
társaitól.	Láthattuk,	mit	ér	a	kommunista	barátság?…
Legsúlyosabb	bűnük,	hogy	megölték	a	nemzet	lelkét,	előbb	a	bolsevik	dik-
tatúra,	majd	 a	 globalizmus	markába	 (adósságcsapdájába)	 löktek	minket…	
Dudás	József,	Szabó	János,	Pongrátz	Gergely	és	Ödön,	Rácz	Sándor,	Wittner	
Mária,	Tóth	Ilonka,	Mansfeld	Péter	–	ma	élők	és	megholtak	–	a	magyar	füg-
getlenségért	harcoltak,	–	ezek	pedig	eladtak	minket,	mint	’56	novemberé-
ben	az	amerikaiak	az	oroszoknak…	Ők	a	labanc	magyarok	politikusai,	a	híg	
magyaroké	(Németh	László),	akiknek	minden	mindegy,	s	nem	számít	nekik	

a	haza	sorsa.	Hol	van	ma	a	magyar	közéletben	a	HŐSIESSÉG,	a	MÉLTÓSÁG,	a	
TISZTESSÉG?	Keressük,	de	hiába…	1956	segít	újra	megtalálnunk…!
S	a	mai	legfontosabb	üzenet:	1956	szent	örökét	nekünk	kell	beteljesíte-
nünk!	S	a	nemzeti	radikalizmus	alatt	–	nekünk	megmaradt	kuruc-magya-
roknak,	 s	 a	 szívükben-lelkükben	magyaroknak	–	kiépíteni	 azt	 a	nemzeti	
erőt,	amely	majd	kiharcolja,	hogy	sorsunkat	újra	a	saját	kezünkbe	vehes-
sük,	 s	Magyarország	a	magyaroké	 lehessen.	Ezt	az	erőt	és	 lelki-szellemi	
vezetőit	Isten	megadja	majd,	ha	eljön	annak	az	ideje…	Október	2.	mindnyá-
junk,	az	egész	nemzet	közös	felelőssége!
Hiszem	és	vallom:	Magyarország	nem	volt,	hanem	lesz!
Éljen	a	Haza!	Isten,	áldd	meg	a	magyart!

Szeptemberi gondolatok nemzeti ünnepünk előtt

Nagyon	 hasonló	 tartalommal	 bír	 ez	 a	 két	 szó,	
mégis	 lényegi	 különbség	 mutatkozik	 bennük.	
Ha	 vizuálisan	 képzeljük	 el	 az	 összefutást,	 egy	
olyan	kép	jelenik	meg	előttünk,	amin	két	ember	
sietve	közeledne	egymáshoz,	majd	ugyanilyen	
gyorsan	 el	 is	 távolodnak	 egymástól.	 Ez	 a	 fajta	
összefutás,	 egy	 rövid	 üdvözletre	 esetleg	 elég,	
de	tartalmi	beszélgetésre	nem	ad	lehetőséget.	
Amint	 tovább	 futunk	egy	pillanatig	megmarad	
bennünk	 a	 találkozás	 élménye,	 de	 már	 nincs	
alkalmunk	 a	 másik	 reakciójára	 való	 figyelésre.	
Ennyi	 idő	 talán	éppen	csak	annyira	elég,	hogy	
hozzávessem	 előző	 képeimhez	 fizikai	 állapo-
tát:	 (hogy	 mennyit	 öregedett,	 csinosodott,	
soványodott,	 hízott	 stb.).	 E	 röpke	pillanat	nem	
elégséges	 arra,	 hogy	 messzemenő	 következ-
tetést	 vonjunk	 le	 belőle	 (egy	 magunkra	 eről-
tetett	mosoly	 nem	 jelenti	 feltétlenül,	 hogy	 jól	
vagyunk).	
Egészen	más	 az,	 amikor	 találkozunk	 valakivel.	
Az	 igazi	 találkozásnál	elengedhetetlenül	 szük-
séges,	hogy	mindkét	fél	akarja	és	kész	legyen	a	
találkozásra.	Az	elmúlt	évben	én	 is	azt	 tapasz-

taltam,	 hogy	 csak	 összefutok	 emberekkel,	 és	
nem	szánok	időt	a	találkozásra.	Régi	ismerősök	
mondták:	„eltűntél”…	a	hívek	egymást	nyugtat-
ták,	informálták:	„mostanában	sok	a	dolga”…	
A	 nyár	 elején	meglátogatott	 két	 Argentínában	
élő	 magyar	 ismerősöm.	 Próbáltam	 tőlem	 tel-
hető	 színes	 programot	 összeállítani	 számukra,	
ami	nagyon	tetszett	nekik,	s	amikor	már	hazaér-
tek	egy	levélben	ismét	megköszönték	a	nálam	
töltött	csodás	napot,	de	hozzátették:	„Atya	arra	
kérünk,	ne	rohanj	annyit!”	Lehetne	ez	az	írás	egy	
nyilvános	 gyónás	 is,	 hogy	mennyit	mulasztot-
tam,	hogy	hány	és	hány	találkozás	hiúsult	meg	
miattam,	 de	 arra	 nem	 ezt	 a	 fórumot	 használ-
nám.	Miért	írom	le	hát	mindezeket?	Mert	rajtam	
kívül	még	sok	ember	elköveti	ugyanezt	a	hibát…	
Nem	 kellett	 sokat	 gondolkodnom	 azon,	 hogy	
argentin	 ismerőseim	 miért	 is	 mondtak	 ilyet.	
Néhány	hónappal	ezelőtt	volt	alkalmam	bepil-
lantást	nyerni	az	ő	életükbe.	Ami	nekem	legin-
kább	 megtetszett,	 hogy	 van	 idejük	 egymásra:	
ők	 sokat	 találkoznak.	 Megismerkedhettem	
olyan	 családdal,	 akiknek	 a	 vasárnapi	 vacsora	

szent	 volt,	 bármilyen	 elfoglaltságuk	 is	 volt,	
bármilyen	 messze	 laktak	 egymástól,	 tudták,	
hogy	 vasárnap	 este	 „anyuéknál	 találkozzunk”.	
Csodálattal	láttam,	hogy	az	idősek	otthonában	
hétköznap	 is	 mennyi	 látogató	 jön	 és	 milyen	
sokat	időznek	szeretteiknél.	Jó	volt	látni,	hogy	a	
buszra	szállásnál	senki	nem	szólt	rá	a	lassabban	
mozgó	 bácsira,	 hogy	 „mozogjon	már	 tata!”,	 jó	
volt	megtapasztalni,	hogy	a	közösségi	élet	szá-
mukra	nem	opció,	hanem	az	élet	 természetes	
része. 
Nem akarok elmerülni az argentínai élmények-
ben	 (azt	 talán	 egy	 külön	 írásban),	 mindössze	
azt	szerettem	volna	kiemelni,	hogy	annyit	roha-
nunk,	 jövünk-megyünk	 (összefutunk)	 és	 köz-
ben	nem	adunk	 időt,	hogy	találkozzunk.	Pedig	
legbelül	 semmire	 se	 vágyunk	 jobban,	 mint	 a	
megértésre,	 az	 elfogadásra,	 amit	 csak	 akkor	
tapasztalhatunk	 meg	 igazából,	 ha	 lesz	 időnk	
egymással	(és	ISTENNEL)	találkozni.

	Norbert	atya

„Összefutni” és találkozni
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Gyerekekről

Mihály-napi készülődés

A
z	 időjárás	 még	 a	 nyarat	 idézi,	 de	
néhány	lehullott	száraz	falevél	már	az	
ősz	közeledtét	jelzi.	A	kis	ovisok	nem	
a	 naptárból	 ismerik	 az	 évszakváltást,	

hanem	a	természet	jeleiből	érzékelik	azt.	A	Tuli-
pán	csoportos	nagyok	már	tudják,	hogy	ősszel	
kezdődik	az	iskola	és	az	óvoda.	Rengeteg	nyári	
élménnyel	 lettek	 gazdagabbak	 a	 gyerekek	 a	
szünetben,	 s	 ezeket	 lelkesen	 osztották	 meg	
egymással	 és	 velünk.	 Többen	 meséltek	 arról,	
hogy	 voltak	 kézművesvásárban.	 Szerencsére	
a	 csoportban	 a	 családok	nagy	 része	értékként	
tekint	 a	 „régi”	 hagyományok	 újraélesztésére,	
szívesen	vesznek	részt	a	gyermekekkel	hagyo-
mányőrző	 programokon.	 Ez	 számunkra	 nagy	
öröm,	mert	a	gyermekeknek	közvetlen	élményt	
szereznek	 a	 nagy	 vásári	 forgatagról,	 gyönyör-
ködhetnek	a	minőségi	kézműves	termékekben	
és	hallgathatják	a	 tiszta	 forrásokból	 táplálkozó	
népzenét.	Ezeket	az	élményeket	használjuk	fel	
a	napi	beszélgetéseink	során.	A	csoportban	mi	
is kezdeményezzük a magunk szituációs vásári 
játékát.	 Sok-sok	 kincset	 gyűjtünk	 (dió,	 gesz-
tenye,	 falevél,	 kő,	 kagyló),	 amelyekből	 kiváló	
vásári portékákat tudunk készíteni az óvodai 
vásárba.	A	gyerekek	nagyon	kreatívak,	készítünk	
dióállatkákat,	 gyöngyöt	 fűzünk,	 kendőt	 nyom-
dázunk gyümölccsel és mézes szívet is mintá-

zunk.	Valamennyi	csoportban	lelkesen	készítik	
a	gyermekek	a	maguk	tervezte	vásárfiát.	Termé-
szetesen	 a	 készülődés	 csak	 akkor	 élményteli,	
ha	 jó	 a	 kedvünk.	 Ezért	 vidám	 vásározós	mesé-

ket	mesélünk,	sok-sok	tréfás	dalt	énekelünk,	új	
vásári kikiáltókat és verseket sajátítunk el. Szük-
ségünk	is	lesz	mindezekre,	hiszen	mi	leszünk	az	
a	vásári	eladók,	amihez	bátorság	és	nagy	hang	is	
kell.	A	gyermekek	nagyon	szeretnek	mozogni	is,	
így nap mint nap csodálatos népzenére ropjuk a 
táncot,	mindannyiunk	örömére.	A	 kedvencünk	
az	 „Én	 elmentem	 a	 vásárba”	 című	 dal,	 amely	
olyan	 állatokkal	 lett	 színesebb	 a	 gyermekek	
javaslatára,	amikre	nem	is	gondolnánk.	A	dalhoz	
elkészített állatos fejdíszek közül mindenki tud 
választani,	 és	 a	 gyermekek	 kérésére	 nap	mint	
nap	énekeljük	e	dalt,	nagy	kacagások	közepette.	
Alig	 várjuk,	 hogy	 elérkezzen	 a	 vásározás	napja	
és	 kezdetét	 vegye	 a	mi	 hagyományos	Mihály-
napi	forgatagunk.	Tréfás	vásári	próbatételekkel,	
vidám	 táncházzal,	 hazavihető	 vásárfiával	 és	
élményekkel teli nappal ajándékozzuk meg a 
gyermekeket.
Jó	mulatozást	kívánunk	minden	Velencei	Mese-
liget	ovisnak!

Kövesdiné Benedek Csilla  óvodapedagógus
Tulipán csoport

Tudósítónk	a	Meseliget	Óvodából:
Serhókné Varjas Edit



2016. szeptember

17

Az idei tanévkezdés az óvodások számára is várakozásokkal tele indult. A 
kicsiknek	 az	 újdonságot,	 a	 nagyobbaknak	 a	 pajtásokkal-barátokkal	 való	
újra	találkozást	hozta	el	szeptember.	A	 legidősebbek	a	nagycsoportosok	
közül	 néhányan	már	 nagyon	 várták,	 hogy	 együtt	 játszhassanak,	 együtt	
tevékenykedhessenek	a	barátaikkal.	A	Szivárvány	csoportosok	már	negye-
dik	évüket	kezdték	meg	az	oviban.	Számukra	ez	az	utolsó	igazán	felszaba-
dult,	gondtalan	gyermekév,	amit	a	játék,	a	szabadon	választott	tevékeny-
ségek	töltenek	ki.	Ők	még	nem	érzik	át,	hogy	egy	év	múlva	már	az	iskolai	
feladatok	töltik	ki	mindennapjaikat,	büszkén	hangsúlyozzák	„nagycsopor-
tos” mivoltukat.
Próbáljuk	 számukra	 az	 utolsó	 évet	 élményekben	 gazdag,	 emlékezetes	
programokkal	megtölteni.	Természetesen	célunk,	hogy	év	végére	iskola-
érett	 gyermekekké	 váljanak.	 Sokrétűen,	 játékosan	 igyekszünk	 felkelteni	
gyermeki	kíváncsiságukat,	hogy	érdeklődő,	mindenre	nyitott,	 talpraesett	
iskolásokká	váljanak.	Nem	kis	feladat	ez,	hiszen	célunk,	hogy	év	végére	jól	
felkészült,	az	 iskolaélet	kihívásainak	megfelelni	tudó	személyiségjegyek-
kel	 rendelkezzenek.	Az	 ismeretek	megszerzése	mellett	 legalább	annyira	
fontos	 a	 kitartás,	 a	 feladattudat	 kialakítása,	 a	megfelelő	 önbizalom	és	 a	
szociális	érettség	megerősítése.
A	 csoportban	 legtöbben	 koruknak	 megfelelő	 érettségre	 tettek	 szert,	
néhány	gyermek	egy-egy	 részképesség	 terén	már	 iskolás	 is	 lehetne,	 de	
azért	ez	az	utolsó	év	lehetőséget	ad	arra,	hogy	képességeiket,	készségei-
ket	megerősítsük,	a	hiányosságukat	pótoljuk.	Nagycsoportban	az	óvoda-
pedagógusok	mellett	ebben	segítséget	nyújtanak	a	 logopédus,	az	utazó	

gyógy-testnevelő	és	a	fejlesztő	pedagógusok	is,	ami	a	csoportlétszámok	
mellett nagy segítség az egyéni fejlesztések terén.
A	legintenzívebb,	a	 legeredményesebb	tanulás	a	közvetlen	megfigyelés,	
megtapasztalás.	Sokszor	még	a	csöpörgő	eső	sem	ijesztette	el	a	gyerme-
keket	az	elmúlt	években	egy	kis	sétától.	Ígérjük,	az	idén	is	vidám,	élmény-
gazdag napok várnak minden gyermekre.

Bartos Zoltánné
óvodapedagógus

Szivárvány csoport

Nagycsoportosok lettünk!
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Történetek a Zöldligetből

  

„zöldkeréktúra”

Kedves szülők, rokonok, szomszédok!

Tudósítónk	a	Zöldligetből:
Nagy edit

Jó	pár	éve	 ilyenkor	ősszel	 tó	körüli	 kerékpártú-
rára	hívjuk	diákjainkat	és	családjukat.	Nagyszerű	
alkalom	 ez	 a	 sportolásra,	 a	 boldogan	 együtt	
eltöltött órákra. Kicsit másképpen is megismer-
hetjük	egymást	ezen	a	napon.
Az	eddig	megszokott	„tókör”	mellett,	most	játé-
kos,	izgalmas,	pontgyűjtős	feladatokkal	is	készü-
lünk.	 A	 csapatoknak	 úgy	 kellene	 felállni,	 hogy	
legalább	 két	 felnőtt	 is	 legyen,	 aki	 az	 út	 során	
vállalja	a	csapatáért	a	felelősséget.
Akinek	 csak	 kedve	 és	 ideje	 engedi,	 az	 szerelje	
fel	jól	bringáját,	és	nagyon	szívesen	látjuk	szep-
tember	24-én,	szombaton.	Indulás	a	Liget	iskola	
parkolójából	 8	 és	 9	 óra	 között.	 Minden	 fontos	
részletet	 megtudhatnak	 gyermekük	 osztályfő-
nökétől.
Tekerjen	együtt	a	suli!

 
 
 
 

Iskolánk	 évek	 óta	 hagyományosan	 ősszel	 és	
tavasszal	 is	 tart	 papírgyűjtési	 akciót.	 Alkalman-
ként	17	és	22	tonna	közötti	mennyiséget	gyűj-
tenek össze osztályaink.
Ehhez	kérjük	most	is	az	Önök	segítségét,	támo-
gatását!
Tanulóink,	ha	maguk	mennek	körbe	a	települé-
sen,	hogy	gyűjtsenek,	akkor	adják	oda	azt,	ami	a	
háztartásban	már	felesleges!
Az	 egyik	 konténerben	 külön	 gyűjtjük	 a	 „tiszta”	
papírokat,	 melyeket	 kérünk,	 hogy	 a	 könnyebb	
pakolás,	 valamint	 a	 bővebb	 elhelyezés	 miatt	
összekötve	küldjenek	vagy	hozzanak.
A	 másik	 konténerbe	 helyezzük	 a	 kartonokat,	
melyeket,	 ha	 lapra	 hajtogatva	 hoznak,	 szintén	
könnyebb	bepakolnunk.
Az	 osztályok	 a	 befolyt	 összegből	 a	 maguk	 kis	
kasszáját	tudják	bővíteni.
A	papírgyűjtési	akciónk	október	10.	hétfő	és	14.	
péntek	 között	 lesz	 a	 Liget	 iskolarész	 (Kis	 u.	 1.)	
parkolójában.
Csak	a	reggel	7	és	délután	16	óra	között	érkezett	
papírhulladékot	tudjuk	átvenni.
Köszönjük	együttműködésüket!
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Nagycsaládosok:
Tartalmas nyár után izgalmas ősz
Mozgalmas, sok programmal és gyerekzsivaj-
jal tarkított nyári időszakon van túl a Velencei 
és Velencei-tó környéki Nagycsaládosok és 
Rászoruló Családok Klubja. Fekete Zsuzsanna 
klubvezető fáradhatatlanul szervezte a tábo-
rokat, az adománygyűjtéseket, a garázsvásá-
rokat és más rendezvényeket, amelyek mind 
egy célt szolgáltak: a nehéz sorsú gyerme-
kek és családok támogatását, körülményeik 
jobbá tételét. Az őszi-téli időszakban sem 
lesz pihenőjük a klub vezetőinek és aktivistái-
nak, hiszen közeleg az év vége, a Télapó-várás 
és a karácsonyi ünnepek forgataga.

A	bevezetőben	 taglaltak	okán	kértük	egy	 rövid	
összegzésre Fekete Zsuzsannát.
–	Számunkra	a	nyár	talán	legnagyobb,	leginkább	
várt	attrakciói	a	különböző	tematikájú	táboraink	
voltak.	A	tervezett	nyolc	táborból	végül	hat	jött	
létre,	ezekben	145	gyermeket	tudtunk	fogadni.	
Közülük	jó	néhányan	voltak,	akik	több	táborban	
is	 részt	 vehettek	 ingyenesen,	 vagy	 50-80%-os	
kedvezménnyel. Természetesen voltak olyan 
gyermekek	 is,	 akik	 a	 teljes	 összeget	 befizetve	

támogatták	a	rászoruló	gyermekeket.	Ezúton	 is	
köszönjük	nekik!
A nyár másik nagy eseménye számunkra az 
olimpiai	láng	futás	volt,	Kovács	Istvánnal.	Büszke	
vagyok	arra,	hogy	megszervezhettem	és	részese	
lehettem	 ennek	 a	 csodás	 programnak.	 Rend-
kívül	 boldoggá	 tett,	 hogy	 megismerhettem	
három	 fehérvári	 olimpikont,	 Demeter	 Bencét,	
Kovács	 Saroltát	 és	 Sebestyén	 Dalmát,	 akiknek	
remélhetőleg	örök	emléket	adtunk	a	névre	szóló	
emlékplakettel	 és	 a	 sok-sok	 üzenettel,	 amiket	
számukra	 gyűjtöttünk	 István	 futásai	 során	 az	
olimpiai	 naplóba.	Minden	 helyszínen	 készültek	
fényképek,	amelyek	Facebook-oldalunkon	meg-
tekinthetők.	–	mondta	a	klubvezető.
A	 további	 tervekről	 szólva	 Fekete	 Zsuzsanna	
kiemelte,	hogy	hamarosan	már	saját	bázisukon	
tevékenykedhetnek.
–	 Október	 1-jén	 klubunk	 fordulóponthoz	 érke-
zik.	Megnyitjuk	saját	klubházunkat,	ahol	kicsik	és	
nagyok	 egyaránt	 találnak	 számukra	 megfelelő	
programot,	 elfoglaltságot.	 A	 klubház	 Velencén	
a	Tábor	utca–Széchenyi	utca	sarkán	található	(a	
korábbi	Célpont	Pizzéria	épülete).

Részletes programunk a Velencei Híradó októ-
beri	 számában,	 illetve	 plakátjainkon	 lesz	 nyo-
mon	követhető.
Szintén	 október	 elején	 útnak	 indítunk	 egy	
közösségi	 garázsvásár	 névre	 hallgató,	 heti	 piac	
jelleggel	 működő	 közös	 programot.	 Asztalok	
már	 foglalhatóak.	 Ezen	 felül	 beindítjuk	 ado-
mánysarkunkat	 is,	 ahova	 folyamatosan	 lehet	
hozni-vinni	 támogatásra	 érdemes	 családjaink-
nak	szánt	adományokat.	A	klubház	szerdán,	pén-
teken	és	szombaton	9–19	óra	között	tart	nyitva.	
Mindenkit	várunk	szeretettel!
További	 terveink	 pár	 szóban:	 Október	 15-én	
szombaton	tartjuk	megnyitó	bulinkat	jótékony-
sági	sütivásárral	és	egyéb	programokkal	egybe-
kötve,	 december	 3-án	 ismét	 velünk	 „korzózik”	
a	 Mikulás,	 aki	 megajándékoz	 a	 segítségünkkel	
150	gyermeket,	akiknek	idén	is	lehetőségük	lesz	
anygaloktól	kívánni	–	folytatjuk	ugyanis	Angyal	
kerestetik programunkat.
Klubházunk	 kapuja	 mindenki	 előtt	 nyitva	 áll!	
Információ:	Fekete	Zsuzsa	+36-70-310-0042

Augusztus	20-án	a	Velence	Korzón	adta	át	Koszti	
András	polgármester	„A	legszebb	konyhakertek”	
program	helyi	díjazottainak	az	okleveleket.

Közösségi	 kategóriában	 I.	 helyezett:	 Dr.	 Entz	
Ferenc	Mezőgazdasági	 Szakképző	 Iskola	 és	 kol-
légium.	Zártkert	3.	vegyes	kategóriában	1.	helye-
zett:	 Török	Pál,	 2.	 helyezett:	 Csurgó	 István.	 Zárt-
kert	 1.	 kategóriában	 I.	 helyezett:	 Katona	 Zoltán	
és	Katonáné	Dávid	Judit.	Zártkert	2.	kategóriában	
1.	helyezett:	Éder	János.	Mini	(50	nm-ig)	2.	helye-
zett:	Galambos	Mihály.	Különdíj:	Bozár	István.
Gratulálunk!	 (MB)

Díjazták a legszebb konyhakerteket
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Mátay Balázs

Álomból sportuszoda
Immáron öt éve annak, hogy megszületett 
a Velencei-tavi Úszó és Vízilabda egyesület 
ötlete, amely a megalakulástól kezdve nem 
kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy megsze-
rettesse, és a gyerekek életének részévé tegye a 
vízi sportokat. A folyamatos fejlődés ékes bizo-
nyítéka pedig nem más, mint hogy hamarosan 
megépül a város első és egyetlen fedett meden-
cés sportuszodája.

Nem	 kis	munka	 áll	 Csengődi	 Zoltán,	 az	 egyesület	
alapító	 elnöke	mögött	 az	 elmúlt	 években.	Az	 első	
csobbanástól	 mostanáig	 eltelt	 időszakban	 több	
száz	gyerek	 tanult	meg	úszni	és	vízilabdázni	a	 tér-
ségben,	akik	ezzel	nem	csak	a	későbbi	fizikumukat	
alapozták	 meg,	 hanem	 részesei	 lettek	 egy	 baráti	
közösségnek,	és	életre	szóló	élményeket	szereztek.	
Mindehhez	 fontos	 partnerre	 talált	 az	 Eventhotels	
Velence	Resort	&	Spa	szállodában,	aki	az	elindulás	
óta	a	kezdeményezés	mellett	áll,	és	biztosítja	a	bel-
téri	foglalkozások	helyszínét	a	gyerekek	számára.

Feszültségből mozgási energia  
„Tízből	egyvalaki	igazán	tehetséges.	Az	ilyen	gyerek	
szét	akarja	tépni	a	vizet,	szorgalmas,	minden	edzé-
sen	 jelen	 van”	 vallja	 Csengődi	 Zoltán,	 aki	maga	 is	
vízilabdát	 oktat	 az	 egyesületben.	 „Most	 is	 vannak	
ilyen	tanítványok,	akiket	igyekszünk	is	megfelelően	
gondozni	 és	 továbbfejleszteni,	 noha	 a	 cél	 nem	 az	
élsport,	 annak	 minden	 keserűségével	 és	 katonai	
jellegével,	hanem	hogy	tömegsporttá	tegyük	a	vízi-
labdát,	 egy	 olyan	 időtöltéssé,	 amelyhez	 később	 is	
vissza	lehet	majd	térni	mind	a	mozgás,	mind	pedig	
a	 társaság	 miatt.	 A	 gyerekkori	 kritikus	 időszakok	
feszültségét	 egyébként	 nagyon	 hatékonyan	 lehet	
mozgási energiává alakítani. Így a gyerekeknek a 
sport	nem	csak	a	mozgás	örömét,	hanem	fogódzót,	
kapaszkodót is jelent.”

A mobiltelefon tiltólistás
A csapatsportok mindig is ismertek voltak közös-
ségformáló	erejükről,	és	ez	a	vízilabdára	különösen	
igaz.	 A	 dunántúli	 bajnokság	 alkalmával,	 ahová	 két	
éve	került	fel	az	első	csapat,	a	gyerekek	bejárják	az	

országot,	az	utazások	során	pedig	jól	elszórakoznak,	
élvezik	egymás	társaságát.	„Mivel	nálam	a	mobilte-
lefon	tiltólistás,	ezért	kénytelenek	egymással	kom-
munikálni,	kapcsolatot	létesíteni.	A	kisebbek	video-
játékokról,	míg	a	nagyobbak	már	inkább	a	lányokról	
beszélgetnek.	 Én	 is	nagyon	 szerettem	 járni	 a	 vidé-
ket,	 amikor	 még	 aktívan	 vízilabdáztam”,	 mondja	
az	 egyesületvezető,	 aki	maga	 is	 több	 évtizeden	 át	
sportolt.	„Olyan	értékeket,	kereteket	kapnak	a	gye-
rekek	a	 sporttól,	 amik	egy	életen	át	elkísérik	őket.	
A	sport	ugyanis	nem	csak	fizikailag	fejleszt,	hanem	
mentálisan	is	nevel,	pontosságra,	a	szabályok	betar-
tására,	 a	 folyamatos	munkára.	Ez	egy	olyan	közeg,	
ahol	 egyből	 visszaköszön	 az,	 ha	 valaki	 nem	 rak	 le	
teljesítményt	az	asztalra,	mind	az	eredményekben,	
mind	 az	 edző,	 a	 társak	megnyilvánulásaiban.	Nem	
titkolt	célunk	volt	már	a	kezdetektől,	hogy	ne	csak	
sportegyesületet,	hanem	pedagógiai	műhelyt	hoz-
zunk	létre.	Például	előfordult	olyan,	hogy	bekértem	
a	 gyerekek	 bizonyítványát.	 Akinél	 láttam,	 hogy	
becsúszott	 egy	 hármas	 is	 a	 négyesek	 és	 ötösök	
mellé,	attól	később	megkérdeztem,	sikerült-e	javíta-
nia.	Büszkén	újságolta,	hogy	persze.”

Új tanév, megújult edzői gárda
Az	egyesületvezető	értékelése	szerint	2015–2016-
os	szezon	amúgy	is	inkább	a	vízilabda	jegyében	telt,	
de	idén	ősztől	új	edzőkkel	erősít	az	úszó	szekció	is.	
A	„frissen	 igazolt”	Major	testvérpár,	Zoltán	és	Péter	
neve	 nem	 ismeretlen	 a	 szakmában,	 hiszen	 ők	 is	
évtizedeken	át	művelték	az	úszást	és	vízilabdát,	míg	
édesapjuk,	id.	Major	Zoltán	első	osztályú	játékos	és	
tréner	volt,	aki	 többek	között	magát	Csengődi	Zol-
tánt	 is	 kinevelte.	 Újdonság	 az	 is,	 hogy	most	 szep-
tembertől	 két	 segédedzővel	 egészül	 ki	 az	 oktatói	
gárda,	 hogy	 még	 nagyobb	 szakmai	 felkészültség-
gel,	még	több	odafigyelés	mellett	segítsenek	elsa-
játítani	 a	 gyerekeknek	 a	 különböző	mozdulatokat,	
úszásnemeket.
Összesen	 több	 mint	 száz,	 vízi	 sportokat	 kedvelő	
gyerkőcre	 számít	 az	 egyesület	 heti	 két	 alkalom-

mal	 várják	 az	úszókat,	 kezdőtől	 a	 haladó	 szintig,	 a	
jelenlegi	25	fős	vízilabdacsapat	mellett	pedig	kezdő	
csoport	 is	 indul	 az	 újonnan	 becsatlakozni	 vágyók	
számára.

A nagy dobás – hamarosan egy új 
uszodában
Csengődi	Zoltán	azt	vallja,	hogy	míg	a	gyerekeknek	
a	 medencében,	 a	 vezetőségnek	 eredmények	 fel-
mutatásában	kell	 jeleskednie.	A	vízi	 sportokra	való	
igényt	a	régióban	nem	csak	a	taglétszámbeli	folya-
matos	 növekedés	 mutatja,	 hanem	 az	 elmúlt	 két	
évben	 az	 EFOTT-tal	 (Egyetemisták	 és	 Főiskolások	
Országos	Turisztikai	Találkozója)	közösen,	Velencén	
megrendezett	 EFOTT	 Strandvízilabda-bajnokság	
iránti	érdeklődés	is.	Nem	kis	érdem,	hogy	a	rendez-
vény	szervezőinek	 felmérése	alapján	ez	volt	a	 leg-
népszerűbb	sportrendezvény	a	fesztiválon.
Az	 eddigi	 fáradozások	 és	 kemény	munka	 legszeb-
ben	 és	 legújabban	 beérő	 gyümölcse	 pedig	 az	 az	
intézményeken	átívelő	összefogás,	amely	lehetővé	
tette	 az	 új,	 minden	 21.	 századi	 igényt	 kielégítő	
sport	uszoda	 létrejöttét,	 és	 amelyhez	 az	 egyesület	
aktív	tevékenysége	is	hozzájárult.
A	 létesítmény	nem	csak	a	 sportolni	 vágyó	fiatalok	
örömére	szolgál	majd	–	kibővítve	ezzel	a	vízi	 spor-
tok	 repertoárját	 például	 a	 szinkronúszással	 –	 de	
szezontól	és	időjárástól	függetlenül	biztosít	fürdési	
és	kikapcsolódási	lehetőséget	a	helyi	és	környékbeli	
lakosságnak.		De	nem	csak	a	helyi	lakosság	igényeit	
szolgálja	ki,	hanem	valóban	rangos	nemzetközi	ese-
mények	 lebonyolítására	 is	 alkalmas	 lesz,	 ez	 pedig	
növeli a város és a tó országos és nemzetközi jelen-
tőségét.
A	 legoptimistább	számítások	szerint	az	első	sípszó	
a	 jövő	év	végén	már	el	 is	 fog	hangzani	a	medence	
partján.	Addig	pedig,	ahogy	Csengődi	Zoltán	fogal-
maz:	 „továbbra	 is	 hasonló	 ütemben	 folytatjuk	 az	
edzéseket,	hogy	a	gyerekek	minél	 felkészültebben	
tudják	majd	élvezni	a	nagy	medence	adta	lehetősé-
geket,	a	professzionális	körülményeket.”

Mozgásban

Mátay Balázs

 Velence sportja
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Sokan futották körbe a tavat

Mozgásban

Mátay Balázs

 Velence sportja

Szeptember	 4-én	 immár	 hetedik	 alkalommal	
gyűltek	össze	a	 futás	szerelmesei,	hogy	próbára	
tegyék	 felkészültségüket,	 kitartásukat	 a	 Velen-
cei-tó	Szupermaratonon.	A	vállalkozó	kedvű	részt-
vevők	az	1	km-es	örömfutáson	kívül	nevezhettek	
a	már	igen	komoly	távnak	számító	10,	21,	és	30	
km-es	megmérettetésre,	vagy	a	már	kifejezetten	
embert	próbáló	60	km-es	 távra.	Egyéniben	és	3	
fős	 váltók	 formájában	 is	 több	 százan	 teljesítet-

ték	a	távokat	a	tó	körül	kiépített	kerékpárúton.	A	
leghosszabb	távot	választók	mezőnye	a	Velence	
Korzóról	rajtolva	Sukoró,	Pákozd	–	Pákozd	Székes-
fehérvár	felőli	végénél	Dinnyés	irányába	–	Agárd,	
Gárdony,	Velence	útvonalon	haladtak.
A	 verseny	 elérte	 célját,	 hiszen	 sokan	 indultak,	
akik	 remek	 időjárási	 körülmények	 között	 telje-
síthették	 a	 választott	 penzumokat,	 s	 a	 sportél-
ményen	túl	sok	 felajánlás	 is	érkezett	a	kedvez-

ményezett	 a	 PERPETUM	 Nemzetközi	 Speciális	
Kutató–Mentők	Közhasznú	Alapítványa	részére,	
amely	 eszközvásárlásra	 használja	 fel	 a	 befolyt	
támogatásokat.
A	 futás	 részben	 összefonódott	 az	 I.	 Ütős	 Fesz-
tivállal,	 melynek	 résztvevői	 kiváló	 ritmusokkal	
inspirálták	a	 startnál	és	a	befutóknál	 is	 a	 részt-
vevőket,	akiket	Balogh	Gábor	Guinness-rekorder	
masszőr	és	társai	vettek	kezelésbe	igény	szerint.

Új elnök és célok a tóparti rögbiseknél
A	Velencei	Kék	Cápák	többszörös	NB	I-es	bajnok	
felnőtt	csapata,	valamint	utánpótlás	és	női	csa-
patai	is	fontos	bázisai	voltak	a	magyar	és	a	Fejér	
megyei	 rögbinek	 a	 2000-es	 esztendőkben.	Ma	
már	Velencei-tavi	Rögbi	Sport	Egyesület	néven	
szerepelnek	 a	 különböző	 korosztályú	 csapa-
taik,	 de,	 hogy	milyen	 „harapós”	 társaság	 volt	 a	
Cápáké,	 jelzi	 a	 legutóbbi,	 a	2015–16-os	extrali-
gás	pontvadászat,	amelyet	a	hét	korábbi	velen-
cei	 rögbissel	 felálló	Exiles	nyert	meg.	Ennek	és	
a	 velencei-tavi	 klub	 megújulásának	 is	 részese	
Hollósi	Gábor,	akit	a	VTRSE	tagsága	a	leköszönő	
Kállai	 György	 helyett	 az	 egyesület	 elnökének	
választott	a	közelmúltban.
„Nagy változással indult a nyár az egyesület 
életében,	 elnökünk,	Kállai	György	 sajnos	nem	
tudta	összeegyeztetni	 a	munkahelyi	 elfoglalt-
ságait	 az	 egyesület	 által	 rá	 rótt	 feladatokkal,	
ezért	fájó	szívvel,	de	lemondott	az	elnöki	poszt-
ról.	 nagy	 megtiszteltetés	 számomra,	 hogy	 a	
közgyűlés	az	egyesület	vezetésével	személye-
met	bízta	meg	az	első	számú	vezető	feladatai-
nak	ellátásával.	Örömmel	vállaltam	a		feladatot,	
hiszen	életem	a		rögbi,	imádom	a	sportágat,	ezt	
a	 csapatot,	 s	 mint	 elnökségi	 tag,	 korábban	 is	

részt	 vettem	 a	 vezetőség	 munkájában,	 tehát	
nem	 kell	 az	 alapoktól	 kezdenem”	 –	 mondta	
Hollósi	Gábor,	aki	hozzátette:	a	vezetőségben	
Ormayné	 Kovács	 Gabriella	 titkár,	 Kállai	 Krisz-

tina,	 Kerner	 Krisztián	 és	 Slott	 Attila	 elnökségi	
tagok segítik a munkáját.
„Mindenképpen	 szeretném	 elődeim	 hathatós	
munkáját	 tovább	vinni,	és	 ismét	elérni,	majd	 túl	

Folytatás	a	24.	oldalon
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szárnyalni	 a	 klub	korábbi	 sikereit.	Megmutatni	 a	
velencei	és	környékbeli	gyerekeknek	–	legyenek	
akár	fiúk	vagy	lányok	–	a	rögbi	szellemiségét	és	e	
sportág személyiségformáló pozitív erejét. Rövid 
távú	céljaink	között	szerepel	egy	lány	és	egy	fiú	
olimpiai	 csapat	életre	hívása,	 illetve	 jövő	nyáron	
egy	 nagyszabású	 strandrögbitorna	 megszer-
vezése,	 ahová	 az	 ország	 minden	 tájáról	 várunk	
majd	 utánpótláskorú	 gyerekeket	 és	 felnőtteket,	
valamint	a	nyár	végén,	első	elnökünk	Váczi	Péter	
tiszteletére	(aki	fiatalon,	váratlanul	hunyt	el)	egy	
emléktornát	rendezni,	hogy	méltón	emlékezzünk	
úttörő	munkásságára”	–	összegezte	magasra	törő	
céljait	a	friss	klubvezető,	aki	kiemelte,	hogy	fontos	
utánpótlásbázisuk	a	velencei,	ennek	megfelelően	
minden	 érdeklődőt	 szeretettel	 várnak	 10	 éves	
kortól,	 testalkattól	 függetlenül	 hetente	 kétszer,	
hétfőn	 17.00-tól	 a	 Kastélyparkban,	 szerdánként	
pedig	17.30-tól	a	Zöld	Liget	Általános	Iskola	tor-
natermében.

Folytatás	a	23.	oldalról

Fókuszban az utánpótlás
A	 nyár	 folyamán	 szinte	 pihenő	 nélkül,	 össze-
szoktatással	 indultak	 az	 edzések	 az	 ifjúsági	
korcsoportokban.	 A	 játékosállomány	 jónak	
mondható	95%-a	velencei	fiatalokból,	valamint	
velencei	 kötődésű	 játékosokból	 tevődik	 össze.	
Örömteli	dolog,	hogy	az	elmúlt	években	külön-
böző	okok	miatt	más	csapatokba	 igazolt	velen-
ceiek	 visszajöttek	 erősíteni	 a	 helyi	 csapatot.	 A	
játékoskeret	létszáma	40	fő.	Azonban	tudni	kell,	
hogy	 az	 MLSZ	 átigazolási,	 jogszabályi	 előírásai	
pénzügyi	 tranzakciókat	 generáltak,	 s	 ennek	
egyesületünknek is szükséges volt megfelelni. 
Sajnos	csak	anyagi	ráfordítással	lehetett	megva-
lósítani,	hogy	más	településen	sportoló	velencei	
fiatalok	 ismét	 lakóhelyükön,	 Velencén	 sportol-
hassanak	tovább.	
Ezúton	 köszönöm	 a	 sportszerető	 és	 anyagilag	
támogató	vállalkozóknak,	magánszemélyeknek	
(ifj.	Nagy	Sándor,	Gajdos	Attila,	 ifj.	 Sénik	 István,	
dr.	 Papp	Dénes,	 Kiss	 Tibor,	 Utépszerv	 KKT,	 Ser-
hók	 György,	 Velence	 Korzó	 étterem,	 Szentessy	
Zoltán,	 Koszti	 András	 és	 Krausz	 György),	 akik	
elősegítették,	 hogy	 U16–19	 éves	 fiataljaink	
átigazolása	és	felkészülése	a	bajnokságra	zökke-
nőmentes	lehetett.	
A	fiatalabbaknál	az	U16-os	korosztálynál	13–16	
év	a	korhatár,	ennek	következtében	csapataink	
mérkőzésein	 „átjárások”	 vannak,	 mivel	 az	 idő-

sebbeknél,	az	U19-es	korosztálynál,	5	fő	19	éves	
és	 6	 fő	 15–18	 közötti	 szerepelhet.	 Van	 olyan	
játékos,	 aki	mindegyik	 korosztályban	 játszik	 az	
életkorából	adódóan.
A	 játékosok	fejlődését	az	 is	elősegíti,	hogy	töb-
ben	 a	 felnőtt	 csapatnál	 is	 edzéslehetőséget	
kaphatnak.	 A	 bajnoki	 mérkőzéseken	 pedig	 a	
velencei	 fiatalok	 közül	 Bakonyi	 Szabolcs,	 Tóth	
Benjámin	megtapasztalhatta	a	 felnőttek	között	
a	Megyei	I.	osztály	gyorsabb,	dinamikus	játékát.
Az	5.	forduló	után	az	U19-es	csapat	3.	helyezett	

a	bajnokságban,	 célunk	a	3–6.	hely	elérése.	Az	
U16-os	 bajnokságban	 a	 kiemelt	 csoportban	 a	
2–4.	hely	megszerzése	a	cél.
Bízom	abban,	hogy	megvalósul	a	sport	szerete-
tére	nevelés,	valamint	a	kitűzött	céljainkat	sike-
rül	 teljesíteni,	 s	 a	 labdarúgás	 közösségformáló	
ereje	megerősíti	a	fiatalokban	a	szoros	kötődést	
településünkhöz,	Velence	városához.		
Hajrá	Velence!

Ifj.	Serhók	György	
Utánpótlás	vezetőedző

Lakatos Zsanett újra maratoni világbajnok!
Magyar	-	és	egyben	velencei	-	szempontból	is	szép	
sikert	hozott	a	maratoni	kajak-kenu	világbajnokság	
Németországban.	A	 rendkívül	univerzális	Lakatos	
Zsanett,	aki	a	hagyományos	megmérettetéseken,	
rövid	távokon	is	sikert	sikerre	halmoz,	19	kilométe-
ren	sem	talált	legyőzőre,	sőt!	Igen	nagy	fölénnyel	
diadalmaskodott	Brandenburgban.	A	kiváló,	 rend-

kívül	szép	és	hosszú	eredménysora	ellenére	még	
mindig	 csak	 21	 éves	 sportoló	 rajt-cél	 győzelmet	
aratott	 a	 női	 kenusok	 között.	 Előnyét	 folyamato-
san	 növelte	 a	 mezőnyhöz	 képest	 és	 becsülettel	
végignyomta	a	távot,	amit	jelez	remek,	1:46:45.5-
ös	 időeredménye	 is.	 Velence	 ifjú	 díszpolgárának	
jár	az	egyértelmű	elismerés.	Gratulálunk!"
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AUTÓBUSZ INDULÁS ÓFALUBÓL:
14.15	Tópart	–	Könyvtár	előtti	buszmegálló
14.18	Tópart	–	Polgármesteri	Hivatal	előtti	buszmegálló
14.21	Larus	Holdig	előtti	buszmegálló	(Ország	út)
14.24	Fő	utca	–	Orvosi	rendelő	előtti	buszmegálló
14.26	Fő	utca	–	Aranykút	vendéglő	utáni	buszmegálló
14.28	Fő	utca	–	Tűzoltószertár	melletti	buszmegálló
14.29	Fő	utca	–	Sarokház	cukrászda	melletti	buszmegálló
14.30	Panoráma	úton	–	a	Csemete	utca	sarkán
14.31	Panoráma	úton	–	a	Rizling	utca	sarok
14.33	Csongor	utca	–	Panoráma	út	kereszteződés
14.36	Kadarka	utca	–	Csongor	utcai	sarok
14.39	Fő	utca	–	Enyedi	utca	sarok	(helyi	járat	végáll.)
14.41	ÉDOSZ	üdülő	előtti	buszmegálló	(Ország	út)

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

2016. október 13-án (csütörtökön)  
a Idősek Világnapja rendezvényre a buszjárat útvonala a következő:

VISSZAINDULÁS: 20.00 ÓRAKOR
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TDM TDM

egész évben Velence
A szezon soha nem érhet véget: egyre több 
olyan rendezvénnyel találkozhatunk Velen-
cén, ami nem csak nyáron várja a látogató-
kat, vagy ami nem a strandoláshoz kapcsoló-
dik közvetlenül. A Velencei-tó Turizmusáért 
TDM Egyesület munkájának is köszönhető, 
hogy időben és térben is egyre sokszínűbb 
programok közül válogathatunk.

Az	év	eddigi	része	bizonyította:	tényleg	elfelejt-
hetjük,	hogy	Velence	csak	egy	szimpla	fürdőhely,	
hiszen	 sokkal	 több	annál.	 2016-ban	például	 az	
év	tizenkét	hónapjából	nyolc	során	is	különböző	
rendezvényeken	vehettek	–	és	vehetnek	is	még	
–	részt	az	érdeklődők,	akiknek	csak	időpontot	és	
az	 érdeklődésüknek	 megfelelő	 elfoglaltságot	
kellett	választani.	Akár	többet	is.
Velence	város	önkormányzata,	a	Zöldliget	Álta-
lános	Iskola	és	a	Velencei-tó	Turizmusáért	TDM	
Egyesület	szervezésében	a	 január	30-i	Velencei	
Karnevállal	kezdődött	a	programok	sora,	ahol	a	
hideg	idő	ellenére	közel	ötezren	gondolták	úgy,	
hogy	 a	 színes	 és	 látványos	 felvonulás	 kísére-
tében	búcsúztatják	 a	 telet.	Nagy	 sikerük	 volt	 a	
busóknak,	 a	különböző	 jelmezeknek,	gyermek-
programoknak,	 a	 jeges	 vízben	 fürdőző	 Schirilla	
Györgynek,	no	meg	az	esti	karneváli	partinak.
Méltóképpen	 kezdődött	 tehát	 az	 év,	 és	 ahogy	
kitavaszodott,	a	folytatásra	sem	lehetett	panasz.	
Április	3-án	egy	itthon	még	soha	nem	látott	ese-
ményt	 nézhetett	 végig	 a	 több	 ezer	 érdeklődő,	
hiszen	a	Velence	Korzó	homokos	partján		bonyo-
lították	le	Magyarország	első	hivatalos	drónver-

senyét.		Innentől	kezdve	pedig	a	kis	repülő	szer-
kezetekhez	hasonlóan	a	programok	gyakorisága	
is	felgyorsult,	szűk	három	hónap	alatt	hat,	május	
és	június	vége	között	pedig	négy	különböző	ese-
mény volt  Velencén.
A	 drónversenyt	 a	 hagyományos	 Babák	 rózsa-
kertje	 ünnepség	 követte,	 ahol	 szokás	 szerint	
egy-egy	 rózsatövet	 ültettek	 el	 a	 szervezők	 az	
elmúlt	egy	évben	született	velencei	gyermekek	
tiszteletére,	tovább	szépítve	ezzel	a	rózsakertet.	
Az	egyik	legkedvesebb	rendezvény	után	is	akad-
tak	 még	 programok	 a	 kicsiknek,	 hiszen	 Gyer-
meknap	alkalmából	 június	4-én	 a	Korzó	Kuckó	
várta	a	legkisebbeket,	ahol	a	zenés-mesés	prog-
ramok	 mellett	 fazekasfoglalkozáson	 vehettek	
részt	a	gyerekek	és	nagy	kedvencük,	az	ugráló-
vár	sem	hiányzott.	Jó	volt	tehát	gyereknek	lenni	
Velencén,	hiszen	a	nekik	 szervezett	programok	
mellett	szinte	minden	rendezvényen	találhattak	
kedvükre való elfoglaltságot.
Természetesen	 voltak	 felnőttprogramok	 is	
tavasszal,	például	a	Szt.	Orbán	borünnep,	ahol	–	
többek	közt	–	Török	Ádám,	Horgas	Eszter,	 este	
pedig	 Palya	 Bea	 koncertje	 nyújtott	 élményt	 a	
kellemes	szombati	 időtöltéshez,	amely	mellé	a	
vendégek	a	helyi	és	a	vendég	borászok	finom	ita-
lait	kóstolhatták	meg	a	Bence-hegyen,	a	hagyo-
mányteremtő	 szándékkal	 és	 a	 Szt.	 Benedictus	
Borrenddel	közösen	újraszervezett	borünnepen.
A	 fesztiválok	és	a	különböző	 rendezvények	két	
szempontból	 is	 fontosak	 a	 TDM	 és	 egyben	 a	
Velencei-tó	 számára.	 Az	 egyik	 csoportba	 azok	
az	 események	 tartoznak,	 amelyekre	 a	 szezo-

non	kívül	kerül	sor,	ezek	is	azt	bizonyítják,	hogy	
nem	kizárólag	 június	elejétől	augusztus	végéig	
érdemes	 ide	 látogatni,	 hanem	más	 időszakban	
is	találhatunk	kedvünkre	való	programot.	Ráadá-
sul ezek és a nyári programok is reális alterna-
tívát	 nyújtanak	 rosszabb	 idő	 esetére,	 hiszen	 a	
Velencére	 érkezők	 a	 strandolás	 mellett,	 sőt	 a	
strandoláson	túl	 is	kereshetnek		megfelelő	idő-
töltést.	 Szintén	 a	 vízparton	 túli	 kikapcsolódást	

egy tó, egy cél
A	 Velencei-tó	 Turizmusáért	 TDM	 Egyesü-
let	 természetesen	 nemcsak	 Velencében,	
hanem	 a	 Velencei-tóban	 mint	 komplett	
egységben	 lát	 turisztikai	 potenciált.	 Az	
idei	 évben	 az	 együttes	 szakmai	 munká-
nak	 köszönhetően	 több	 kampányt	 való-
sított	 meg	 a	 Gárdonyi	 TDM-irodával,	 és	 a	
közösen	alapított	Velencei-tó	Térségi	TDM	
Nonprofit	 Kft.-vel.	 Az	 egész	 éves	 munka	
és összefogás eredményeképpen mégis 
a	 leginkább	meghatározónak	 az	 együtte-
sen	benyújtott	pályázati	anyag	mondható.	
Ennek	 fontos	eleme,	egy	azonos	célokkal	
rendelkező,	egységes	marketingterv,	ame-
lyet	 természetesen	piackutatás	előz	meg,	
így	a	jövőbeli	munka	a	fogyasztói	 igények	
figyelembevételével	 valósulhat	 meg.	 A	
pályázat	 további	 fontos	 eleme	 kerékpár-
számlálók	 kihelyezése	 is,	 amely	 azon	 túl,	
hogy	display-ével	érdekes	színfoltjává	válik	
Velence	életének,	hasznos	statisztikai	ada-
tokkal	is	szolgál	a	jövőben.		
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Irány a korzó
A	 megannyi	 rendezvény	 lebonyolítása	
mellett	azért	 is	volt	 jelentős	a	2016-os	év	
a	Velencei-tó	Turizmusáért	TDM	Egyesület	
számára,	mert	a	hozzá	tartozó	Tourinform	
egy	megújult,	az	ide	látogató	turisták	által	
frekventált	 helyszínen,	 a	 Velence	 Korzón	
fogadhatja	a	látogatókat.	
Az	 egyesület	 munkájának	 legnagyobb	
elismerése,	 hogy	 nő	 a	 vendégéjszakák	
száma,	és	egyre	több	rendezvényt	tudunk	
a	 tó	partjára	csábítani.	Az	egyesület	mun-
káját	 a	 szakma	 is	elismeri,	 ugyanis	 a	TDM	
a	Magyar	Marketing	Szövetség	által	átadott	
Városmarketing	Gyémánt	Díjban	 részesült	
a Velencei Karnevál színvonalas megszer-
vezéséért,	ami	természetesen	nemcsak	az	
egyesület,	hanem	egész	Velence	sikere.

Jegyeket, 
bérleteket

A	 saját	 szervezésű	 rendezvények	 mellett	
természeten	a	további	velencei	kezdemé-
nyezéseknek,	eseményeknek	is	segítséget	
nyújtott	 a	 helyi	 TDM.	Minden	 színvonalas	
rendezvény	 megszervezésében	 és/vagy	
promóciójában	 segítjük	 a	 szervezőket,	
ha	 kérik,	 legyen	 az	 sportrendezvény	 (pl.	
BikeFest),	 vagy	 kulturális	 program	 (Ütős	
Fesztivál).	Az	 immár	másodszor	Velencére	
látogató	 és	 jövőre	 is	 érkező	 EFOTT,	 a	 Mi	
Velencénk	fesztivál	és	az	Esztrád	Vízi	Szín-
ház	jegyeit	is	értékesítették	a	Velence	Kor-
zón	található	Tourinform	pontban,	ezzel	is	
támogatva	a	város	sokszínű	rendezvényeit.
Szintén	 jelentős	előrelépés	az	 idei	évben,	
hogy	most	már	két	járművel	szállította		az	
utasokat a Budapest Tuk Tuk és a Velen-
cei-tó	 Turizmusáért	 TDM	 Egyesület	 által	
közösen	 működtetett	 Velence	 busz.	 A	
két	 elektromos	 busz	 közül	 az	 egyik	 helyi	
járatként	(is)	funkcionál,	s	többek	között	a	
Velence	Resort	&	 Spa,	 a	 Velence	Korzó,	 a	
VelenceBike kerékpáros kompetenciaköz-
pont,	a	Velencei	Vízi	Vár	strand	és	a	Hotel	
Juventus	 között,	 míg	 a	 másik	 megrende-
lésre	 érkezik.	 A	 látogatók	 számára	 több	
különböző	 tematikus	csomag	kínálkozott,	
így a csoportok a saját preferenciáiknak 
megfelelően	fedezhették	fel	az	élmények-
ben	gazdag	Velencei-tavat	és	környékét.

segíti	elő	a	térségben	történt	több	fejlesztés	is,	
hiszen	megnyitotta	kapuit	a	felújított	kápolnás-
nyéki	Dabasi	Halász-kastély,	és	épül	már	a	Ben-
ce-hegyi	kilátó.
A	borünnepet	és	a	Korzó	Kuckót	még	júniusban	
követte	 két	 –	 stílusában	 teljesen	 különböző	 –	
program,	bizonyítva	ezzel	is	Velence	sokszínűsé-
gét,	hiszen	június	26-án	hatalmas	kivetítőn	lehe-
tett	 nézni	 a	 magyar	 fociválogatott	 Európa-baj-
noki	 mérkőzését,	 előtte	 pedig	 három	 napon	
keresztül	 a	 komolyzene	 játszotta	 a	 főszerepet	
a Velencén és Kápolnásnyéken. A KoncerTó 
rendezvénysorozat	 keretén	belül	három	napon	
keresztül	három	különböző	helyszínen		hallgat-
hatta	a	közönség	a	komolyzenét.	Az	idén	debü-
táló	 fesztivál	 a	 jövőben	 is	 zászlóshajója	 lehet	 a	
helyi	kulturális	programoknak.

Amíg	 a	 nyár	 első	 hónapját	 a	 komolyzene	 és	 a	
foci	 Eb	 uralta,	 a	 második	 során	 adott	 otthont	
Velence	ismét	a	nagy	sikerű	EFOTT-nak,	addig	a	
harmadik	hónapban	sokszínű	és	 remek	hangu-
latú	programokkal	köszöntötte	augusztus	20-át,	
amelynek	során	Velence	nem	csak	Szent	Istvánt,	
de várossá válását is ünnepelte. Az egész napos 
programoknak	méltó	 zárása	 volt	 a	 tűzijáték	 és	
lézershow,	 nem	 véletlen,	 hogy	 közel	 tízezren	
látogattak ki a Velence Korzóra.
Összességében	 pedig	 ki	 lehet	 jelenteni,	 hogy	
a	 Velencei-tó	 a	 fejlesztéseknek	 köszönhetően	
kezd	 kilépni	 a	 strandolós	 turizmus	 skatulyából.	
Egyrészt	 azért,	 mert	 multisportközpontként	
számtalan	 vizes	 (például	 wakeboard,	 vízibicikli,	
szörf,	 sárkányhajó)	 és	 szárazföldi	 (kerékpár,	
futás)	sportot	próbálhatnak	ki	a	vendégek,	más-
részt	 egyre	 több	 gasztronómiai	 és	 kulturális	
program	szolgálja	az	élményekben	gazdag	 idő-
töltést.
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Velencei értékek nyomában

Molla	Szadik	 (Iszhak	Szadik)	a	messzi	Aral-tó	partján	
született	1836-ban.	 Iszlám	hitű	volt,	aki	Üzbegisztán	
csagatáj	törökségéhez	tartozott.	 	„Molla”	volt,	vagyis	
az	írást	és	olvasást	ismerő,	a	Koránt	magasabb	szinten	
tanulmányozó	 mohamedán	 szerzetesjelölt.	 Magyar-
országon	 több	 neve	 ismert:	 Molla	 Szadik,	 Csagatáj	
Izsák,	Kongráti	 Izsák,	 Iszhak	Molla,	Molla	 tatár,	Molla	
Izsák.
Vámbéry	 Ármin	 neves	 keletkutató,	 nyelvész	 és	
magyar	őstörténet	kutató	hozta	magával	Khívából,	az	
Aral-tó	partjáról	Magyarországra,	s	távoli	hazájába	már	
soha	ne	tért	vissza.	A	mohamedánok	szent	városába,	
Mekkába	akart	eljutni	Vámbéryvel,	de	ez	nem	adatott	
meg neki.
Magyarországra	 került,	 s	 Vámbéry	 hathatós	 segítsé-
gével,	elég	gyorsan	beilleszkedett	új	élethelyzetébe.	
Budapesten,	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	Könyv-
tárának	 (a	 keleti	 kéziratok	 osztálya)	 altisztje	 lett,	
emellett	többeket	is	tanított	(pl.	Szilády	Áron,	Budenz	
József	nyelvészeket)	tatár,	üzbég	nyelvre.	Ő	volt	Vám-
béry	Ármin	nagy	 tudósunk	 jobb	keze,	nyelvmestere,	
„élő	 szótára”	 is,	 hisz	 egész	 Európában	 talán	 ő	 volt	
az	egyetlen,	aki	anyanyelvi	 szinten	 ismerte	a	közép-
ázsiai	türk	nyelveket,	így	az	üzbég	mellett	a	csagatájt,	
ami	a	közép-ázsiai	törökség	közös	irodalmi	nyelve.		
Íróként	és	fordítóként	 is	tevékenykedett.	Meséket	és	
mondákat	fordított	csagatáj	törökből	magyar	nyelvre,	

Molla Szadik  
(1836–1892)  
síremléke

s	tett	közzé	„Csagatáj	Izsák”	néven.	Legnagyobb	mun-
kája	Arany	János	(akivel	nagyon	jó	barátságban	volt!)	
„Rege	a	csodaszarvasról”	c.	elbeszélő	költeményének	
csagatáj	 török	 nyelvre	 való	 lefordítása	 volt,	 sajnos,	
munkája	 soha	 nem	 jelent	meg	 nyomtatásban,	 s	 azt	
az	MTA	Kézirattára	őrzi.	(„Adsáib	szujgunnun	hikájeti,	
azaz	A	csodálatos	antilop	története”	-	MTA	Kézirattár).	
Néhány	csagatáj	 török,	üzbég	nyelvű	 tanulmánynak	
lehetett	nyelvi	közreműködője,	segítője.
Tüdőtágulatban	szenvedett,	s	1882	után	betegségét	
jött gyógyítani Velencére. Itt tartózkodásáról saj-
nos	kevés	 tényszerű	adat	maradt	 fenn,	 s	 annál	 több	
legenda.	A	későbbiekben	összeköltözött	egy	velencei	
katolikus	asszonnyal,	Tóbiás	Annával,	akivel	együtt	élt	
haláláig.	Molla	Szadik	jól	tudott	magyarul	is,	a	velencei	
emberek	 szerették,	 tisztelték.	 Bár	mohamedán	hitét	
soha	nem	hagyta	el,	jó	viszonyt	ápolt	Decsy	Károllyal	
(+1929),	aki	53	évig	volt	Velence	lelkipásztora,	s	aki-
nek	sírja	ma	is	látható	a	régi	református	temetőben.
Molla	 Szadik	 élete	 utolsó	 éveiben	 sokat	 betegeske-
dett	a	szívével.	1892-ben	hunyt	el	Velencén,	s	moha-
medán szertartással temették el a velencei reformá-
tus	 temetőnek	 a	 nadapi	 út	 felőli	 oldalán.	 Sírja	mára	
zarándokhely	lett,	mindig	van	rajta	friss	virág.
„Vámbéry	 Ármin	 tatárjának”	 emlékét	 számos	 irodal-
mi-tudományos	mű	őrzi,	s	a	velencei	„élő	emlékezet”	
és	szájhagyomány	legendák	koszorúját	fonta	szemé-

Váradi Ildikó 
	ajándéka	(2011)

lye	köré.	Az	anekdoták,	 legendák	 révén	a	helybéliek	
számára	 lassan-lassan	 mesebeli	 hőssé	 lett,	 szinte	
„Velence	Gül	Babája”,	s	így	őrzi	ma	is	a	velencei	hagyo-
mány	e	 távoli	országból,	 talán	egy	 rokonnép	fiaként	
érkezett	 mohamedán	 szerzetesjelölt	 titokzatosnak	
tűnő	életét,	legendás	emlékezetét.		
A	sírt	a	Lakiteleki	Népfőiskola,	a	Velencei	Református	
Egyház,	a	Nemzeti	Fórum	és	a	Magyarok	Világszövet-
sége	Fejér	Megyei	szervezete	közös	erővel	újította	fel,	
s	 átadására	 2011.	 szeptember	 1-én	 került	 sor	 szép	
és	 méltó	 ünnepség	 keretében.	 Beszédet	 mondott	
Lezsák	 Sándor,	 az	 Országgyűlés	 alelnöke,	 dr.	 Ravs-
hanbek	 Duschanov,	 az	 Üzbég	 Köztársaság	 Magyar-
országra	 akkreditált	 ügyvivője,	 L.	 Simon	 László,	 a	
körzet	 országgyűlési	 képviselője,	 s	 Pápai	 Szabó	
György velencei lelkipásztor. Sírja felett csodálatosan 
hangzott	a	velencei	reformátusok	ajkán	a	90.	zsoltár:	
„Tebenned	bíztunk	eleitől	fogva…”

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

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

HAuSzMANN AlAJOS 
EGYSÉGES KöZMűVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYKöZPONT ÉS KöNYVTÁR

könyvtári Napok  
(2016. október 4–9.)

Az	Országos	Könyvtári	Napok	keretében	idén	is	
lehetőség	 lesz	 ezeken	 a	 napokon	 az	 ingyenes	
beiratkozásra,	 internetezésre,	a	 lejárt	határidejű	
könyvek	késedelmi	díj	nélküli	visszahozatalára.
„Könyves	Vasárnap”	(okt.	9-én)	9.00–12.00	óráig	
a szokásos rendkívüli nyitvatartási napon és az 
előbb	 említett	 szolgáltatásokon	 kívül	 családi	
programként	 kézműves-foglalkozást	 tartunk	 a	
gyerekeknek.
A	Helytörténeti	Egyesület	elkezdte	a	helyi	érték-
tár	összeállítását,	ebből	tartanánk	egy	kiállítást,	
amelynek	célja	a	helyi	értékek	népszerűsítése.

Sinkáné	Mihály	Zita	
	intézményvezető

Robert Harris: 
Imperium

Amikor	 Tiro,	 az	 egyik	
római	 senator	 bizalmi	
embere	 egy	 hideg	
novemberi	 napon	 ajtót	
nyit	 egy	 halálra	 rémült	
idegennek,	olyan	esemé-
nyeket	 indít	 el,	 melyek	
végül a történelem egyik 

legnevezetesebb	 bírósági	 tárgyalásának,	 egy	
tárgyalóteremben	 játszódó	 izgalmas	 drámának	
a	főszereplőjévé	teszik	gazdáját.	A	pergő	cselek-
ményű	és	egyfolytában	izgalmas	történetet	és	a	
szereplőket	Tiro	szemével	látjuk,	és	az	ő	fülével	
halljuk.
Ő	vezeti	be	az	olvasót	a	római	politika	erőszakkal	
és	 árulással	 megvert	 világába,	 tőle	 tudjuk,	 mit	
jelent	 az,	 ha	 egy	 jóravaló,	 könyörületes,	 mind-
azonáltal	 eszes	 és	 sebezhető	 férfi	mindenkép-
pen	érvényesülni	akar,	a	hatalom	csúcsára	tör.

krasznahorkai lászló: 
Báró Wenckheim 
hazatér

Újabb	 nagy	 Krasznahor-
kai-hős	 tűnik	 fel	a	 látha-
táron,	báró	Wenckheim,	a	
soha	nem	változó	 Ígéret	
beteljesítőjének	 tekin-
tett	 ember,	 aki	 Buenos	
Airesből	 tér	 haza.	 Haza:	

hozzánk,	 napjaink	 Magyarországára	 és	 ősei	
reményvesztett	 vidékére,	 ahol	úgy	 várják,	mint	
a	Messiást.	
Krasznahorkai	László	egész	életművét	összegző	
regénye	 apokalipszis	 és	 karnevál,	 érzékeny	
szatíra	 és	 dráma	 és	 tragikus	 zárlat,	 melyben	
mindenki	megkapja	a	magáét:	aki	nevetni	akar,	
nevethet,	aki	elérzékenyülni,	az	elérzékenyül.	

100 magyar népmese

A	 Magyar	 népmesék	
sorozat valódi kulturá-
lis kincsünk: ezeken a 
meséken	 több	 gene-
ráció	 felnőtt	 már,	 a	
sorozat	 zenéje,	 a	 főcím	
ágról ágra szálló madara 

mindannyiunk közös élménye és emléke. A 
történetek	valódi	családi	mesék,	amelyek	töké-
letesen	 alkalmasak	 arra,	 hogy	 közelebb	 vigyék	
a	 gyerekekhez	 népmesei	 hagyományunkat.	 A	
100	magyar	népmese	kötet	egyedülálló	gyűjte-
mény,	 amelyben	 a	 sorozat	 valamennyi	 darabja	
helyet	kapott.

Írónő vendégségben

2016.	 szeptember	10-én	könyvtárunk	vendége	
volt	Zilahy	Ágnes,	aki	bemutatta	„Anyák,	lányok,	
utazások”	 című	 kisregényét.	 Mesélt	 a	 történet	
megírásának	 előzményeiről,	 helyszíneiről	 és	
utána	pedig	részleteket	olvasott	fel	a	könyvből.	
A találkozó dedikálással zárult.

***
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Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub

Ófalusi II. számú  
Nyugdíjas Klub

S
zeptember	 10-én	 szombaton,	 ragyogóan	 szép	 időben	 tartottuk	
meg	a	már	hagyományosnak	mondható	évadnyitó	lecsópartinkat.	
Bár	az	egy	szem	bográcsunkkal	természetesen	nem	vetélkedhet-
tünk	az	ugyanekkor	zajló	székesfehérvári	Lecsó-fesztivállal,	de	a	

hangulat	nálunk	is	kitűnő	volt.	A	közös	munka	öröme,	az	üstben	fortyogó	
lecsó	illata,	a	szép	környezet	tette	otthonossá,	vidámmá	a	délutánunkat.	
A	 lecsóba	valókat,	 köztük	a	 sok	finom	kolbászt,	 szalonnát,	most	 is	 klub-
tagjaink	 hozták.	 A	 főzést	 férfi	 tagjaink	 vállalták,	 az	 előkészületekben	 az	
asszonyok	ügyeskedtek.	Az	eredmény	a	rendkívül	 jó	 ízű,	tartalmas	lecsó	
lett.	A	desszertről	 is	az	asszonyok	gondoskodtak,	nagyon	finom	zserbót,	
meggyes	 kevertet,	 keksztekercset	 sütöttek,	 és	még	 friss	 pogácsával	 és	
káposztás	hajtókával	is	kínálták	tagjainkat.	
A	lecsópartira	vendégeket	is	vártunk,	sajnos	tervezett	programjaik	miatt	a	
II.	és	III.	Klub	tagjai	most	nem	tudtak	eljönni,	de	egy-egy	tagjukat,	Horváth	
Csabát	és	Pardi	Erzsébetet,	akik	képviselték	klubjukat,	szeretettel	köszön-
töttük.	Bízunk	benne,	hogy	vendégeink	jól	érezték	magukat,	Erzsike	még	
az	előkészítésben	is	segédkezett.	Nagy	örömünkre	polgármester	úr	elfo-
gadta	meghívásunkat,	és	rövid,	aktuális	témákat	is	érintő	beszélgetés	után	
finom	 puha	 kenyérrel,	 jó	 étvággyal	 közösen	 elfogyasztottuk	 a	 közben	
elkészült lecsót. 
Klubtagjainkkal	továbbra	is	tervezgetjük	a	jubileumi	ünnepség	lebonyolítá-
sát	és	a	kirándulást,	amikre	a	közeljövőben	kerül	sor.	A	tánckar	tagjai	pedig	
szorgalmasan	 gyakorolnak	 a	 szüreti	 báli	 fellépésre.	 Remélhetőleg	 még	
sokáig	élvezhetjük	ezeket	a	szép	szeptemberi	napokat,	amik	a	szabadidős	
programoknak,	őszi	kerti	munkáknak	igazán	kedveznek.	Ezekhez	kívánok	
minden	kedves	olvasónak	nagyon	jó	egészséget,	derűs,	szép	napokat.

Lukács Sándorné
klubvezető

Hagyományainkhoz	 híven,	 ismét	 részt	 vettünk	 az	 ország	 különböző	 fürdőiben	meg-
rendezett	 nyugdíjas-találkozón.	 Augusztus	 26-án	 a	 Nagykunság	 szívében	 található	
Berekfürdőre	kirándultunk	a	pázmándi	nyugdíjasokkal.	A	meghívott	klubok	színvona-
las	műsorral	léptek	fel.	Volt	népi	tánc,	népdal,	népi	hangszerek	megszólaltatása,	vers-
mondás	 és	 szalontánc-bemutató.	 Mi	 teljes	 szívvel	 élveztük	 a	 pázmándi	 nyugdíjasok	
előadását.	
Természetesen	 a	 fürdés	 sem	maradhatott	 el.	 Karcag	 város	 vezetése	 1927-ben	 bízta	
meg	dr.	Pávai-Vajna	Ferencet,	aki	korának	legnagyobb	hazai	geológusa	volt,	hogy	„fúrjon	
nálunk	csodaforrást”.	A	tudós	a	mai	Berekfürdő	területén	jelölte	ki	a	kútfúrások	helyét.	 
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

A	következő	évben	feltört	az	56	fokos	„Nagykunság	aranya”,	mely	az	ország	egyik	leg-
jobb	minőségű	 gyógyhatású	 vize	 lett.	 Itt	 a	 pusztában	 ekkor	még	 tanyavilág	 volt,	 de	
hamarosan	megjelentek	az	első	 fürdőzők,	akik	akkor	még	gyalogosan,	 lovasszekérrel	
vagy	vonattal	érkeztek.	1929-ben	megépült	az	első	„fakosár”	medence,	majd	a	követ-
kező	évben	a	ma	is	működő	betonmedence,	majd	1960-ban	a	régi	gyermek-	és	ikerme-
dence,	az	uszoda.	1974-ben	gyógyvízzé	minősítették,	megépült	egy	fedett	medencetér	
és	 megkezdték	 a	 gyógyászati	 kezeléseket.	 2015.	 májusától	 a	 folyamatos	 fejleszté-
seknek	köszönhetően	tavaly	augusztus	óta	egy	korszerűen	újjáépített	fedett	fürdővel	
gazdagodott.	Ma	öt	kültéri	gyógymedence,	egy	50	méteres	úszómedence,	gyermek-	és	
ifjúsági	élménymedence	várja	a	fürdeni	és	gyógyulni	vágyókat	a	XXI.	század	igényeinek	
megfelelő	színvonalon.	Nagyon	kellemesen	töltöttük	a	napot.
Augusztus	27-én	Örkény	 István:	 Tóték	 című	 tragikomédia	 kamaraváltozatát	 láttuk	 az	
Esztrád	Vízi	Színház	előadásában	a	Velence	Korzó	tetőteraszán.	A	dráma	középpontjá-
ban	a	háború	áll,	noha	nem	a	háború	a	fő	téma.	Látásmódja	groteszk,	a	komikum	szél-
sőséges	fajtája,	a	komikum	és	tragikum	együttes	megjelenítése.	Színhelye	egy	idilli	kis	
falu,	ahová	az	őrnagy,	illetve	Tót	Gyula	távolléte	hozza	be	a	háborút.	Feszültség	van	az	
idilli	környezetben	is,	és	a	háborúra	utaló	jelek	között.	A	két	világ	között	a	postás	közve-

tít	(az	ő	személyisége	is	sérült).	A	keleti	fronton	harcoló	katona	szülei	igyekeznek	min-
denben	kedvében	járni	az	őrnagynak,	akinek	a	fiú	ajánlotta	vendéglátóul	mátraszent-
annai	 családját.	A	fiú	elesik,	 ám	a	 szülők	nem	szereznek	 tudomást	 róla,	és	a	 rigolyás	
tisztnek	minden	kívánságát	teljesítik.	A	tiszt	egy	pszichopata,	és	idővel	a	békés	család	
élete	horrorrá	válik,	míg	végül	az	apa	vágógéppel	feldarabolja	a	tisztet.	Örkényre	jellem-
zően,	nem	mond	ítéletet,	nem	értékeli	a	szereplőket,	az	eseményeket,	ezt	a	feladatot	a	
nézőre	hagyja.	Igazi	színházi	élményben	volt	részünk.
Ugyanitt	augusztus	28-án	Túróczy	Katalin:	Purparlé	Velencében	című	zenés	komédiáját	
élvezhettük	a	Főnix	Színház	művészeinek	előadásában.	Magyar	szerző	tollából	vérpezs-
dítő	olasz	komédia	szerelmi	cselszövésekkel,	álruhás	színészekkel,	okos	szolgával,	lüke	
márkival,	csábítóan	szép	fogadósnővel,	s	mindez	mintha	Goldoni	művei	közül	bukkant	
volna	elő,	kitűnő	zenével	és	dalokkal.	Nevetni	nem	volt	kötelező,	de	elkerülhetetlen.	
Önfeledt	szórakozásban	volt	részünk.	Polgármester	úrnak	külön	köszönjük,	hogy	ezekre	
az	előadásokra	vendégjegyekkel	ajándékozott	meg	bennünket!	
Bár	az	augusztus	a	nyár	utolsó	hónapja,	 szerencsére	ez	az	 időjáráson	szeptember	
közepén	sem	látszik.	Ezért	kívánok	még	mindenkinek	sok	szép	nyárias	napot	és	jó	
egészséget.	 Pardi	Erzsébet

Júliusban	 ismét	Erdélybe	vitt	utunk.	Az	elmúlt	évben	
nem	 jutottunk	 el	 a	 Tordai-hasadékhoz,	 ezért	 hatá-
roztuk	 el,	 hogy	 visszatérünk.	 Útközben	 megálltunk	
Csucsán,	 ahol	 Ady	 Endre	 feleségével,	 Csinszkával	
(Boncza	Berta)	lakott.	Ady	halála	után	Csinszka	eladta	
a	birtokot	Octavián	Goga	író-politikusnak,	akinek	halála	
után	emlékmúzeumot	rendeztek	be.	Egy	szoba	Ady	és	
Csinszka	 itt	 töltött	 két	évének	állít	 emléket.	A	múze-
umban	igen	gazdag	gyűjtemény,	régi	bútorok,	festmé-
nyek,	népművészeti	darabok	tekinthetők	meg.	A	kert-
ben	található	egy	XVI.	századi	román	fatemplom,	amit	
Goga	 telepített	 ide.	 Összesen	 négy	 napot	 töltöttünk	
Tordán,	 egy	 nagyon	 szép	 panzióban,	 ahol	 magyarul	
beszélő	 személyzet	 kedvesen,	 előzékenyen	 gondos-
kodott rólunk.
Első	 nap	 valamennyien	 gyalogtúrára	 indultunk	 a	 3	
km	hosszú	 szurdokvölgybe.	A	hatalmas,	 akár	 kétszáz	
méteres	magasságot	is	meghaladó	sziklafalak	között	a	
Hesdát-patak	kanyarog,	amelynek	hol	a	jobb,	hol	a	bal	
partján	 haladtunk,	 függőhidakon	 átszelve	 a	 patakot.	
Helyenként	olyan	keskeny	az	út,	a	sziklafal	és	az	alján	
hömpölygő	patak	 között,	 hogy	 két	 ember	 alig	 fért	 el	
egymás	mellett.	Ennek	ellenére	mindenkinek	az	volt	a	

véleménye,	hogy	az	élmény	minden	fáradtságot	meg-
ért.	Másnap	kipihenve	a	sóbányát	jártuk	be,	majd	dél-
után	a	mellette	fekvő	sós	tóban	lubickoltunk,	élveztük	
a kellemesen meleg sós víz simogatását.
Utolsó	úti	 célunk	Erdély	 legnyugatibb	 székely	 vára,	 a	
magyarok	 lakta	Torockó	volt.	 Itt	 is	megnéztük	a	helyi	
népművészeti	 múzeumot,	 megcsodáltuk	 a	 kiállított	
eredeti	 székely	 népviseleteket	 és	 korabeli	 nagyon	
szép	festett	bútorokat.	Torockó	főtere,	nemrég	Európa	
Nostra	 díjban	 részesült,	 de	 nem	mindennapi	 látvány	
maga	a	falu	sem,	fehérre	festett	kis	házaival	és	a	drá-
maian	 fölé	 magasodó	 Székelykővel.	 Hazafelé	 még	
megálltunk	Körösfőn	egy	kis	emlék	vásárlására	is.
Itthon	visszazökkenve	a	hétköznapokba,	megünnepel-
tük az esedékes születésnaposokat és névnaposokat. 
Ünnepeltjeink	 bográcsban	 nagyon	 finom	és	 bőséges	
gulyáslevest	 főztek,	 amit,	 mint	 minden	 alkalommal,	
jóízűen	és	jókedvűen	fogyasztottunk	el.	Erdélyi	kirán-
dulásunk	nagyon	nagy	élmény	volt,	csak	ajánlani	tud-
juk mindenkinek.
Következő	 felfedező	 célunk	 Palócföld	 volt.	 Ipolytarnó-
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con	a	világhírű	őslénytani	lelőhelyet	kerestük	fel,	ahol	
szakszerű	 idegenvezető	 kalauzolása	 mellett	 jártuk	
végig	a	mintegy	20	millió	évvel	ezelőtti	vulkáni	kataszt-
rófa	 során	 betemetett	 „ősvilági	 Pompejit.	 A	 terület	
legfontosabb	 ősmaradványai	 cápafogakkal	 hintett	
tengerparti	 föveny,	 szubtrópusi	 erdő	 hatalmas,	 meg-
kövesedett	fái,	ősvilági	élőlények	lábnyomai	stb.	Eddig	
25	cápafaj	maradványait	mutatták	ki,	az	összemosott,	
áthalmozódott	 maradványokból.	 A	 világ	 legnagyobb	
ismert,	 kövesedett	 fáját	 a	 Borókás-patak	 oldalában	
találták	meg.	A	fa	eredetileg	8	méter	kerületű,	és	közel	
100	méter	magasságú	lehetett.	A	fatörzs	megkövese-
dését	a	vulkáni	rétegből	kioldódó,	a	fa	anyagát	átitató	
kovasav	okozta.	Végül	háromdimenziós	filmen	figyel-
hettük	a	valaha	élt	állatok	mozgását	és	környezetét.
Innen	 Szécsényben	 a	 Ferences	 rendi	 templomot	 és	
kolostort	 kerestük	 fel.	A	gondozott	parkban,	 az	egy-
kori	 várkerület	 végén	áll	 az	1332-es	pápai	 engedély	
alapján	épített	nagyméretű	műemlék	templom.	Szen-
télyében	a	14.	 századi	gótikus	 stílusjegyek	 láthatók.	
Legértékesebb	 része	a	sekrestye,	melynek	szép	csil-
lagboltozatát	 egyetlen	 nyolcszögletű	 figurális	 feje-
zetű	 pillér	 tartja.	 A	 jelenlegi	 barokk	 hajót	 1696-ban	

építették	hozzá.	A	 kolostor	1694–1734	között	épült	
boltozatos	 kerengővel	 és	 zárt	 díszudvarral.	 A	 temp-
lomból	 lehet	 feljutni	 a	 kolostor	 gótikus	 boltozatú	
emeleti	 szobájába.	 Itt	 szállt	 meg	 II.	 Rákóczi	 Ferenc,	
amikor	 a	 Borjúpást-réten	 tartott	 országgyűlésen	
vezérlő	fejedelemmé	választották.
Következő	 megállónk	 Hollókő,	 egy	 község,	 amely	
Magyarország	 egyetlen	 olyan	 faluja,	 amely	 szerepel	
az	UNESCO	világörökség	listáján	és	világszerte	ismert.	
Hollókő	napjainkban	sem	vált	szabadtéri	múzeummá,	
mindmáig	élő,	lakott	település.	A	falu	története	a	13.	
századig	nyúlik	vissza.	Egy	régi	legenda	szerint	a	helyi	
földesúr	 elrabolta	 és	 épülő	 várába	 zárta	 a	 szomszé-
dos	földesúr	szépséges	feleségét.	Az	asszony	dajkája	
azonban	„boszorkány”	volt,	és	szövetkezett	az	ördög-
gel,	kit	rávett,	hogy	fiait	változtassa	hollóvá.	Az	ördög-
ifjak	 az	 erődítményt	 kőről	 kőre	 lebontva	 kiszabadí-
tották	az	asszonyt,	és	a	közeli	sziklán	új	várat	 raktak	
belőlük.	Ez	a	vár	lett	Hollókő.	

A	 hangulatos	 Muskátli	 vendéglőben	 elfogyasztott	
nagyon	 finom	 palóc	 menü	 után	 indultunk	 tovább	
Szurdokpüspökibe.	Szent	István	király	jelölte	ki	Magyar-
ország	 egyik	 szellemi	 központját	 erre	 a	 helyre.	Olyan	
láthatatlan,	megmagyarázhatatlan,	kézzel	foghatatlan,	
mégis	tapasztalható	csodák	történtek	itt,	melynek	híre	
ment	az	egész	világban.	Aki	ennek	a	kútnak	a	vizéből	
ivott,	 ennek	 a	 kútnak	 a	 vizében	 megmosakodott,	 az	
meggyógyult.	 Süketek,	 bénák,	 bélpoklosok	 keresték	
meg	ezt	a	helyet.	Olyan	energiavonalak	találkoznak	itt,	
amelyek	Európa	és	Dél-Amerika	szent	helyein	is	megta-
lálhatók.	Ezeket	a	pozitív	energiavonalakat,	Szt.	György	
vonalaknak	 nevezik.	 A	 szent	 kút	 vizével	 felfrissülve	
indultunk	 haza,	 azzal	 a	 jóleső	 érzéssel,	 hogy	 ismét	
megismerkedhettünk	szép	hazánk	egy	kis	szegletével.
Minden	kedves	olvasónak	és	nyugdíjas	társainknak	jó	
egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné
klubvezető

Szépkorúak
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A	 meteorológiai	 előrejelzések	 alapján	 már	 a	 kezdés	
előtt	 szerencsésnek	 érezhették	 magukat	 a	 fesztivál	
megálmodói	 és	 megvalósítói,	 ugyanis	 remek	 stran-
didőt,	mi	 több,	 kánikulát	 vizionáltak	 a	 szakemberek	 a	
rendezvény	 idejére.	 Ez	 a	 főszezonon	kívül	 is	 általában	
sokakat	vonz	az	egyre	népszerűbb	tóparti	komplexum	
homokos	plázsára.	Most	 is	 így	 történt,	 s	 akik	összekö-
tötték	a	strandolást	és	a	napozást	ezzel	a	–	szó	szerint	
–	ütős	élménnyel,	aligha	bánták	meg,	hogy	Velence	volt	
a	hétvégi	célállomás.
Pénteken	 még	 szellősebb	 volt	 a	 Korzó,	 a	 megnyitót	
követően	viszonylag	könnyen	masíroztak	a	napernyők	
és	 a	 pancsolók	 között	 a	 program	 főszereplői,	 az	 Avar	
horda	tagjai,	akik	hamar	remek	hangulatot	varázsoltak	
a	 partra.	 Később	 a	 Cimbaliband,	 az	 Ataru	 Taiko	 Japán	
Dobszínház,	 valamint	 a	 Romengo	 koncertje	 és	 roma	

táncháza	csak	 fokozta	ezt,	miközben	kicsik	és	nagyok	
egyaránt	élvezték	az	Al	Hambra	keleti	mesejátékot	 is.	
Már	a	bemelegítő	napon	meg	lehetett	tekinteni	a	Korzó	
aulájában	a	Ceglédi	Dobmúzeum,	az	emeleti	kerengő-
ben	pedig	a	Skicc	kiállítását.	Ezekenkívül	ki	lehetett	pró-
bálni	az	EnjoyEvent	trükkös	bringáit,	s	a	VVSI	evezősei	is	
szerephez	jutottak	a	kiegészítő	események	során.
Szombaton	 és	 vasárnap	 már	 szinte	 egy	 gombostűt	
sem	 lehetett	 leejteni	 a	 Korzón,	 s	 nem	 csak	 a	 remek	
idő	 és	 strandélmény	miatt.	 Igaz	 ütős	 viadal,	 valamint	
tánckavalkád	alakult	ki	a	színpadon	és	a	plázson.	Egy-
más	után	jöttek	a	nemzetközi	ászok:	afrikai	hangjaival	
Cheikh	 Ibrahima	 Fall,	 szívdobbanás	 koncertjükkel	 a	
Krul	dobosok,	flamenco	előadásával	 és	 táncával	 a	 La	
Cati	Cuadro,	a	Sanké	Percussion	Group,	s	végül,	de	nem	
utolsósorban	a	hazai	nagyágyúk	egyike,	a	Kongattack	

is	megmutatta,	mit	tud,	látványos	tűztánc	kíséretében.
A	 VII.	 Velencei-tó	 Szupermaraton	 futóverseny	 indu-
lói	 is	 megtapasztalhatták	 az	 ütősök	 művészetét,	 a	
vasárnap	 reggeli	 rajtokat	 dobpergés	 kísérte.	 Remek	
látványosság,	 igazi	 jó	 buli	 volt	 a	 nyárbúcsúztató	 vízi	
felvonulás	a	strandon,	ahol	szerephez	jutottak	hajók,	
vízibiciklik	és	más	ide	való	alkalmatosságok	is.	A	plázs	
volt	a	főszereplője	az	ünnepélyes	fesztiválzárónak	és	
ChillOut	Partynak,	 amely	 százakat	mozgatott	meg	a	
strand	homokján.	A	három	napot	végigkísérték	külön-
féle	 gyermekprogramok,	 kézműves	 kirakodóvásár,	
helyi	 termelők	 főszereplésével,	 hangszervásár,	 vas-
hangszerek	kiállítása,	vízi	dobolás,	s	különféle	sport-
bemutatók	is.	A	hangulat,	az	érdeklődés	és	a	szerve-
zők	elszántsága	alapján	ki	 lehet	 jelenteni:	2017-ben	
ismét	főszerep	vár	az	ütősökre	Velencén.

Elsőre nagyot  
ütött az Ütős fesztivál
Szeptember 2. és 4. között első ízben gyűltek össze 
városunkban az ütőhangszerek hazai szakértői, 
szerelmesei, köztük a műfaj tucatnyi remek formá-
ciója, kiegészülve külföldi szereplőkkel, nemzet-
közivé varázsolva a háromnapos felhozatalt. Az I. 
Ütős fesztivál sokrétű programjai között nem csak 
a dobok és „fajtársai” művészi szintű püfölése, 
hanem egyéb kiváló műsorelemek is színesítették 
a palettát a Velence Korzón. Gondoltak a szervezők 
kicsikre, nagyokra, a zene- és tánckedvelőkön kívül 
a játékok, a művészet és a sport kedvelőire. 

100 évesen is ő az úr a háznál

Kun	Gazda	Imre	40	éve	költözött	Velencére	Erdélyből,	
71	éves	lánya,	Ilona	és	férje	néhány	esztendeje	élnek	
vele,	segítik	mindenben,	amiben	csak	lehet.	Elmondá-
suk	szerint	Imre	bácsi	a	korához	képest	jól	van,	bár	az	
étvágya	kicsit	csökkent	az	elmúlt	időszakban,	s	egyre	
több	mindenben	kell	segíteni	neki,	ezt	örömmel	teszik.
Városunk	 polgármestere,	 Koszti	 András	 elmondta,	
hogy	számára	kiemelt	 fontosságú	az	 idős	emberek-
kel	való	törődés,	kapcsolattartás,	 rendszeresen	láto-
gatja	 és	 lehetőségeihez	 mérten	 támogatja	 a	 város	
három	 nyugdíjasklubjának	 összejöveteleit,	 valamint	
az	 egyéb	 nyugdíjasprogramokat,	 így	 nem	 volt	 kér-
dés	 számára,	 hogy	 személyesen	 látogatja	 meg	 és	
köszönti	fel	Imre	bácsit.
Kun	Gazda	Imrének	mi	is	kívánunk	további	szép	éve-
ket	és	sok	megtett	kört	a	háza	körül!	 (MB)

Szeptember 12-én otthonában köszöntötte Velence legidősebb lakosát, a 100 éves Kun Gazda Imrét a város polgármestere.  
Koszti András a jeles nap alkalmából örömmel tolmácsolta az önkormányzat és a képviselő-testület jókívánságát, majd átnyújtotta  
a Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor által aláírt emléklapot is. Imre bácsi idős kora ellenére jó egészségi állapotnak örvend, 
naponta kimozdul, gyakran körbesétálja a X. utcai ingatlant és a kertet, ahol lánya szerint „még mindig ő az úr a háznál”.
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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
17.00–18.30

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00
5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Pilates 
18.00–19.00

Golden Tiger Egyesület   
Taj-Chi csoportja 

18.00-19.30

Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:

2016.	augusztus	12-én
Vavró Lajos – Brajnovics Valéria Anita

2016.	augusztus	13-án
Sinkó zoltán – Ács erika Annamária

Cousteils Jérôme Sylvain – Dr. Opitz Andrea
Vilcsek zsolt – Nagy Júlia

Albert Bence – Szabó Ágota Dorottya

2016.	augusztus	27-én
gazdik Péter – kemény zsuzsa

2016.	szeptember	3-án
Lévai Flórián – Röthler Judit Gabriella

Dr. Herke zoltán – guttmann eszter

2016.	szeptember	10-én
Németh Norbert – Városi Veronika

dr. Nyakacska Emil – dr. Győri Dorottya
Sarkadi Tamás – Héja Johanna

gratulálunk!
Egri	Andorné,	Máthay	Erzsébet	anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

 

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE  

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST  
TŰZÖTT KI. 

 

A népszavazásra feltett kérdés: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió  
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok  

Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről  

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 
 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,  
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

 
 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,  
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához. 

 
Nemzeti Választási Iroda 

www.velence.hu



2016. szeptember

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
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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)

mayer István 589-401
városüzemeltetési ügyintéző 
(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

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 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00 (Kastély, házasságkötő terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt. Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8.00-13.00
Szakorvosi Rendelőintézet: 22/589-515
Központi Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104
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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

www.velence.hu



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

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

  

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

 

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

Hirdessen a 
Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu 
e-mail címen

5 éves a  

Velencei-tó Nyelviskola  

angol, német, orosz, spanyol.
Kiscsoportos és egyéni tanfolyamok, 
nyelvvizsgákra, érettségire eredményes 
felkészítés, korrepetálás
Óradíj:    900 Ft-tól
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon:   06 30/398-8515 vagy 06/22 474-570 (N
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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

www.velence.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!!!


