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November 27-től 2017 február 1-ig KIÁLLÍTÁS
A Velencei Helytörténeti Egyesület helyben gyűjtött 
tárgyaiból
munkanapokon 10.00–16.00-ig
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

November 27. Adventi Korzó és Vásár
Advent első vasárnapja programokkal és közös 
gyertyagyújtással
10.00–20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

November 30. Civil Fórum
A velencei civil szervezetek részvételével a kastély 
házasságkötő termében.
A program nyitott, szeretettel várják a helyi civil 
szervezetek képviselőit.
17.30
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

December 3. Itt a Télapó!
Mikulásbuli, immár harmadik alkalommal a Korzón 
kicsik és még kisebbek örömére. Programok, játékok, 
meglepetések a jó öreg hószakállú személyes 
részvételével
14.00–22.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 4. Adventi Korzó 
Advent második vasárnapja programokkal és közös 
gyertyagyújtással
10.00–20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 6-tól 13-ig KIÁLLÍTÁS 
Mészáros Nelli festőművész alkotásai  
a Korzó 2. emeleti dísztermében
(Megnyitó: december 6-án 16.00 órakor)
10.00–20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 11. Adventi Korzó
Advent harmadik vasárnapja programokkal és közös 
gyertyagyújtással
10.00–20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 16-tól 23-ig KIÁLLÍTÁS
Mary T. Csajághy író, meseíró és amatőr festő, 
valamint Káldy Imre amatőr festő alkotásai  
a Korzó 1. emeleti kerengőjén
(Megnyitó: december 16-án 17.00 órakor, 
gyerekműsorral, könyvdedikálással)
8.00–20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 18. Adventi Korzó
Advent negyedik vasárnapja programokkal és közös 
gyertyagyújtással
10.00–20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 31. Disznóvágás a Korzón
Falusi disznóvágás és illatos Laci konyha egész 
nap a Pibistro előtt. Pálinka, bor, hurka, kolbász, és 
Nagymama fánksütödéje várja az érdeklődőket, 
muzsikaszó mellett
8.00–14.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

December 31. Szilveszter a Korzón!
Latin hangulat egész éjjel, konga party, 
táncbemutató, tűzijáték, mediterrán ízek,  
nemzetközi konyha és házi disznótoros.
19.30–05.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
A program ára: 24 500 Ft/fő, 
december 15-ig előfoglalással: 19 600 Ft, 
gyerekeknek 12 éves korig: 14 500 Ft/fő.

Címlapon: Velencei panoráma az épülő,  
új Bence-hegyi kilátóról. Írásunk a 10. oldalon.   
Fotó: Stehlik Norbert

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
december

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

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

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

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2016. december 2. (hétfő)

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

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

Szabó György: 14.00–15.00  
2016. december 15. (csütörtök) 

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

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

Kedves Velenceiek!
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A 
zakatoló, sok programmal és teendő-
vel tarkított nyári főszezon, majd az 
ugyancsak lüktető szeptember-ok-
tóberi időszak után elérkezett az év 

egyik legnyugodtabb hónapja, a november. A 
közelmúlt történéseinek felsorolását kezdjük 
azonban egy, az októbert lezáró, igen mozgal-
mas esemény említésével, az immár negyedik 
alkalommal megrendezett Tökös Mulatsággal. A 
Velence Korzón október 29-én ismét jól mulat-
tak kicsik és nagyok. A vidám hangulatú rendez-
vényen – egyebek mellett – volt Halloween tánc 
show, jelmezverseny, szellemlabirintus, tökfara-
gás, lámpáskészítés, Tökkirály- és Tökkirálynő- 
választás is, de természetesen a sokak által várt 
lámpás felvonulás sem maradt el a Korzó sétá-
nyán, amelyet a töklámpások felsorakoztatása 
követett a szökőkútnál. Ez a nap ismét remekül 
szolgálta a helyi közösségépítést, és jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy főszezonon kívül is 
ráirányítsa a figyelmet városunkra, sokakat ide-
vonzva a környékről és az ország más részeiből 
egyaránt.
Mindenszentek idején és az azt követő halot-
tak napján gyertyát gyújtunk azokért, akik már 
nem lehetnek velünk. Szeretett családtagjain-
kért, barátainkért, kollégáinkért. November 2-án 
koszorúzással egybekötve mi is így tettünk a 
velencei temetőben, valamint kegyeleti körút 
keretében a harcokban elesett magyar, német 
és szovjet katonák síremlékeinél, végül pedig a 
Civilház emléktáblájánál. 
Az 1956-os események kapcsán, fájdalmasan 

korán, mindössze 18 évesen hősi halált halt 
katona mártír, Némedi Varga László síremlé-
kénél kezdtük kegyeleti körutunkat, majd a 
magyar, a német és az orosz katonák sírjainál, 
emlékműveinél volt rövid főhajtás és koszorú-
zás, ahol „...önkormányzatunk nevében Pápai 
Szabó György református lelkipásztorral és 
Récsei Norbert katolikus plébánossal koszorúz-
tuk meg a katonai sírokat. Végül a Civilház hom-
lokzatán elhelyezett I. világháborús velencei 
hősök és áldozatok emléktáblájához kerültek 
a megemlékezés koszorúi és mécsesei. Minde-
gyik helyszínen imádságot és áldást mondtak a 
velencei református és katolikus egyház lelké-
szei. A szervezésért köszönet illeti a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottságot, és kiemelt köszö-
net jár nyugdíjasklubjaink képviselőinek is, akik 
virágokat helyeztek el a sírokon, és mécseseket 
gyújtottak a helyszíneken.
November vége már a kereszténység – hús-
vét melletti – legjelentősebb, egyben a csa-
ládok legnagyobb, legmeghittebb ünnepe, a 
karácsony jegyében telik. Az ünnepi hangulat 
a november 25-i adventi vásárral veszi kezde-
tét a Korzón. Aznap 17.30 órakor a hivatalos 
megnyitót követően közös énekkel indulnak a 
programok, de már 15 órakor sor kerül a város 
karácsonyfájának díszítésére, amelyre a díszeket 
most is helyi gyerekek készítik szombatonként a 
helyszínen. November 26-án, szombaton, vala-
mint 27-én vasárnap reggeltől estig gyermekek 
és felnőttek számára egyaránt érdekes és szóra-
koztató eseményekkel várunk minden kedves 

érdeklődőt. E tartalmasnak ígérkező hétvége 
után is, egészen karácsonyig minden vasárnap 
programoktól lesz zajos a Korzó. Iskolai és óvo-
dai fellépők műsorai, meghívott előadók pro-
dukciói, továbbá kézműves kiállítók színesítik a 
palettát délutánonként, este 17 órakor pedig a 
hagyományos gyertyagyújtásra kerül sor az egy-
házak képviselőinek közreműködésével. Bízom 
benne, hogy ez a rendezvénysorozat egy újabb 
kiváló alkalom lesz arra, hogy a velencei csalá-
dok minden hétvégén kilátogassanak a Korzóra, 
ahol ideális körülmények között, változatos 
programokon kapcsolódhatnak ki, erősítve a 
hely közösségépítő szerepét is.
Az adventi programok közül szeretnék egyet 
külön is kiemelni. A tavalyi remek kezdeménye-
zés nyomán idén is sor kerül az „Angyal keres-
tetik” című jótékonysági eseményre. November 
25-ig 100 hátrányos helyzetű velencei gyermek 
fogja egy-egy cédulára felírni, hogy mit szeretne 
kapni karácsonyra. A Korzón a TDM irodánál lesz 
kiállítva a cédulákat tartalmazó tábla, amelyről 
jótékonysági alapon bárki levehet egy cédulát, 
hogy teljesítse a kívánságot. Az ajándékok ünne-
pélyes átadójára december 18-án 15.30 órakor 
kerül sor. Jó érzés, szívmelengető pillanat lenne 
mihamarabb üres táblát látni.
Találkozzunk minden adventi hétvégén a Kor-
zón!

 Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink

Dr. Rónai László
idegsebész, neurológus,  
osztályvezető főorvos

Solymosy JózsefFo
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V
ELENCEI HÍRADÓ: „a jó orvos, sze-
mélyében is egy élő placebó!” Kitől 
származik a szállóigévé vált szólás? 
Számtalan jeles orvosi nagyságunk-

nak tulajdonítják, de lehet, hogy egyszerűen az 
utca embere fogalmazta meg az igaz mondást. 
Főorvos úr néhány betegével beszélgetve, óha-
tatlanul ez jutott eszembe. A megkérdezettek 
egységesen arról szóltak, hogy a főorvos úrral 
való első találkozás, már megnyugvást, önbi-
zalmat ad. Kérdezem főorvos urat – messze 
kerülvén a „mesterkélt” kifejezést – hogy ez az 
empátia, ez a kisugárzás, ez tudatos, vagy spon-
tán, magától jövő, a személyiségéből fakadó?
Dr. Rónai László: Nyilván, hogy semmi tuda-
tosság nincs benne; ilyen vagyok, én is bízom a 
betegekben, ők is bíznak bennem.
VH.: Kérem főorvos urat, hogy szóljon életútja 
kezdetéről, szüleiről, gyermekkoráról, iskoláiról!
Dr. Rónai László: 1947-ben, polgári családba, 
Budapesten születtem. Általános és középisko-
láimat is itt végeztem, 1965-ben érettségiztem.
VH.: Az orvosi pálya iránti vonzódás honnan, 
mikortól jelentkezett.
Dr. Rónai László: Ezt nem tudnám időponthoz 
kötni. A segíteni akarás, a gyengébb, az eleset-
tekkel való részvállalás mindenkor a személyi-
ségem része volt, ez lendített az orvosi hivatás 
felé. Az orvosi foglalkozás áhításában része volt 
annak, hogy egy orvos rokonomnak (dr. Szecsődi 
Imre) mesés, sok ezer kötetes könyvtára volt. Ez 
megfogott, hittem, hogy az orvosi pálya velejá-
rója a csodás könyvtár. 
VH.: Ebből kitűnik, hogy főorvos úr szenvedélye-
sen olvas, divatosan szólva, hobbija az olvasás. 
Más hobbija?

Dr. Rónai László: Hát igen. Nehéz rangsorolni, 
de a zene, főleg a klasszikus zene, ezen belül is 
az opera, feltétlenül a hobbijaim felsőfokát jelen-
tik. Kérdését megelőzve; a kertművelés, külö-
nösképpen a futballmeccseken való „szurkolás” 
szintén a hobbijaim közé sorolandó. Az opera-
imádattal kapcsolatban el kell mondanom, hogy 
ez 1953-ból datálódik, és Sztálin halálával függ 
össze. Szüleim a Diótörőre vagy a Hattyúk tavára 
vittek volna, de az előadás Sztálin halála miatt 
elmaradt. A meglévő jegyet érvényesítendő, 
Gounod Faustjára vittek el. A hatéves gyermek 
tetszését nyilván megnyerte a színpadi mozgal-
masság, bajvívások, egyebek, de megragadott 
a lendületes, drámai zene is. Szeretek utazni is. 
Utazni, nem utazgatni. Az utazgatók mennek 
erre, mennek arra, ha már ott vannak, megné-
zik – ha éppen nyitva van – ezt, esetleg amazt. 
Én mindig célszerűen utazom. Itt nem szólva a 
különböző szakmai konferenciákról, egyébként 
– mintha éppen konferenciára mennék – mindig 
pontos, behatárolt céllal utazom egy bizonyos 
eseményre. Pl. Gounod Rómeó és Juliáját  aka-
rom Milánóban meghallgatni a címszerepben 
Roberto Alagnával és Anna Netrebkóval. Vagy a 
világ első helyes futballistáinak összecsapására 
érkezem, mondjuk, Barcelonába. 
VH.: Elmulasztottam főorvos urat a szakmai 
életútjáról, szabadjon úgy fogalmaznom, hogy a 
szakmai karrierjéről kérdeznem.
Dr. Rónai László: Igyekszem az egyes szakmai 
állomásokat időrendben, pontosan felsorolni. 
Tehát; 1971-ben szereztem meg az általános 
orvosi diplomát. 1975-ben ideggyógyászati 
szak vizsgát tettem. 1977-ben elmegyógyászati 
szakvizsgámat tettem le, 1981-re datálódik az 
idegsebészeti szakvizsgám. Gyakorlatilag két 
munkahelyem volt, néhány évet az Országos 

Idegsebészeti Klinikán (Budapest, Amerikai 
út), néhány hónapot Bécsben dolgoztam, de a 
további éveimet a Székesfehérvári Szent György 
Kórházban töltöttem.
1983-ban kaptam meg a főorvosi kinevezése-
met, 1996-tól vagyok osztályvezető főorvos a 
Szent György Kórházban.
VH.: Jelenleg a velencei szakorvosi rendelőinté-
zetben beszélgetünk, tehát főorvos úrnak több 
állása is van.
Dr. Rónai László: Valóban, írd és mondd: 4 (azaz 
négy) állást töltök be. A székesfehérvári főállá-
somon kívül Velencén neurológiai – ezen belül 
egy speciális fejlődésneurológiai – szakrende-
lést vezetek, és még rendelek Törökbálinton is, 
ezen kívül Kisbéren a kórházban főorvosként is 
dolgozom. 
VH.: Családjáról még nem szólt főorvos úr.
Dr. Rónai László: Feleségem szintén az egész-
ségügyben dolgozik. Két fiam van, az 1972-ben 
született Balázs az apja hivatását folytatja: ideg-
gyógyász. A másik fiam, Zsolt ’75-ben született, 
ő szintén orvos, a Budapesti Semmelweis Orvos-
egyetemen biokémikus docens.
VH.: Tudomásom van róla, hogy 2014-ben főor-
vos úr Szent István-díjat vehetett át, valamint, 
néhány évvel előbb az évente csupán 100 kiváló 
egészségügyi dolgozónak kijáró Pro Sanitate-dí-
jat.
Dr. Rónai László: Valóban, nagy megbecsülés-
ben részesültem, méltán büszke vagyok rá. Való-
ban, még a Pro Sanitate kormánykitüntetéssel, 
és Szent György-érdemrenddel rendelkezem, 
mindkettőt 2007-ben kaptam.
VH.: Főorvos úr, olvasóink nevében is, köszönöm 
a beszélgetést, köszönöm, hogy időt szakított 
ránk.
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I. sz. Családorvosi Rendelő

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

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

II. sz. Családorvosi Rendelő

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

Angelika Családorvosi Kkt.

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

Központi Háziorvosi ügyeleti Szolgálat

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

I. sz. Fogorvosi körzet

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

Szak- és magánrendelések 

a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben (Balatoni út 65.)
munkanapokon 8:00-20:00-ig.  
Bővebben: www.szakrendelovelence.hu
Tel.: (22) 589-515

Fogorvosi rendelő

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

Gyermekorvosi rendelő  

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

I. sz. Védőnői körzet

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

II. sz. Védőnői körzet

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

Gyógyszertárak

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

szombat: 8.00–14.00

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

Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence, Iskola u. Tel.: 22/472-074
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00
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M
eszleny Ignác két fiával, Lászlóval 
és Benedekkel, valamint menye,  
unokái társaságában érkezett az 
ünnepségre, s örömmel válaszolt 

kérdéseinkre.
Velencei Híradó: Kedves Meszleny úr! Min-
denek előtt kollégáim nevében is tisztelettel 
gratulálok díszpolgári címéhez. Milyen érzések 
kerítették hatalmába, amikor megtudta, hogy a 
képviselő-testület önnek ítélte e rangos címet?
Meszleny Ignác: Rendkívül jólesett. Elsőre visz-
sza is kérdeztem, hogy ez komoly-e? Hálásan 
köszönöm mindenkinek, akinek bármilyen része 
volt a döntésben. Mindig is velenceinek tartot-
tam magamat. Azt szoktam mondani, olyan ve-
lencei vagyok, aki Pestre nősült. 
V.H.: Ahogy az a legtöbb velencei lakos előtt 
ismert tény, nagyon sokat köszönhet városunk 
az ön családjának, évszázadokra visszamenően. 
Mit jelentett ez az ön számára eddigi élete és 
munkássága során?
Meszleny Ignác: A gondtalan gyermekévek 
után nagyon gyorsan kellett felnőtté válnom. 
A család korábbi helyzete a lehetőség mellett 
igen komoly felelősséget is jelentett. Szüleim-
től is a közösségben élést és a velenceiekért 
érzett felelősséget tapasztaltam meg. Már a 
két háború között is máshol nem tapasztalt 
kiterjedtségű szociális gondoskodást valósí-
tottak meg Velencén. A második világháború 
után még meglehetősen színes összetételű ve-
lencei küldöttség is ment Fehérvárra, hogy az 
addig létező társadalmi és szociális béke foly-
tathatóságát kérjék. Ez persze illúziónak bizo-
nyult. Korábban, a háború alatt sem volt kétsé-
ges, hogy a húszéves koron még innen nekem 

nem az értelmetlen véráldozat, hanem a család 
és a velenceiek mentése a dolgom. A vagyon-
tárgyainkat utóbb elvették, ám ez a Velence 
iránti lelkesedésemet nem csökkentette, így 
aztán mindenki láthatta, hogy nem magunkért 
viszem az ügyeket. Ma is minden előrelépésnek 

örülök, Velence-szurkoló maradtam mindvégig. 
Sok szeretetet kaptunk az itt élőktől, a Gond-
viselésbe vetett hitem mellett ez is erőt adott. 
Emlékeimet, meglátásaimat az 1990-es évek 
végén Velencei tallózások címmel egy pici kö-
tetben össze is foglaltam.

Nekem Velence...

Városunk legújabb díszpolgára: 
Meszleny Ignác

www.velence.hu
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Mátay Balázs

Idén október 21-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hősei előtt tisztelgő ünnepi műsor keretében adták át Velence 
legrangosabb elismerését, a díszpolgári címet, amit ezúttal 
Meszleny Ignác kapott. Náci bácsi, aki idén töltötte be 91. életévét, 
láthatóan meghatottan vette át jól megérdemelt kitüntetését Koszti 
András polgármestertől. Az idős úr egész életútja és városunk 
érdekében végzett tevékenysége méltó őseihez, akik nélkül ma 
nem biztos, hogy egyáltalán létezne Velence. Ismert tény, hogy a 
török megszállás idején teljesen elnéptelenedett a település, s ezt 
a sok évtizedig tartó „tetszhalott” állapotot az 1700-as évek elején 
Meszleny János megyei alispán számolta fel azzal, hogy Vincze 
György nevű jobbágya segítségével, kiterjedt szervezőmunkájuk 
által újra benépesítette, s megint felhelyezte a térképre az akkoriban 
kihalt Velencét.
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Meszleny Ignác1925. július 30-án született, az idén ünnepelte 91. születésnapját. A máso-
dik világháború alatt 1944 telén nemzetőrséget szervezett Velencén a település lakói éle-
tének védelmére és a fosztogatások megakadályozására. A falu lehetséges önvédelméért a 
hosszú és többszöri ostromok idején önzetlenül tevékenykedett. Ezért életét is kockáztatta, 
a saját sírgödrét is ásatták vele, ám végül életben hagyták.
Az 1970-es évek elején megalomán tervek születtek a Főszög házainak ledózerolására és 
betonmonstrum épületek felhúzására. A napokban előkerült eredeti dokumentumok sze-
rint 47 (negyvenhét) velencei, döntően nagyon jó állapotú családi házat érintett volna az 
újkori falurombolás. Mérnökként 1971-ben ellentervet készített társaival, a kemény dikta-
túra idején falugyűlést szervezett, s másfél száznál is több tiltakozó aláírást gyűjtött össze. 
A velencei arculatot megőrző, olcsóbb és hatékonyabb fejlesztési koncepciót készített, 
melyet a velenceiek a hatalmi akarat ellenében támogattak. Ügyészségi beadványt, közér-
dekű bejelentést tett, s rámutatott: a településrészt lerombolni akaró terv készítői és elbírá-
lói ugyanazon személyek, tehát összeférhetetlenség áll fenn, s a velenceiek megkérdezése 
nélkül, a fejük felett akarnak dönteni, pazarló módon. A tiltakozó, ám egyben megoldást is 
javasló akciósorozat miatt is később aztán folyamatosan megfigyelték és vegzálták. Az alul-
ról jövő kezdeményezésnek azonban híre ment, s elmaradt a visszafordíthatatlan károkozás. 
A rendszerváltozás után az épülő iskolának nagyszámú facsemetét és dísznövényt ajándé-
kozott. A Virágos Magyarország kezdeményezést, a Velencének nemzetközi szinten is díjat 
és elismerést hozó virágosítási programot tanácsaival és személyes munkájával, növény-
adományokkal segítette.

V.H.: Hogy látja, örökösei, családja további tagjai 
– elsősorban az önt féltő gondoskodással most 
is elkísérő László és Benedek fia – mennyire tud-
ják folytatni azt a tevékenységet, amit ön és elő-
dei is végeztek a település és a Meszleny család 

különleges kapcsolatának folytatása, fenntartá-
sa érdekében?
Meszleny Ignác: Fiaim gyermekkorukban 
minden nyarukat itt töltötték, s azóta is visz-
szajárnak. Őseik, rokonaik is itt nyugszanak, 

miként édesanyjuk, szeretett feleségem, és 
testvéreim is. Bárhol is éljen valaki, ahol ősei 
nyugszanak, azért ott van az ember szíve. 
Unokáim is kötődnek Velencéhez, büszkék rá, 
figyelik és örülnek a jó híreknek. Nem aggó-
dom a folytatás miatt. 
V.H.: A keretes részben élete, Velencéért vég-
zett tevékenysége röviden fel van sorolva, ám ez 
csak egy szelete a teljes „tortának”. Rovatunk cí-
mét kidomborítva: Meszleny Ignácnak mit jelent 
Velence?
Meszleny Ignác: Az egész életem ide kötődik, 
a bőven kijutó nehéz időszakokban mindig itt 
töltődtem fel, azt is mondhatnám: Velence men-
tett meg. Ha kimozdulok otthonról, a legszíve-
sebben ide jövök. Itt vagyok otthon.
V.H.: A múltról már sokat tudunk, ám végül, de 
nem utolsósorban szeretnénk azt is megtudni, 
hogy érzi magát most, mivel tölti napjait manap-
ság Velence legújabb díszpolgára?
Meszleny Ignác: Túl a kilencvenen már nehe-
zebben mozgok, ám azért követem a híreket, 
olvasok, rendezgetem emlékeimet, örülök az 
unokáimnak.
V.H.: Meszleny úr, köszönöm válaszait. Kívá-
nok önnek szerkesztőségünk és – nyugodtan 
mondhatom – minden velencei lakos nevében 
jó egészséget és további boldog éveket.
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Solymosy József,
a Velencéért Oklevél új birtokosa

V
elencei Híradó (Mátay Balázs): Kedves 
Jóska bácsi, mindenekelőtt tisztelettel 
gratulálok kitüntetésedhez! Ez az, amit 
nem adnak érdemtelenül senkinek, ez 

az, amire te magad is messzemenőkig rászolgáltál. 
Sokszor hangsúlyozod, hogy az öndicséret büdös, 
ezért talán az megengedhető, hogy a  „messzeme-
nőkig rászolgáltál” jelzőt én írtam le veled kapcso-
latban. Az elismerés átvétele előtti méltatásodban 
elhangzott, hogy nem vagy született velencei, sőt 
még csak nem is a közelben, hanem a Tisza part-
ján, Szolnokon láttad meg a napvilágot immár 80 
esztendővel ezelőtt, ifjú korodban pedig Szegedre 
jártál egyetemre. A szó szoros értelmében elmond-
hatjuk, hogy hosszú utat jártál be, amíg Velencén 
kötöttél ki. Ezt az utat próbáld meg a kedves olva-
sóknak röviden vázolni. Mikor, és miféle szél hozott 
a folyó mellől a tó partjára?.
Solymosy József: Szíves kérdésedre könnyű a 
válasz: két, életrajzi adatokban bővelkedő novel-
láskötetem is megtalálható a Velencei Városi 
Könyvtárban. Hagyás- Fák, illetve, Árnyak, Szár-
nyak, Vágyak címmel. 
VH.: Saját bevallásod szerint grafomániában, írás-
kényszerben szenvedsz, ami eddig több kisebb-na-
gyobb kiadvány, könyv és újság formájában öltött 
testet, részben vagy egészben a te munkássá-
godat dicsérve. Mikor érezted először azt, hogy 
neked ez lesz az igaz utad, és mi volt az első mun-
kád – ha még emlékszel rá – újságíróként?
Solymosy József: Igen, valóban, az íráskényszer 
felfogható úgy is, mint egy betegség, de úgy is, 
mint a Teremtő egy adománya. Már diákkorom-
ban elkezdődött, mindenféle irodalmi versenyen 

Elérkezett a pillanat, amikor a „hóhért akasztják”, amikor lapunk 
legtöbb interjújának szerzője a másik oldalra kerül, kérdezőből 
válaszadóvá változik át. Izgalmas életútja, több területen jól 
végzett munkája, élettapasztalata okán is járna neki minimum két 
oldal a Híradóban, azok után pedig, hogy ő az egyik, aki 2016-ban 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 
értelmében október 21-én átvehette a település egyik legrangosabb 
elismerését, a Velencéért Oklevelet, nem is lehetett kérdés, hogy 
Solymosy Józsefnek most át kell ülnie a riportalany székébe.

elindultam, hol győztem, hol szégyent vallottam. 
A forradalom vérbefojtása után az íráskénysze-
rem kiteljesült. Szamizdat lapoknak tudósítot-
tam, álnéven írtam. Az írásaim alatt ritkán jelent 
meg az én nevem, ez – szégyen ide, szégyen 
oda – abban is megnyilvánul, amikor – többen 
is vagyunk így – „besegítünk” valamelyik kere-
settebb regényírónak, novellistának. Föltétlenül 
le kell szögeznem, hogy egy irodalmi műfaj van, 
amibe soha, de soha nem kontárkodtam bele, ez 
a költészet. A költő, a kézzelfogható valóságon 
túli, valóság, lelkéből fakadó kisugárzója. Rímet 
faragok, szívesen faragok, de ennek a költészet-
hez semmi, de semmi köze nincs.
VH.: Valószínűleg az írásnak, helyi lapszerkesztői 
munkádnak is köszönheted ezt az elismerést. 
Minőségben, precizitásban a legjobb kollégáim 
közé tartozol, ezt bátran állíthatom, akikkel 
25 éves pályafutásom során a média, az újság-
írás világában találkoztam, ám az a lendület és 
szakma iránti alázat, szeretet, ami belőled 80 
esztendősen is árad, az egyértelműen páratlan. 
Számomra lenyűgöző, ahogy ehhez a szakmához 
ennyi év után is hozzáállsz! Mi az, ami folyamato-
san erre motivál téged?
Solymosy József: Azt hiszem, hogy erre már 
megfeleltem, egyetlen szóval: az íráskényszer:
VH.: Nyilván az újságírói, lapszerkesztői munka 
mellett több más oka is van annak, hogy te lettél 
az egyik díjazottja Velence Városának 2016-ban. A 
bizottsági munka, az elmúlt 26 évben szervezett 
sok-sok rendezvény, s egyéb fontos, a helyi közös-

ség érdekében kifejtett tevékenységed. Felsorolni 
is nehéz lenne. Ha már „akasztjuk a hóhért”, akasz-
szuk hát rendesen: te magad hogy érzed, mi az a 
munkásságaid közül, ami a legtöbbet nyomhatott 
a latban a kitüntető cím odaítélésekor?
Solymosy József: Velencén – leszámítva Gulyás 
József négy évét – mintegy 20 évet késett a rend-
szerváltozás. Sokan – mint én is – igyekeztünk 
az elmaradó folyamatot gyorsítani. Hogy a sok 
barátom közül miért éppen engem jelöltek, ezt ők 
tudják, akik jelöltek.
VH.: 80 év ide vagy oda, nem nagyon tudlak ott-
hon ülő nyugdíjasként elképzelni. Az időnként 
jelentkező, korral járó fizikai korlátokat, nyűgö-
ket-bajokat leszámítva igen mozgalmas életet 
élsz, naponta mozogsz, sétálsz, nyáron korán 
reggel már a tóban úszol. Soha nem fordul meg a 
fejedben, hogy egy kicsit visszavegyél a sebesség-
ből, a pörgős életritmusodból?
Solymosy József: Nem kell semmit „visszaven-
nem”, visszaveszi a Természet. Egy nagy csatám 
volt már a Kaszással, több mint két éve, sikerült 
legyőznöm. Legközelebb már biztosan nem 
hagyja magát, de hát – sokszor elcsépelt, de 
nagyon igaz mondás – a születés magában fog-
lalja a halált is.
VH.: Jóska bácsi, te tudod a legjobban, hogy ter-
jedelmi korlátaink vannak, egyébként holnap reg-
gelig lehetne még folytatni ezt a beszélgetést. A 
lapból nem szeretnénk „kilógni”, viszont keretbe 
foglalva a beszélgetést, arra mindenképpen szeret-
nélek még megkérni, hogy oszd meg olvasóinkkal 
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a családi paramétereidet, mit kell, mit lehet tudni 
ebben a tekintetben Solymosy Józsefről?
Solymosy József: Álljon itt az alábbi, 2015-ben 

íródott rímfaragványom, az választ ad kérdéseidre, 
nem is szólva a már említett két novelláskötetről.
VH.: Jóska bácsi, nagyon szépen köszönöm a 

beszélgetést, s kívánom, hogy még sok évig ilyen 
hasznos és aktív tagja legyél a velencei közélet-
nek, valamint lapunk szerkesztőségének.

Múzsafi dobos Kobold minap felkeresett;
Rajzolnék néki az életemről keretet?
Vagy mondanék-e néhány megesett esetet?
Interjút kért, hetvenest, verseset, veretest.
Szólt: ne tespedj, serkenj, írj neveset, heveset!
Olyan jó éleset, hegyeset, de kedveset!
Írj hát, ne túl sokat, de nem is túl keveset!

Én mondottam egy rettenetes keservesest,
Végül, könyörgésére a szívem megesett.
Mohó Kobold! Ha dobod dobod, és úgy mondod;
Mord, monoton monológot hallani lesz módod:
  
 Bár idő múlását éberen lestem,
 De bizony, azt mégsem értem tetten,
 Egyszerre csak aggastyán lettem.
 Nem siettem, éppen lassan mentem,
 Épp csak néhány lélegzetet vettem.
 A  nyolcadik X? Bíz, itt van menten!
 Hitemmel és reményemmel, csak ketten,
 Együtt, ők mindig velem, mellettem.
 Igaz úton haladtunk sebesen,
 Istennek tetszőn? Néha nehezen.

Istennek sok teremtményét kedveltem.
Életemben érdemtelent is szerettem.
Ekkor? Időben gyors kanyart vettem.
Nem engedtem mást sírni helyettem,
Amit megfőztem, azt megettem.

 A hazaszerető? Az; nagybetűs EMBER!
 Csak szakálla van, hivalkodó, kender?
 Csak itt lakik? Még kisbetűs ember,
 Szíve-lelke nem magyar, tán’ berber.
 Akartam, nagybetűs EMBER lettem,
 Felelősséget másra nem kentem.

Mondok rokont, unokát, gyermeket,
Barátot, munkatársat, egyebet?
Tőlük kaptam kellemes eleget,
Lelket karcolgató langymeleget.
Mondok lovat, macskát és ebeket?
Tőlük (!)  Sugárzik a hű szeretet.  

Ha már elérted ezt a hetvenet,
Lábad fáj, ha leviszed a szemetet.
A tél zord, mert nem érzel meleget,
Tavasszal, ősszel semmi kellemet.
Nyáron már nem úszkálhatsz eleget,
Minden-minden szegi a kedvedet.

Egyre lassabban pereg a nyelved,
Neveknél gyakran kihagy az eszed,
Ezt és azt ésszerűtlenül teszed.
Gyomrod fáj, ha a sült húst eszed.
Csupán homályosan lát a szemed,
Mást sem hallasz, mint a belső neszed.

Szemed előtt ott a szürke hályog,
A fogínyeden tátog egy tályog.
Körül? Nemzethalál-pernye szállong,
Fent? Allan Poe hollója károg.

 Rútul az ember tüdeje, mája,
 Megszakad az élet szokott árja.
 Elsüllyed a léket kapott gálya,
 Véget ér lassan a földi pálya.

A keserű pohár lassan megtelt.
Út, amelyik sehova sem vezet.
Érzelem tárháza is telve, betelt.
Az Élet? Az is továbbszáll, eltelt.

 Éltem az életemben értelmet?
 Átéltem az igaz érzelmet?
 Igen! Ötvenhatot megélhettem,
 Népünk fennköltségét megérthettem.

A Menny kapujában árván, kábán állván,
Reá, a portársra, Szent Péterre várván,
Bentről kihallik egy zengő égi hárfán;
Babba Mária szavával szól egy sámán:
Ekkora nagy és számos szenvedés árán,
A Népemnek kijár, hogy boldogsága árján
Megélje, hogy bűntársainak, a sáskák hátán,
Elkotródik mind, a böszme, hazug sátán!

 Te, Hitvesem, hőn szeretett Nejem,
 A szívedben maradj mindig velem!
 Urnában lesz porráégő testem,
 Kozmoszban olvad megnyugodott lelkem,
 Végre majd a végső békét lelem,
 Mert nyolcvan évet EMBER lenni mertem.
 

(2015)

HETVENKEDVE, KEDVESKEDVE
NYOLCVANKODVA, BEVACKOLVA

(Nem vers!!! – rímjáték)
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs

A szél nehezíti az új kilátó építését  
a Bence-hegyen
Gőzerővel folynak az új Bence-hegyi kilátó kivitelezési munkálatai. 
A régi – 1988-ban elbontott, 23 évig kilátóként használt – olajfúró 
torony helyén új, látványnak sem utolsó magas kilátó épül, 
mely elődjéhez hasonlóan közkedvelt kirándulóhely, Velence 
emblematikus pontja lehet, ahonnan csodálatos körpanoráma tárul 
elénk: a Velencei-tó, a környező települések és a hegyvonulatok 
pazar látványt nyújtanak. Az építmény a tervek szerint jövő év 
tavaszán készül el.

A július közepe óta folyó beruházás előzménye 
az az ötletpályázat volt, amelyet a Velencei-tó és 
Térsége, a Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési 
Tanács és a Vadex Mezőföld Erdő- és Vadgazdál-
kodási Zrt. hirdette meg még 2014 decembe-
rében. Ennek folyamán a beérkezett 156 pálya-
műből választotta ki a 10 tagú bíráló bizottság 
a legjobbakat 2015 áprilisában, köztük azt a 
tervet, amely végül most megvalósul. Ez Mer-
kel Tamás és Kruppa Gábor munkáját dícséri. A 
Bence-hegy tetején természeti formákat idéző, a 
gyönyörű táj elemi erőit is megjelenítő, szélfútta 
fára, hajlott levélkehelyre, virágsziromra, fosszíli-
ákra emlékeztető kilátó épül. A belsejében felve-
zető lépcső kilátóterasszá nyílik. Anyaga kő, és 
csiszolt, színezett beton. 
Az egyik tervező, Kruppa Gábor a következőket 
nyilatkozta a turistamagazin weboldalán szel-
lemi szüleményükről:
– Egy olyan természeti alakzatokat utánzó for-
mát akartunk itt létrehozni, ami sok mindent 

felidéz, de valójában semmire sem hasonlít, 
nem egyértelműen beazonosítható, kissé rejtel-
mes, titokzatos tárgy a hegytetőn. Már messziről 
felkelti az autópályán utazók, a tavon hajózók 
érdeklődését, de közelről, a felfelé tekeredő 
szerpentinen, a kacskaringós Panoráma úton 
haladva is minden oldalról más-más képet ad, 
így nem válik hamar unalmassá, megszokottá 
a látványa. A leglátványosabb része a tó felé 
kinyúló kilátóterasz, amit mintha odahajlítana, 

csavarna az északnyugati irányból fújó szél. A 
pályázatunk sikerességéhez a helyiek szemszö-
géből az is hozzájárulhatott, hogy ez a torony 
nagyon időtálló anyagból készül, és ezért nem 
kell attól félni, hogy az avulás miatt lezárják, 
mint az olajfúrótoronyból átalakított és elrozs-
dásodott acélszerkezetű elődjét. 
Sokan kíváncsiak arra is, milyen funkciókat lát 
majd el a hegy tetején egyre látványosabban 
magasodó építmény? Nos, a kilátó a tervek sze-
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rint alkalmas lesz turistacsoportok, kiránduló 
osztályok (30-50 fő) egyidejű befogadására. 
Legmagasabb pontjának magassága a rendezett 
terepszinthez képest 20 méter. A kilátóhoz kap-
csolódóan a látogatók kiszolgálása érdekében 
egyéb funkciók (várhatóan mosdó, büfé-kávézó) 
is kialakításra kerülnek. A kilátó egyben építé-
szeti jelként is szolgál – a 210 méter magas Ben-
ce-hegy a környék kiemelkedő pontja, a tetején 
emelkedő építmény ezért a látkép meghatározó 
eleme lesz. A közel 20 méter magas kilátószint-
hez 118 lépcsőfok fog felvezetni. Útközben lesz 
néhány pihenő, a torony belsejében futó csiga-
lépcsőn és egy ponton ki is lehet majd kukkan-
tani a tó felé, mielőtt a teljes panoráma feltárul. 

Alighanem sokan várják már, hogy ezt a panorá-
mát élvezhessék. Előzetesként egyelőre be kell 
érnünk a címlapon található, valamint az itt mel-
lékelt fotókkal, amelyeket november közepén 
készített Stehlik Norbert az épülő kilátóról.           
Megkerestük a kivitelező Tótok Generálkivi-
telező Kft. ügyvezetőjét, Bocsi Sándort, aki 
elmondta, hogy a megfelelő ütemben haladnak 
a beruházással, ám jelentősen lassítja és időn-
ként akadályozza a munkafolyamatokat az erős 
szél, így az eredetileg tervezett januári átadási 
határidőt biztosan nem tudják tartani.
– A Bence-hegyi kilátó építése az ütemezésnek 
megfelelően halad. A kerékpártárolóval, környe-
zetrendezéssel ellátott létesítmény nagyközön-

ségnek történő átadása 2017. áprilisában várható.
A térség egyik meghatározó magaslatán a terep-
szinttől közel 20 méter magasságú terjedelem-
ben végzett kivitelezési munkákat jelentősen 
befolyásolja az alkalmanként 18 m/s-ot megha-
ladó erősségű szél, ami a munkavédelmi kockáza-
tok miatt lehetetlenné teszi a daruzási és magas-
ban végzett munkafolyamatok végrehajtását.
A jelenleg is zajló szerkezetépítési munkák  
során több mint 16 000 kilogramm betonacél 
és 120 m3 szerkezeti beton kerül bedolgozásra 
– tájékoztatott Bocsi Sándor. 

(MB)

A tavalyi sikeres debütálás után idén ismét 
lesz fedett műjégpálya Velencén! A megnyitó 
november 25-én az Adventi Korzó első napján 
lesz majd 17:00 órakor. A szezonális létesít-
mény várhatóan 2017 március elejéig üzemel a 
Velence Korzón hétfőtől péntekig 16:00-20:00-
ig, szombaton és vasárnap pedig 10-től 20 óráig. 
Hétköznap délelőttönként a környékbeli iskolák, 
óvodák csoportosan használhatják a jégfelüle-
tet. A pálya most is egy nagy fedett sátorban lesz, 
így az időjárás viszontagságai nem nehezíthetik 
az üzemeltetést, s nem ronthatják a jég minő-
ségét sem. Ezúttal is lesz kulturált melegedő és 
büfé, de korcsolyabérlésre, korcsolyaélezésre is 
adódik lehetőség. A jégfelület a tavalyi 15x30 
métereshez képest néhány méterrel növekszik, 
tehát nagyobb hely lesz a korizásra, a pályát 
palánk övezi, az üzemeltető pedig folyamatosan 
kezeli és gondozza a jeget, ami így mindvégig 
kiváló minőségű lesz.

Ismét lesz műjégpálya a Korzón!
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Biztonságunk érdekében  

Nem volt kiemelkedő az elmúlt egy hónap 
a szabálysértések, bűncselekmények tekin-
tetében Velencén, ám most sem unatkoztak 
a rendőrség, a polgárőrség és a katasztró-
favédelem (tűzoltóság) illetékesei, akadtak 
olyan események, amikor szükség volt a 
beavatkozásukra.

A helyi polgárőrség önkéntesei Fehér István 
elnök vezetésével októberben 280 órát te vé-
keny kedtek (köz)biztonságunk érdekében, 
eb ből járőrözéssel 82 órát, sportesemények biz-
tosításával 52, egyéb események biztosításával 
66 órát töltöttek. Mindenszentek és halottak 
napján a temető biztosítását 60 óra időtartam-
ban végezték, de 20 órában segítették az iskola 
környékén a tanulók közlekedését is.

Október 30-án este a velencei temetőbe kaptak 
riasztást a tűzoltók, ahol négy műanyag hulla-
déktároló edény és az avar kapott lángra. Az 
esethez nagyon gyorsan, a riasztástól számított 
hetedik percben megérkeztek a helyi önkéntes 
tűzoltók (VÖTE), akiknek sikerült megfékezniük 
a tüzet, s egyben megakadályozniuk a még 
nagyobb bajt. Ez az eset is megmutatta, meny-
nyire fontos a temetőlátogatók felelős magatar-
tása a mécsesek, gyertyák meggyújtása, kihelye-
zése, vagy éppen lángjuk eloltása tekintetében. 
Most kis híján nagy baj okozott egy felelőtlenül 
kidobott gyertya vagy mécses, ugyanis vélhe-

tően nem maguktól gyulladtak a hulladéktároló 
edények és környezetükben az avar...
Egy másik tűzeset is történ ezen a napon a tóparti 
városban: kora délután egy villanyóra-szekrény 
gyulladt ki a Tulipán utcában. Nagyobb baj ebből 
sem lett, a helyiek mellett gyorsan kiérkeztek a 
pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók is, s hatásos 

beavatkozásuknak köszönhetően elhárították a 
veszélyt.

Bejelzett a szén-monoxid-érzékelő október 
21-én délben a Csemete utca egyik családi 
házában. A helyszínre nagyon gyorsan kiértek 
a helyi önkéntes és a székesfehérvári hivatásos 
tűzoltók, valamit riasztották a mentőket és a 
gázszolgáltató E.On szakembereit is, akik elvé-
gezték a szükséges beavatkozásokat. Szeren-
csére senkinek sem esett baja.
Ez az eset is rávilágít arra, mennyire fon-
tos, hogy az érintett épületek, lakások fel 
legyenek szerelve szén-monoxid-érzékelő-
vel. Íme a katasztrófavédelem intelmei és 

ajánlásai annak érdekében, hogy a színte-
len-szagtalan „csendes gyilkos” ne szedjen 
áldozatokat.
A téli időszak egyik sajnálatos velejárója, hogy 
szinte mindennapossá válnak a szén-monoxid- 
mérgezéssel kapcsolatos hírek. A szén-monoxid 
jelenlétét nem érzékeljük, mivel színtelen, szag-
talan, a szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, 
szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen össze-
téveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. 
Az akár halálos kimenetelű esetek néhány egy-
szerű és könnyen betartható szabállyal meg-
előzhetők.
A szén-monoxid-mérgezés elsősorban valamely 
tüzelő berendezés nem megfelelő üzemelte-
tése miatt fordulhat elő. A másik veszélyforrást 
a gépjárművek zárt térben (garázs, mélygarázs, 
alagút) történő üzemeltetése jelenti; kerüljük 
az ilyen helyeken való huzamos tartózkodást, 
a járművet csak a feltétlenül szükséges ideig 
járassuk és ha van ilyen, figyeljük a szén-mo-
noxid-érzékelő jelzését. A tragédiák többsége a 
tüzelőberendezések használata során történik, 
és miután ez a problémakör összetettebb, ezzel 
részletesebben foglalkozunk.

A szén-monoxid élettani hatásai
A sűrűsége közel áll a levegőéhez, ezért egyen-
letesen oszlik el a légtérben. Erősen mérgező! 
Mérgező hatása azzal magyarázható, hogy a 
vér hemoglobinjában található vasatomokkal 
stabil komplexet, szén-monoxid-hemoglobint 
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képez, ezzel a szervezet oxigénfelvételét és oxi-
génellátását akadályozza. A hemoglobin akkor is 
megköti a szén-monoxidot, ha a levegő szénmo-
noxid-tartalma csekély, 250-szer nagyobb affini-
tással kötődik a vér hemoglobinjához, mint az 
oxigén. Belégzése során azonnali hatás a fejfájás, 
szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség 
csökkenése. A tünetek többsége könnyen félre-
értelmezhető, gyakran egyéb más kiváltó okot 
sejtenek a mérgezést elszenvedők.

Megelőzés
Célszerű minden gázfűtéssel rendelkező ingat-
lanba a cirkó vagy kazán közelébe szénmo-
noxid-érzékelőt telepíteni (veszélyes szénmo-
noxid-koncentráció esetén erőteljes hangjelzést 
ad), ami adott esetben életet menthet.
A balesetek megelőzését úgy alapozhatjuk meg 
legjobban, hogy a tervezéssel, kivitelezéssel 
és az üzembe helyezéssel megfelelő szakem-
bert bízunk meg. Soha ne becsüljük alá ezeket 
a feladatokat, a tervező, a tervek szerint eljáró 
kivitelező és az üzembe helyezéshez szükséges 
szakemberek gondos munkája garancia lehet a 
műszaki követelményeknek megfelelő és biz-
tonságos rendszerek működésére.
A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetet-
len része az égéstermék-elvezető, a kémény. 
Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló 
tégla, vakolat, beköltöző madarak, darazsak stb. 
miatt), úgy a helyiség levegőjét használó, nyílt 
égésterű hőtermelő-berendezésből az égéster-
mék egy része vagy egésze a helyiségbe áram-
lik vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő 
levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztiku-
san megemelkedik.
Biztonságunk érdekében elengedhetetlen a 
kémények rendszeres ellenőrzése. A saját érde-
künk tehát, hogy ne akadályozzuk a rendsze-
res kéményseprői ellenőrzést, felülvizsgálatot, 
szükség szerint a kémény tisztítását, és fogadjuk 
meg a szakember tanácsait.
Ajánlott a gázfogyasztó-berendezéseket is felül-
vizsgáltatni minden fűtési szezon megkezdése 
előtt, amely egyébként a berendezések olcsóbb 
üzemeltetéséhez is hozzájárulnak. Új tüzelőbe-
rendezések kiválasztása során célszerű a külső 

Ha a tó vize már 20 fokos, ameddig 20 fokos, haj-
nalonként lejárok/lejártam úszni egy órácskát. 
Megélt 80 évem, és ez alatt összeszedett nyava-
lyáim ilyenkor nagyrészt felejtődnek, az úszás-
sal egy-egy marék gyógyszert is megtakarítok. 
Lementem június 25-én 6 órakor is. A Tóbíró 
strand parkolójában hagyott kocsiban elrejtet-
tem igazolványaimat, slusszkulcsomat a herme-
tikusan záró műanyag szelencében nyakamba 
akasztottam, botommal a partra, ott egy padhoz 
vánszorogtam. Ruháimtól megszabadulva, úsz-
tam egy órát. Kimászva a vízből, tapasztalnom 
kellett, hogy botom a helyén, ruháimnak, strandi 
felszerelésemnek sem híre, sem hamva, ember a 
környékben sem…

     
Nem sok reményt támasztva, de azért e-mailen 
értesítettem a rendőrséget. Meglepett, amikor 
egy röpke hónap múltán (augusztus 2-án) egy 
teljes oldalas HATÁROZATOT kaptam. Megálla-
pították, hogy alsóneműim és egyebek 34 000 
Ft-ot értek, így nem bűncselekményről, hanem 
csupán szabálysértésről van szó. Egy fél hónap-
nál alig több telt el, ismét rendőrségi posta 
érkezett. Az évtizedek óta ismert postásnál sze-
mélyi kártyával kellett személyazonosságom 
valódiságát igazolni. IDÉZÉS a címe az ismét 
teljes oldalíves írásnak. Szeptember 7-én 08.15 
perckor személyesen (?!) jelenjek meg. Ha nem 
jelenek meg? Ajjaj! Kerékbetörésről, felnégyelés-
ről nem volt szó, de azon kívül? Hosszú-hosszú 
leírás a költségekről. Ha gyalog vezetnek elő, ha 
gépkocsival visznek, ha 25 kilométerem belül-

ről, netán túlról, ez minden esetben más-más 
költséget jelent. Telefonon felhívtam az ügy-
intéző hölgyet. A hivatalos levelek hangneme 
után számítottam egy merev, „elhivatalosodott” 
hangra… Nem! Bájos, kellemes, megértő, szépen 
csengő hang. Elmondtam, hogy saját kocsimmal 
bármeddig elmegyek, de a rendőrségi parkíro-
zóból a jelzett irodához eljutni, nos, az nekem 
reménytelenebb feladat, mintha a Himaláját 
igyekezném meghódítani. Jaj, nem, dehogy; így 
a hölgy. A jövő héten, előzetes telefoni egyezte-
tés alapján elmegyek önökhöz, mert egy papírt 
személyesen kell aláírnia. Győzött a humanitás a 
bürokrácia ellenében!

Szeptember 23-án felkeresett lakásomon egy 
igen attraktív rendőrhölgy. Mikor a – netán feles-
leges – adminisztrációt említettem, természe-
tes, hogy védte a „mundér becsületét”, illetve 
nemcsak védte: megvédte! Engem tökélete-
sen meggyőzött arról, hogy a sok papírmunka 
az esetükben elkerülhetetlen! Akár hónapok 
után is olyan összefüggések bukkanhatnak föl, 
amiket éppen a pontos papírmunka tesz ered-
ményessé. Igen, beláttam, ha mondjuk, a „Kan-
szöcsketenyésztő Vállalatnál”* rálegyintenek 
egy ügyre, annak valószínűség szerint, nincs 
jelentősége. A rendőrségnél nincsenek, nem 
lehetnek lényegtelen ügyek! Az esetleg bürokrá-
ciának látszó adminisztráció elkerülhetetlen a fő 
feladat: az  őriznek és védenek, ellátása mellett.  
(*saját szókincstárból)    

Solymosy József

BÜROKRÁCIA < HUMANIZMUS

levegőt közvetlenül használó, a helyiségek lég-
terétől függetlenül üzemeltethető, zárt égés-
terű berendezéseket előtérbe helyezni. Ilyenek 
és szakszerű égéstermék-elvezetők használata 
esetén gyakorlatilag kizárhatjuk a szén-monoxid 
megjelenését.

Nyílászárók, oxigénellátás
A hőtermelő-berendezések üzemeltetéséhez 
nélkülözhetetlen az égéshez szükséges oxigén. 
Nyílt égésterű (a helyiség légterével összeköt-
tetésben lévő égésterű) tüzelőberendezések 
esetén az oxigén a helyiségek levegőjéből szár-
mazik, ami az épületbe szellőzőrácsokon és a 
hagyományos ajtók és ablakok légrésein keresz-
tül jut be. A fűtési költségek csökkentése miatt 
napjainkban igen népszerű a nyílászárók cseréje. 
Számolni kell azonban azzal, hogy légáteresztő 
képességük minimális, ezért jelentősen csök-

ken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha 
egyéb mód nincs a levegő pótlására, akkor a 
tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égés-
hez a helyiség oxigénjét, és a levegő-utánpótlás 
hiánya miatt a kémény – még ha jó állapotú, 
akkor sem – nem képes az égésterméket elszál-
lítani. Egyre tökéletlenebb égés alakul ki, és a 
szén-monoxid halálos mennyiségben való meg-
jelenése csak idő kérdése.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gázüzemű 
vagy vegyes tüzelésű fűtési technikák esetén, 
fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az új 
típusú nyílászárók megfelelő szellőzőnyílással 
legyenek ellátva. A szigetelés és a szellőzés hite-
les szakemberek által történő beszereltetése 
szükséges. Régebbi típusú nyílászárók esetén 
felülvizsgálatot, ellenőrzést érdemes előirá-
nyozni.  (Mátay Balázs)
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Velencei Híradó: Velence Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2016. október 27. 
napján tartotta soros ülését. Az első napirendi 
pont a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desz-
tináció Menedzsment Egyesület 2016. évről 
szóló beszámolója volt, majd a TDM Egyesület, 
valamint Velence Város Önkormányzata között 
kötendő támogatási szerződés is terítékre került. 
A képviselő-testület 9 igennel, egyhangú szava-
zással fogadta el a beszámolót és a támogatási 
szerződést is.
Koszti András: Igen. Egyhangú volt a dönté-
sünk, mert a TDM Egyesület véleményünk sze-
rint kiváló munkát végzett 2016-ban Bársony 
Péter elnök úr szakmai vezetésével, és ezt a be-
számolójuk is tükrözte. Ami a támogatási szer-
ződést illeti: Velence Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, valamint a Velencei-tó Turiz-
musáért Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület együttműködési szándékát fejezte ki 
a KDOP-2009-2.1.1./A „Helyi Turisztikai Deszti-
nációs menedzsment szervezetek támogatása” 
című pályázat eredményeként megkötött tá-
mogatási szerződésben vállalt feladatok ellá-
tása, továbbá az önkormányzati rendezvények 
megszervezése kapcsán, a határozat elválaszt-
hatatlan részét képező mellékletben található 
támogatási szerződés szerint. Képviselő-testü-
letünk a TDM-nek a határozat 1. pontja szerinti 
támogatási szerződésben rögzített 58 000 000 
Ft, azaz ötvennyolcmillió forint összegű költség-
vetési támogatást nyújt. A támogatás felhaszná-
lásának határideje: 2016. december 31. Az elő-
terjesztésben részletezett pályázatban kiírt fel-

tételek rögzítik a támogatási kötelezettséget és 
a jelen tervezetben meghatározott támogatás 
vélhetően nem minősül állami támogatásnak, 
de feltétlenül szeretnénk erről megbizonyosod-
ni, ezért elküldtük a Támogatásokat Vizsgáló Iro-
dának a tervezetet, hogy ők mondják ki azt, hogy 
a támogatás nem minősül állami támogatásnak. 
Velencei Híradó: A következő napirendi pont 
Velence Város Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiájának elfogadása volt. Mit kell erről tudni?
Koszti András: Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (ITS) tartalmazza a középtávú város-
fejlesztési célokat, az ezekhez vezető tervezett 
fejlesztési beavatkozásokat, azok akcióterüle-
teivel és várható eredményeikkel. A Trenecon 
Kft. elkészítette a 2015–2020 időszakra szóló 
ITS Megalapozó Vizsgálatát, majd a Controll Zrt. 
a dokumentáció alapján elkészítette az ITS-t. A 
Megalapozó Vizsgálat és az ITS megküldésre ke-
rült a vonatkozó kormányrendeletben meghatá-
rozott résztvevőknek. A beérkezett vélemények 
feldolgozását követően az ITS módosításra és 
kiegészítésre került. Az előterjesztést megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Vá-
rosfejlesztési Bizottság, testületünk pedig 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett el is fogadta 
azt.
Velencei Híradó: A testület döntött a Velen-
cei-tavi Regionális Szennyvízelvezető és Tisztító 
Rendszer fejlesztéséről, Zichyújfalu település-
nek a Gárdony szennyvíz-elvezetési agglomerá-
cióhoz való csatlakozásáról is. 
Koszti András: Valóban. Zichyújfalu telepü-
lésen szennyvízhálózat-kiépítésre nem került 
sor, így a keletkező szennyvíz tisztítása jelenleg 
nem megoldott. Zichyújfalunak a Gárdonyi ag-

glomerációhoz való csatlakozásához a Gárdony 
szennyvíz-elvezetési agglomeráció módosításá-
ra van szükség, mert a pozitív döntést követően 
nyílik lehetősége a csatlakozó településnek a 
pályázati forrás elérésére, a projektben való rész-
vételre, amelyhez Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének hozzájárulása is szüksé-
ges volt. Egyhangú határozatunk értelmében 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Gárdony szennyvízelvezetési agglomerá-
cióhoz tartozó településként támogatja, hogy 
Zichyújfalu Község Önkormányzata a Nemzeti 
Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) 
Korm. rendelet 2. melléklete alapján a telepü-
lési szennyvízkezelésre megállapított Gárdony 
agglomerációhoz csatlakozzon. Képviselő-tes-
tületünk együttműködik az agglomerációhoz 
csatlakozni kívánó Zichyújfalu Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületével a települési 
szennyvízelvezetés és a szennyvizek biológiai 
szennyvíztisztításának, illetőleg a települési 
szennyvíz ártalommentes elhelyezésének meg-
valósítása érdekében. A megfogalmazott célok 
megvalósítása érdekében egyúttal Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakmai támo-
gatását a szennyvíz-elvezetési agglomerációba 
történő átsorolási kérelem elkészítésében.
Velencei Híradó: A képviselők a Velence SE  ké-
relme ügyében is döntöttek. Nem  támogatták 
az egyesület kérelmét. Miért?
Koszti András: A Velence SE kérelemmel for-
dult a képviselő-testülethez, amelyben a felnőtt 
labdarúgó-csapat szezonjának sikeres lezárása 
érdekében 500 000 Ft rendkívüli támogatást 

Rovatunkban Koszti András pol-
gármestert és Dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzőt kérdezzük a képviselő-tes-
tület munkájáról, az üléseken meg-
hozott rendeletek fontosságáról és 
szükségességéről. A képviselő-tes-
tület jegyzőkönyvei nyilvánosak, 
ezért nem a rendeletek felsorolása 
a cél, hanem a kiemelt jelentőségű 
ügyekről kívánunk részletesebb tá-
jékoztatást adni.



2016. november

kért. Mivel az önkormányzati rendelet értelmé-
ben egy civil szervezet egy naptári éven belül 
egyszer nyújthat be támogatási kérelmet, az 
egyesület kérésének ebben a formában nem 
tehettünk eleget. Azt gondolom, hogy a testü-
letnek egy munkaértekezlet keretében le kell 
ülnie Kiss Tibor egyesületi elnökkel együtt, és 
közös nevezőre kell jutni abban a tekintetben, 
hogy kívánja-e még az eddigieknél is nagyobb 
mértékben segíteni a Velence SE-t vagy sem. 
Ha igen, akkor meg lehet keresni a lehetőségét 
a patronálás  formájának úgy, hogy az a vonat-
kozó rendeletnek megfeleljen. Ugyanakkor, ha 
szponzoráljuk  a csapatot, akkor az elvárásokat 
is világosan meg kell fogalmazni.
Velencei Híradó: A 2016. évi téli igazgatási szü-
net elrendeléséről szóló önkormányzati rende-
let megalkotására, illetve elfogadására is sor ke-
rült, mégpedig egyhangúlag, 9 igen szavazattal.
Dr. Szvercsák Szilvia: Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. 
cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a közszolgálati tisztviselők mun-
ka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, 
a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót 
terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet 13-15. §-aiban foglaltak és a 28/2014. 
(IX.24.) NGM rendeletben foglaltak figyelem-
bevételével a rendelet hatályát kiterjesztette a 
Velencei  Polgármesteri Hivatalban foglalkozta-
tott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati 
ügykezelőre és munkavállalóra. A rendeletben 
az is szerepel, hogy a Velencei Polgármesteri Hi-
vatalban a 2016. évi téli igazgatási szünet 2016. 
december 23. napjától 2016. december 30. nap-
jáig tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a 
feladatellátás folyamatosságának biztosítása ér-
dekében a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart, 
azonban az ügyfélfogadás szünetel.
Velencei Híradó: A Velencéért Közalapítvány-
nyal kapcsolatos változásokról, módosításokról 
és a legutóbbi ülésen elutasított beszámolóról 
is tárgyaltak és határozatot fogadtak el a képvi-
selők.
Dr. Szvercsák Szilvia: Több alkalommal ke-
rült már sor a Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására. A jelenlegi változtatással a ku-
ratórium létszámát a jelenlegi három főről öt 
főre emelte a képviselő-testület. A két új tag 
Török Ágnes, a Humán Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat intézményvezetője és Vorák László 
Imre velencei vállalkozó lett. A Közalapítvány 
Felügyelő Bizottságába új tagként Nochtáné Su-

lyok Mariannt, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
és gazdasági osztályvezetőjét  választották be a 
képviselők, egyhangú szavazással.
Koszti András: Ami a Velencéért Közalapítvány 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
illeti, a képviselő-testület a szeptember 28. napi 
ülésén úgy döntött, hogy azt nem fogadja el, és 
egyben felkérte a könyvvizsgálót, a Felügyelő 
Bizottságot és az önkormányzat meghatalma-
zott jogi képviselőjét, vizsgálja meg, hogy a be-
számoló a számviteli törvény előírásai szerint 
történt-e, az megbízható és valós képet ad-e a 
Közalapítvány pénzügyi helyzetéről. A szakér-
tői vélemények, valamint a Felügyelő Bizottság 
döntése megérkezett, ezek ismeretében pedig 
megállapítható, hogy a Közalapítvány 2015. évi 
és 2016. I. félévi tevékenységével kapcsolato-
san indokolt törvényességi ellenőrzés kezde-
ményezése az illetékes ügyészségen. Ennek 
megfelelően Velence Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 11. § (1) bekezdése 
szerint, az ETI Consulting Könyvvizsgáló és Ta-
nácsadó Kft. könyvvizsgálói, a Dr. Kardkovács 
és Társai Ügyvédi Iroda jogi szakvéleménye, 
illetőleg a Velencéért Közalapítvány Felügyelő 
Bizottsága döntése alapján kezdeményezte a 
Székesfehérvári Városi Ügyészségen a Velen-
céért Közalapítvány 2015. évi és 2016. I. félévi 
tevékenységével kapcsolatosan törvényességi 
ellenőrzés lefolytatását.
Velencei Híradó: A testület tárgyalt és egyhan-
gú szavazással döntött a Velence Város Önkor-

mányzata és a Velence Városgazdálkodási Kft. 
közötti közszolgáltatási keretszerződés megkö-
téséről is. Mit kell erről tudni? 
Dr. Szvercsák Szilvia: A képviselő-testület meg-
alapította a Velence Városgazdálkodási Kft.-t, 
amelynek különböző feladatokat, többek között 
önkormányzati közfeladatokat adott át. Ezen 
feladatok ellátásához az első és legfontosabb 
lépés a közszolgáltatási keretszerződés megkö-
tése volt. Ez a keretszerződés tartalmazza azo-
kat a feladatokat, amelyeket az önkormányzati 
törvény közfeladatként nevesít, és amelyeket 
megfelelő kormányzati forrás áttételével a Vá-
rosgazdálkodási Kft. elláthat. Nagyon részlete-
sen megfogalmazásra került, hogy milyen köz-
szolgáltatási feladatokat kíván az önkormányzat 
átadni a kft. részére. A közszolgáltatónak erre 
kötelező nyilatkozatai vannak. A szerződés tár-
gyát azok a közszolgáltatási kötelezettségek 
képezik, amelyek a település-üzemeltetési köz-
szolgáltatási kötelezettségek körébe tartoznak, 
és amelyek az üzleti tervben is megjelenítésre 
kerültek. Az üzleti terv kapcsán az önkormány-
zat költségvetésében meghatározott költségve-
tési sorokon meghatározott keretösszegek áll-
nak rendelkezésre, amelyek átadásra kerülnek 
a cég részére a munka elvégzése érdekében. Az 
önkormányzat és a cég közötti elszámolást a 
keretszerződés részletesen szabályozza. Az ön-
kormányzat megbízott jogi képviselőivel történt 
egyeztetés, valamint az önkormányzat gazdasá-
gi koncepciója alapján 10 éves időtartamra ke-
rült megkötésre a szerződés azzal, hogy a felek 
azt bármikor módosíthatják.

(MB)
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A Kormány munkaszüneti nappá 
nyilvánította Krisztus halálának 

napját, Nagypénteket

Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Munkaszüneti nappá nyilvánítja a magyar Kor-
mány Nagypénteket – jelentette be dr. Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök a Magyarországi 
Református Egyházak Zsinatának emlékülésén 
október 21-én, pénteken, a budapesti Ráday 
Kollégiumban. Az 1956-os Magyar Forradalom 
és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából, 
az áldozatok és üldözöttek emlékére rende-
zett eseményen a kormányfő köszöntőjében 
kiemelte: a Reformáció 500. évfordulója (2017) 
alkalmas pillanat arra, hogy ezzel a lépéssel 
Nagypéntek méltó megünneplését is segítsék.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a diktatúra hideg 
valósága felőrli az emberi méltóságot, utána 
általában üresség, megcsappant életerő marad. 
Hozzátette ugyanakkor: Magyarországon „a 
hőseink győztek, mert elérték, hogy ha titokban 
is, de volt mire büszkének lennünk”, (...) az utó-
dokra nem a diktatúra negyvenévnyi nyomasztó 
sötétségét, meghasonlást, hanem a kiállás, a 
bátorság, a hősiesség és a nagyság dicsőségét 
hagyták örökül. 
A miniszterelnök kifejtette: „a protestantizmus 
a modern európai demokrácia és kultúra egyik 
alapvető építőeleme”.
A „hitvalló bátorság félévezredes hagyománya 
ma ismét mércét állít Európa elé”, mert ismét 
bátorság kell kimondani azt az egyszerű igazsá-
got, hogy „a modern európai kultúra, a mai pol-
gári berendezkedés a kereszténységnek köszön-
heti létét” - mutatott rá.
Úgy vélte, ma nemcsak a gyökereinket akarják 
elvágni az európai politika színpadán, hanem ki 
akarják cserélni a talajt, amelyből Európa szárba 
szökött, és gyakran ennek kimondásához sincs 
bennünk elegendő bátorság. Orbán Viktor, aki 

maga is hitét gyakorló református, úgy fogalma-
zott, a hitbéli bátorságot a magyar református 
egyház magában hordozta akkor is, amikor „a 
kommunista diktatúra legsötétebb időszakában 
elvették tőle nagy múltú iskoláit, amikor szel-
lemi vezérét, tudós püspökét (dr. Ravasz Lász-
lót – a szerk.) száműzetésbe kényszerítették, 
vezetőit békepapokra cserélték, lelkészeit pedig 
kegyelemkenyéren tartották”. De aztán elérke-

zett 1956 októbere, amely bebizonyította, hogy 
„csak a templomok tornyán lévő csillagok mara-
dandóak”, és ismét újjáéledt a magyar reformá-
tus egyház – emelte ki. 
Dr. Orbán Viktor felidézte Gulyás Lajos mártír 
református lelkész alakját, aki 1956. október 
26-án, amikor a mosonmagyaróvári sortűz után 
meg akarták lincselni az ÁVH-sokat a feldühö-
dött emberek, az életét tette kockára, hogy 
véget vessen az önbíráskodásnak, mert tudta, 
hogy „úgy mondhat igent a forradalomra, ha 
nemet mond a káoszra és gyilkolásra”. Később 
ezért koncepciós perbe fogták, kivégezték és jel-
telen sírba temették - emlékeztetett.
Hozzátette: emlékezünk azokra a lelkészekre 
is, akiket a forradalom és az egyház megújítása 
melletti kiállásuk miatt letartóztattak, börtönbe 
zártak, és arra is, hogy 1989-ig kellett várni, hogy 
a forradalom alatt elesett teológusok emléktáb-
lát kaphassanak.
A miniszterelnök hangsúlyozta: tisztelettel adó-
zunk a reformátusok előtt, akik részt vettek a 
harcokban, a sebesültek, üldözöttek mentésé-
ben, és azok előtt, akik őrizték a forradalom és 
a forradalmárok emlékét, imáikban hordozták a 
magyar szabadság ügyét és a gyászolók fájdal-
mát. 1956 református mártírjainak, hitvallóinak 
„példamutatása ma is velünk élő múlt”, amely 
hozzátartozik a nemzet és az egyház történeté-
hez – mondta.
Balog Zoltán miniszter, aki maga is református 
lelkész, hangsúlyozta: a mai világban szük-
ség van az egyházak „becsületére, hitelére és 
súlyára”. E társadalomban betöltött szerepükre 
válaszul lesz – huszonöt év késéssel – újra mun-
kaszünet Jézus kereszthalálának emléknapja.

(Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd)
A Magyar Református Egyház Zsinatának 
emlékülése
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Szerkesztőtársunk, Solymosy József Istentiszteleten elhangzott beszéde, 
október 23-án, a Református Templomban, az Úrasztala mellől. 
Az örökéletű Forradalmi Lángot Pápai Szabó György lelkipásztor 
életútján keresztül mutatja be.                                                                 MB 

60 év…
Tisztelt Gyülekezet! Óriási megtiszteltetés, 
hogy itt, az Isten házában szólhatok Önökhöz, 
szólhatok Hozzátok az 1956-os Magyar Forrada-
lom és Szabadságharc 60. évfordulóján!
Hadd ne taglaljam itt az ’56-os történések 
sorrendjét, ok-okozati összefüggéseit, hiszen 
ezt sokan előttem is, utánam is megtették, 
megteszik. Most csupán annyit, hogy a kez-
detet sokan a 23-i, a Műegyetemi Forradalmi 
Gyűlésnek tudják be, ami után következett a 
Bem-szobor, Rádió, Sztálin-szobor ledöntése, 
stb. Ehhez annyit hozzá kell tennem, hogy már 
október 16-án, Szegeden megalakult a MEFESZ, 
s az ország összes egyetemeire, főiskoláira szét-
hordtuk a felhívásokat, a szegedi 14 pontot. Ez 
utóbbit olvasta fel a szegedi küldött, Kiss Tamás, 
II. éves szegedi joghallgató a műegyetemi gyű-
lésen, ezt követően indult el a tömeg a Bem-szo-
borhoz.
Forradalmunkat vérbe fojtották. Kishitűek 
„bukott forradalomról” beszélnek. Nem igaz! 
Hatalmas emberáldozat árán, hős mártírjaink 
révén a forradalmi láng szívünkbe-lelkünkbe 
vésődött, soha el nem hamvad az igaz magyar 
keblekben. Hiheti valaki, hogy e forradalmi 
láng hiányában akadt volna vajon egy szakál-
las fiatalember l989. június 16-án, aki már tír-
jaink újratemetésén elmondta volna, hogy 
„ruszkik haza!!!”? Ez a fiatalember deresedő 
hajú érett férfivá, hazája vezetőjévé válva, 
szembe merne, szembe tudna fordulni a 
nagyhatalmú Brüsszellel? Megtette, napja-
inkban megteszi, mert történelmi múltunk, 
1956-os szent Forradalmunk továbbélő szel-
leme erre feljogosítja. A Forradalmi Láng túl-
élését, állandó voltát, éppen lelkipásztorunk 
életútja jól igazolja.
Lelkipásztorunk, Pápai Szabó György egy régeb-
ben elhangzott beszédéből idézek: „56 mind-
máig ragyogó csillagának fénye ragyogja be a mi 
életünket is…” (eddig az idézet) Igen, természe-
tesen vonatkozik ez reánk, akik korunknál fogva 
megéltük szent Forradalmunkat, de vonatkozik 
ez minden azóta született magyarra is! Szintén 
a Nagytiszteletű Úrtól idézek: „…Segít mindazok-
nak, akik átélték, de a ma élőknek is, s az akkor 

még nem élőknek is jobb magyarokká, igazabb 
emberekké lennünk…”
Gondoljunk bele, közvetlenül, vagy közvetve; 
sok-sok, de hány család élete változott meg 
gyökeresen? A fentiekre élő példa a hivatása 
folytán ma távol lévő lelkipásztorunk. Bár szinte 
lehetetlen, de igyekezzünk magunkat belekép-
zelni a Pápán élő Szabó családnak a Forradalom 
utáni életébe, sorsába. A családfő apa és a legna-
gyobb fiú disszidálni kényszerült. Lelkész urunk 
csak néhány hónappal a Forradalom kitörése 
előtt született. Az anya, három apró gyermek-
kel marad egyedül az idegenné vált közegben, 
egyedül, kiszolgáltatva a kommunista hatalom-
nak. El tudjuk képzelni azt a szenvedés-soroza-
tot, amit a családnak végig kellett élnie? Micsoda 
erő, micsoda kitartás kellett ehhez. Hiszem, nem 
tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy erre csak 
(!) egy mélyen hívő magyar anya képes,  aki Isten 
segítségét kéri, és főleg lelkierőben, hitben meg 
is kapja azt. Milyen gyermeket nevel ez az anya, 
isteni segítséggel milyenné válik gyermeke? 
Isten egyengeti az útját, Ő tartja mindig a jó úton!
A gyermek Pápán ott játszik kis barátaival ahol 
441éve Sztárai Mihályt, a neves reformátort 
eltemették, lehet, hogy játék közben éppen az 
ő énekeit dúdolgatják a gyermekek. A lassan fel-
cseperedett fiú egy belső hívó szónak engedve 
Isten szolgálatába áll. Édesapját később három 
„lelki édesapa” pótolja.
Első helyen áll dr. Hegedűs Lóránt püspök úr, aki 
1991-ben közvetlen munkatársként maga mellé 
emeli a fiatal lelkészt. Az a dr. Hegedűs Lóránt, 
az Európa-hírű, tudós püspök, aki l956. október 
23-án, a Forradalom hírére elindítja a Kálvin-téri 
református templom harangjait… A második 
lelki édesapja a rendszerváltás után Amerikából 
hazatért Pongrátz Gergely, a legendás hírű Cor-
vin-közi parancsnok. Lelkészünk őt kicsiny pesti 
lakásába befogadta, Gergely bácsi mintegy két 
évig ott lakott, sokat beszélgettek ’56-ról, hitről, 
magyarságról… Rácz Sándor, a Nagy-Budapesti 
’56-os Munkástanács valamikori megveszte-
gethetetlen elnöke a harmadik lelki édesapa. 
Lelkészünk – mint az előbb említett két szel-
lemi nagyságnak – neki is közeli munkatársává, 

barátjává válik. Arról a Rácz Sándorról beszélek, 
akinek rendszerváltás után felajánlották a köz-
társasági elnöki széket, ám ő nem fogadta el, 
mert fő feltétel volt, hogy a liberális-globalista 
irányzatot a nemzeti irányzat fölé emelje…
Tisztelt Gyülekezet! Örülök, ha sikerült egy füg-
gönyt elhúznom, s érthetővé tennem, hogy 
lelkipásztorunk igehirdetései miért olyannyira 
átütő erejűek. Az erős, tántoríthatatlan Istenhit 
mellett, még valami munkálkodik benne: Igen, 
a Forradalmi Láng, a Forradalom Szelleme! Így 
emlékezzünk most dicső Forradalmunkra, érez-
zük, hogy annak lángja valahányszor bennünket 
is megérint, amikor Pápai Szabó György lelki-
pásztorunk igehirdetését hallgatjuk!

(Elhangzott a velencei református templomban, 
2016. október 23-án, a délelőtti istentisztele-
ten. Igét hirdetett Agyagási István ny. esperes. 
Tamás Lajos: Piros vér a pesti utcán c. versét 
elmondta Kelemen Zsófia egyetemista, ELTE 
BTK, régész-hallgató)

Diákok tömege a MEFESZ nagygyűlésén
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Gyerekekről

Állatok Világnapja

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte 
attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel!
 (Dr. Szentgyörgyi Albert)

Október 4-e az Állatok Világnapja, az állatsze-
retetéről ismert Assisi Szent Ferenc nevéhez 
fűződő ünnep.
Ez a hét az állatokról „szólt” óvodai csoportja-
inkban. Remek alkalom volt arra, hogy felhívjuk 
a gyerekek figyelmét, hogy védjük, óvjuk az 
állatokat, a bennünket körülvevő természetet. 
Játékos helyzetekben észrevétlenül megta-
pasztalhatták, megismerhették azt, hogy a ter-
mészettel csak harmóniában élhet az ember.  
Rajzaikban, alkotásaikban is az állatok kaptak 
főszerepet. Volt találós kérdés, plakátkészítés, 
mozgásos –utánzó játék, csoportosítás élőhely, 
faj szerint, de volt olyan csoport, melyben ked-
venc plüssállataikat hozták el az oviba. Meséink, 
verseink, mondókáink, dalaink, nyelvtörő játé-
kaink is az állatokról szóltak.  Természetesen a 
tóparti kirándulás, a parkban tett séta, a közeli 
utcákban lévő – már ismerős – kutyák, cicák 
„meglátogatása” sem maradt el. A hét kiemel-
kedő, meglepetéseseménye volt „Rugdi”, a 
kutyus, akit egyik óvodásunk édesanyja – Dr. 
Tavasz Hajnalka állatorvos – hozott el. „Csinos, 

frissen „fodrászolt” szőrzettel érkezett „Rugdi”. 
„Kedves állat, kicsit félős” – állapították meg a 
gyerekek –, de ez nem is csoda, hiszen nagy volt 
a nézőközönsége. Érdekes történeteket hall-
hattunk róla, az örökbefogadásáról, szokásairól, 
s közben egy kis sétáltatásra, simogatásra is volt 
lehetőségük a gyerekeknek.
A hét utolsó napján nagycsoportosaink így 
fogalmaztak: „Vigyázzunk környezetünkre, ne 
szemeteljünk, ne dobáljunk festéket a vízbe, 
ne bántsuk az állatokat, ne szennyezzük élőhe-
lyünket, a Földet, mert mindenre szükségünk 
van!”
Ezzel a jeles nappal célunk volt a gyermekek 
érdeklődésének felkeltése a természet, az 
élővilág iránt, valamint figyelmük felhívása az 
együttélés fontosságára és szabályaira, azaz a 
gyermekek környezettudatos magatartásának 
alapozása.

Fujtás Józsefné
óvodavezető-helyettes

Tulipán csoport
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TÖK jó nap!

Márton-nap

Októberben 28-án, idén első alkalommal „Tök jó nap!-ot” tartottunk az 
óvodában. Csoportommal a Csiga csoporttal együtt, lelkesen készültünk 
a hét utolsó napjára, hogy vicces, mókás, ügyességi, mozgásos játékokkal, 
lepjük meg társainkat. A szervezés egész héten át tartott, minden csak a 
tökről szólt. Barkácsolás, és gyurmázás közben tökkel kapcsolatos verse-
ket, dalokat, meséket mondogattunk. Igyekeztem átfogó, több oldaláról 
bemutatni a tököt, és annak felhasználását a gyerekeknek. Gyertyát gyúj-
tottunk  a tök kivájt közepében, és megtapasztaltuk, hogyan áraszt kelle-
mes fényt az óvoda udvarán és a csoportban.  Később a töklámpásokat 
kiállítottuk, így a Tök jó nap!-on az egész óvoda megcsodálhatta azokat. A 
többi csoport ugyan egy meghívásra, közös játékra volt hivatott, de szüleik 
nagy segítségünkre, kivették részüket az előkészületekből. Illatos tökma-
gos süteményeket kóstolhattunk meg általuk, majd lehetőségünk volt 6 

tálca sült tököt majszolni. Játékaink között volt tökgurítás, ahol akadályo-
kat kerülgettünk, lábtorna, mely talpunkat csikizve, masszírozva szerzett 
mosolygós perceket. Itt szétszórt tökmagot gyűjtöttünk össze lábujjunk 
segítségével. Tökugrásnál tököket ugrottunk át, majd célba gurítottuk 
azokat. A nagyobbaknak a hulahopp-karika dobása tökre, sem jelentett 
akadályt. Elkészült az ovis tökpiramis, majd kosárból válogattuk ki a tök-
magokat csipesszel. Ajándékasztalunknál csillámtetoválást és arcfestést 
kérhettek a gyerekek. A kézművesasztalnál, tök nyakláncot és gyurmatö-
köt készítettünk, amit haza is lehetett vinni emlékbe. Délelőttünk zárása 
volt egy közös tökös buli, tökfényben!
Elmondhatjuk, hogy ez egy TÖK jó, nap! volt.

Hodos Csilla óvodapedagógus
 Csiga csoport

Az idei évben 3. alkalommal rendeztük meg óvodánkban a Márton-napi 
közös reggelt, a családok aktív részvételével. Minden jeles napot hosszabb 
előkészület vezet be. Előző napokban minden csoportos óvónő megis-
mertette a gyermekeket az életkoruknak megfelelő, különböző játéktevé-
kenységek segítségével a Márton-naphoz kapcsolódó szokásokkal, népi 
hiedelmekkel, Márton-napi történetekkel, legendákkal. Fontos eleme volt 
az előkészületeknek az irodalmi, zenei élmény nyújtása. A tudatosan fel-
épített, megvalósított ünnepi előkészület kellően felcsigázta a gyerekek 
érdeklődését, kíváncsiságát, így izgatottan várták a szerda reggelt. A vál-
lalkozó kedvű családokat játékos, „libás” feladatok várták az udvaron. Az 
élő igazi liba felejthetetlen élményt jelentett kicsinek, nagynak egyaránt. 

Amerre a szem ellátott, vidám, jókedvű családokat láthattunk. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy gyermekek és szüleik élvezettel végezték el a játékos 
feladatokat. Jó hangulatú derűs légkör alakult ki az óvoda udvarán. Bízom 
abban, ez a nap segített nekünk abban, hogy a szülőkkel szorosan együtt-
működve olyan hagyományszerető gyerekeket neveljünk fel, akik megbe-
csülik az értékeket, vigyázzák, ápolják a magyar kultúra kincseit.
„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra, meg újra meg nem szerzi magának.”

(Kodály Zoltán)
Kovács Károlyné óvodapedagógus     

Csipet-csapat csoport
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Történetek a Zöldligetből

  

Papírgyűjtés az iskolában

Vásári sokadalom a Liget iskolarészben

Büszkék vagyunk iskolánk tanulóira, az ő csa-
ládjaikra, illetve minden olyan, a környéken lakó 
emberre, aki a környezettudatosság nevében 
szelektíven gyűjti a hulladékot, s így hozzájá-
rult ahhoz, hogy az idei őszi iskolai papírgyűj-
tési akciónk ilyen sikeres legyen. Mindössze 96 
kilogrammon múlt, hogy 30 tonna (!!!) papírsze-
metet gyűjtsünk.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki 
valahogyan részt vállalt ebben a hatalmas mun-
kában (gyűjtés, kötegelés, szállítás, pakolás, 
mérés).
Az osztályok közötti verseny első öt helyezettje:
1. 5. a 3204 kg
2. 3. a 2307 kg
3. 3. b 2129 kg
4. 1. b 2098 kg
5. 6. c 1930 kg
Természetesen mindenki másnak is gratulálunk!
Tavasszal újra dolgozunk együtt?

Gyönyörű napsütés fogadta a vásározókat. Isko-
lánk belső udvara adott helyet ennek a rendez-
vénynek. Már minden gyerek nagyon izgatott volt 
a reggeli óráktól kezdve, hiszen sok értékes árut 
készítettek egyedül vagy a szüleikkel együtt.
A 3. c osztályosok műsora: versei, jelenete, éneke, 
a csikósok ostorpattogtatása nyitotta meg a 
vásárt.  Minden gyerek kapott 10 petákot, amiért 
vásárolhatott. Közben pedig a saját áruit is áru-
sította. Így telt el vígan ez a délután. Sok finom 
süteményt, szőlőt ehettek a vásározók.  Volt, aki 
a nagy melegben limonádét is árult. Az ostorpat-
togtatást is ki lehetett próbálni néhány petákért.
Köszönjük a szülői segítséget a sok értékes ötle-
tes dolog elkészítésében, valamint köszönet a 
szereplőknek! Papp Sándorné Zsóka néni
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Márton-nap

Kagylókiállítás és 
vásár

Könyvtárban
Október 26-án elsétáltunk az osztállyal a könyv-
tárba. Itt viszont nem könyvet kölcsönöztünk ki, 
hanem író-olvasó találkozó volt. Telegdi Ágnes 
beszélt három állatról: cinkékről, gólyákról, vid-
rákról.

Mesélte, hogy beköltöztek a postaládájukba a 
cinkék, és többször is költöttek. Megszokták az 
ember közelségét, ezért tudta lefényképezni a 
cinkék fejlődését a tojásrakástól a repülésig.
Mutatott képeket egy gólyacsalád életéről, s a 
kis vidrák etetéséről. Még aznap ki is vettünk két 
könyvet, az egyiket elkezdtem olvasni. 3. b

H. G.: Az iskolában emlékeztünk Márton püs-
pökre.
L. J.: Az ünnep megnyitóval kezdődött.
P. A.: Nagyon jó előadást mutattak be a negye-
dikesek.
K.-T. K.: A műsorban az tetszett, amikor a szöveg-
hez nagy rajzokat emeltek fel.
B. S.: Móni néni megnyitotta.
N. D.: A lámpáskészítő verseny díjait István bácsi 
adta át.
K. A.: Az egész földszinten program volt.
M. Ri.: Minden teremben kétféle foglalkozást 
választhattunk.
V. A.: Kukoricát is őröltünk. Én vittem a malomba.
D. B.: Mézeskalács tésztából libát formáztunk.
H. G.: Míg sült a mézeskalácsom, ettünk libazsí-
ros kenyeret. Az egyik kedvencem a lovazás volt.
L. H.: Sárga papírcsíkokból tököt ragasztottunk 
össze.
Sz. B.: Legjobban az akadálypálya tetszett a tor-
nateremben.
Cs. Cs.: Jól elfáradtunk, és az ebédlőben ettünk 
zsíros kenyeret.
R. D.: Nagyon izgultam, mikor a kérdésekre vála-
szoltam a digitáblán.
P. L.: Mindent kipróbáltam a Márton-napon.

3. b

Október közepén kagylókiállítás és vásár volt a 
Zöld iskolában. A csodaszép, mindenféle színű 
és formájú kagylókra, kőzetekre és csigákra 
sokan kíváncsiak voltak. Ezt a mellékelt fotó is 
jól mutatja. Ez a program jelentősen hozzájá-
rult ahhoz is, hogy az iskola tanulóinak fokozza 
a „tengerek ékszereinek”, valamint a természet 
sokféleségének megismerése és megértése 
iránti érdeklődését, igényét.

Tudósítónk a Zöldligetből:
Nagy Edit
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Lakatos Zsanett 
két vb-aranyat is összelapátolt az elmúlt 
hónapokban

Mozgásban

Mátay Balázs

 Velence sportja

Mint arról korábban beszámoltunk, az idei 
versenyszezon is remek eredményeket 
hozott Lakatos Zsanett számára. Velence 
legfiatalabb díszpolgára, immár többszörös 
Eb- és vb-győztes kenusa a hazai versenye-
ken és válogatókon menetrendszerű sike-
reket aratott, ám a nemzetközi viadalokon 
sem maradt szépen csillogó medáliák nél-
kül. Minszkben a junior és az U23-as korosz-
tály számára megrendezett világbajnoksá-
gon magabiztosan utasította maga mögé a 
mezőnyt, éppen úgy, mint a felnőttek között 
a szeptember közepén megrendezett mara-
toni világbajnokságon a németországi Bran-
denburgban, ahol 19 kilométeren sem talált 
legyőzőre. Az idei sikerek okán kértünk egy 
kis értékelést Velence „Aranylányától”.

A 2016-os idény elég sűrűre sikeredett számodra. 
Tulajdonképpen 4 hónap alatt lefutott egy tucatnyi 
hazai és nemzetközi megmérettetés, amelyeken nem 
maradtak el a sikereid sem. Sikerült teljesítened azokat 
a célokat, amelyeket az év elején kitűztél magad elé?
– Igen, célom az egyesben való indulási jog kivívása 
volt, ami sikerült is. Megvédtem a maratoni vb-címe-
met, illetve az első világbajnoki aranyamat nyertem 
egyesben az U23-as mezőnyben. A moszkvai hibáról 
nem szívesen beszélek, bár kétlem, hogy elkerülhető 
lenne... Összességében nyugodtan kijelenthetem, 
hogy elégedett vagyok a 2016-os évemmel.
Bár nem kizárólag, de jórészt egyéni számokban indul-
tál az idén. Tudatos volt ez a részedről?

– Azzal hogy edzőt váltottam, 
tudtam, hogy ez ezzel fog járni. 
Igazából csak az egyesre készül-
tem/készültünk, s bár próbál-
gattam párosokat is, de ezekre 
nem akartam plusz időt, energiát 
szánni. Meg akartam mutatni, 
hogy bár a 2015-ös évben nem 
volt minden rendben körülöttem, 
képes vagyok újra arra, hogy én 
vigyem az egyes számokat nem-
zetközi versenyeken.
Mennyire mondhatjuk, hogy ide-
ális, zökkenőmentes hónapokon 
vagy túl?
– Érdekes szezonom volt, s nem 
volt minden zökkenőmentes. Az 
első válogatón még párosban 
is nyertem, a másodikon már 
mással kellett, hogy induljak. A 
moszkvai verseny egy csalódás 
volt, de nem foglalkozhattam 
ezzel, hiszen 5 napra rá már másik 
válogatóm volt. Sokat köszönhe-
tek a családomnak, hogy segí-
tettek/segítenek. Volt rajtam 

nyomás rendesen, hiszen egy lehetőségem volt, az 
egyes, ha nyerek, én viszek mindent, ha nem, akkor 
itthon ülök...
A szezon valószínűleg legbosszantóbb momentuma 
a moszkvai felnőtt Európa-bajnokságon érkezett el 
számodra, amikor 7 dekán múlt a döntőbe jutásod, 
és minden bizonnyal egy újabb szép érmed. Ennyivel 
volt nagyobb ugyanis a hajód súlya a megengedettnél. 
Mennyire volt nehéz túllépni ezen a csalódáson?
– Mások már csak viccelődve oda-oda szúrnak vele, 
de nekem azért nem ilyen könnyű. Szombaton zártak 
ki, én másnap már edzettem újra, amíg a többiek még 
versenyeztek, tudtam, hogy 5 napom van és egyetlen 
esélyem arra, hogy az  U23-as vb válogatóján tudjak 
javítani, aztán magán a világbajnokságon is. Az első 
hét mentálisan nagyon kemény volt, sokat köszön-
hetek az edzőmnek és a családomnak, akik tartották 
bennem a lelket.
A legbosszantóbb pillanat után nem maradhat el az 
ellenpólus sem: mi volt az idény csúcspontja, leg-
örömtelibb eseménye, eredménye számodra?
– Természetesen a két vb-cím, hiszen imádok nyerni. 
A legjobb érzés a dobogó tetején állni és hallgatni a 
Himnuszt. Ilyenkor igazolódik az a sok-sok munka, 
amit a sikerek érdekében elvégeztem a felkészülés 
folyamán. Ez nem csak nekem, de a segítőimnek is egy 
visszaigazolás, hogy jó úton haladunk.
Most nyilván az édes pihenés időszakát éled. Meddig 
tart ez az állapot, mikor kezded a ráhangolódást a 
2017-es évre, és mik lesznek a legnagyobb feladataid, 
céljaid jövőre?
– Lehet, nehéz elhinni, de ez tényleg így volt, 3 hét 
semmittevés jutott. Itthon már megkérdezték, hogyan 
bírom, szerintük rossz volt ezt nézni. Akkor keltem, 
amikor akartam, kicsit lazábban vehettem a napjaimat. 
Utána már mozgolódtam, azóta újra élesben nyomom 
már. A célom nem változott: az egyesre fókuszálok, 
tudom, hogy milyen hamar repülnek a napok, hóna-
pok, évek… és máris itt lesz Tokió, a nagy álom, a nagy 
cél. Ezért dolgozom mindennap! (MB)
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Továbbra is a középmezőnyt üldözik labdarúgóink

Mozgásban

Mátay Balázs

 Velence sportja
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Már többször leírtuk, hogy az elmúlt szezont 
követően a Fejér megyei I. osztályú labdarú-
gó-bajnokságban ezüstérmes Velence SE fel-
nőtt csapatát gyakorlatilag újra kellett építeni, 
miután szinte példátlan módon edzővel együtt 
távozott a teljes keret. Az sem újdonság a ked-
ves olvasó számára, hogy egy ilyen helyzetben 
igen hosszú folyamat egy teljesen új gárdát fel-
építeni, összeszoktatni, úgy, hogy az eredmé-
nyeket is tudjon elérni. Ebből a megközelítésből 
az idei szezon félidejében a megszerzett 12 pont 
és 12. helyezés nem nevezhető feltétlenül csa-
lódásnak, ugyanakkor a társaság összprodukció-
ját, lehetőségeit és hozzáállását tekintve már 
bizony lehet bennünk némi hiányérzet.
Czakó András vezetőedző nem dolgozott ősszel 
annyira gyenge állománnyal, amely ne tudott 
volna legalább 17-18 pontot összegyűjteni, ha 
minden mérkőzésén végig az elvárható módon 
koncentrál, 90 percen át küzd és hajt. A játékosok 
egy része – neveket nem kiemelve – láthatóan 
sokkal többre képes annál, mint amit az elmúlt 
hónapokban mutatott, mind futballtudását, 
mind pedig alázatát, küzdőszellemét tekintve. 
Nyilván maguk az érintettek is tisztában vannak 
vele, hogy kevés az, amit patinás egyesületünk 
mezében eddig nyújtottak, s egy jól sikerült téli 
felkészülés után tavasszal már hozzák a tőlük 
méltán elvárható teljesítményt, azt, hogy köz-
reműködésükkel a Velence SE stabil középcsa-
pattá váljon, olyanná, amely némi erősítés után 
a következő szezonban újra felveheti a versenyt 
az élmezőnnyel.
Nézzünk most egy kicsit visszafelé, mit is produ-
kált a Czakó-legénység az elmúlt egy hónapban. 
A Baracs ellen aratott 2-1-es sikert követően 

Sárosdon újra gyengébbik, fegyelmezetlenebbik 
arcát mutatta a társaság, amit az 1-3-as végered-
mény mellett mutat Waltner és Gémes kiállítása 
is. Széll István találatával még mi vezettünk az 
első játékrészt követően, de – a szezonban már 
sokadszor – jött a második félidei összeomlás, a 
rutinos Kovács Norbert 2 perc alatt kétszer mat-
tolta védelmünket, majd jöttek a piros lapok, így 
a végén Kállay gólja már csak a kegyelemdöfés 
volt, fejben és fizikálisan is szétesett csapatunk-
nak.
A 12. fordulóban a mögöttünk álló Mezőfalva 
következett hazai pályán. Hatalmas esély az 
újabb 3 pontra. Ez azonban megint nem jött 
össze, Bostyán kapust már a 4. percben kiállí-
totta Altorjay játékvezető, emberhátrányban 
pedig jelentősen csökkentek az esélyeink a sike-
res szereplésre. A vendégek az első és a máso-
dik félidő közepén is szereztek egy-egy gólt, 
így hiába szépített a hajrában Balla Dávid, ismét 

pont nélkül zártak fiaink. Elképesztő, hogy míg 
az első 8 fordulóban egyetlen piros lapot sem 
gyűjtöttek játékosaink, addig a következő négy 
meccsen ötöt is!
Merthogy a 13. körben ugyancsak idő előtt 
mehetett zuhanyozni egy velencei focista, 
ezúttal a 37. percben Rakonczay András, után-
rúgásért. Most viszont ez nem bizonyult végze-
tesnek, mert miközben az Ercsi 1-0-ás vezetése 
után rengeteg ziccert hibázott, a hajrában a sze-
rencse csapatunk mellé szegődött. Előbb a 87. 
percben Barabási lövése Kőváriról pattant saját 
kapujába, hogy aztán a 91. minutumban érkez-
zen a slusszpoén: Barabási védői segítség nélkül 
is betalált, mégpedig Gulyás-Kovács szöglete 
után fejjel, ezzel roppant értékes 3 ponthoz, 2-1-
es győzelemhez segítette csapatát.
Az őszi zárás előtt egy héttel a közeli Martonvá-
sár volt az ellenfél, hazai pályán. Ezen a találko-
zón nem csak az eső, az ellenfél is jól elverte a 
mi fiainkat, akik újra rossz mentalitással, gyen-
gén fociztak, így a súlyos, 7-1-es vereség csak 
azoknak lehetett esetleg meglepetés, akik nem 
látták a találkozót...
A Gárdony elleni szomszédvári derbit lapzártánk 
után játszották, erről majd decemberi számunk-
ban írunk, bővebb elemzés, értékelés mellett. 
Most kap egy kis pihenőt, rendezheti sorait 
Czakó András csapata, mert tavasszal jóval több 
kell annál, mint amit az elmúlt négy hónapban 
kitett a zöld gyepre.

 (MB)
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Kellemes ünnepeket kíván a Velencei-tó 
Turizmusáért TDM Egyesület!

Ismét kivilágított, ünnepi Velence Busz közleke-
dik 2016. december közepétől  2017. január 1-ig 
Velencén. A környezetbarát elektromos kisbusz 
hétköznap: 14.00–18.00 óra között,  hétvégén 
14.00–20.00 óra között szállítja ingyenesen az 
utasokat. Minden órában a Velence Korzóról 
indul, és egy igazi ünnepi hangulatú túrát tesz 
Velencén, Ófalu mellett érintve – többek közt – 
Újtelepet és a Velence Resort & Spa szállodát. A 
járatokon ünnepi meglepetéssel is készülünk.

Bővebb információ a Velence Korzón található 
Tourinform irodában, a +36 30 974 25 66 tele-
fonszámon, illetve a velenceturizmus.hu webcí-
men érhető el.

25

2016. október

TDM

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a Halász Gedeon Központ szeretettel 
ajánlja fi gyelmébe a felújított kápolnásnyéki Halász-kastély a „65 éves MKB Bank 

gyűjteménye a 200 éves kastélyban”című első kiállítását.
A fantasztikus, nagy budapesti kiállítások színvonalát idéző tárlat betekintést nyújt 

az egyik legnagyszerűbb magyar képzőművészeti gyűjteménybe.
A kastélyban Mednyánszky László, Markó Ferenc, Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, 

Csók István, Ligeti Antal több festménye mellett látható még – többek között – 
Benczúr Gyula, Vaszary János, Perlott Csaba Vilmos, Orbán Dezső, Glatz Oszkár, 

Ferenczy Károly, Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos, Ferenczy Noémi, Márffy Ödön, 
Berény Róbert, Egry József, Kmetty János egy-egy kiváló alkotása.

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

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

6 éves kor alatt ingyenes.

Cím: Halász Gedeon Központ, 2475 
Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.

www.vtka.hu
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A nyugati oldal  
1988-ban  

(forrás: Ulicza család) 
és napjainkban

Oláh Adrienn

www.velence.hu

Velencei értékek nyomában

Beck-kastély

A kastély épülete Velence város központjában, a 
vasútállomáshoz közel helyezkedik el, az Általá-
nos Iskola közvetlen szomszédjaként. 

Története
A kastély elődépülete feltehetően a XVIII. szá-
zad második felében épült, a Meszleny családba 
beházasodott farádi Vörös famíliához köthető. 
Alapjának maradványai a mai kastély alapjainak 
környékén találhatók.
Később Madarasi Beck Hugó (Beck Lajos édes-
apja) 1888–92 körül vásárolta meg kisvelencei 
birtokát, mely akkoriban 800 kataszteri holdas 
lehetett, majd 1895 körül alakíttatta át a ma is 
látható formájára, a korábbi kúria felhasználá-
sával. 1945. júniusában Fejér megye Földbir-
tokrendező Tanácsa azt a döntést hozta, hogy 
többek között Beck birtokának 155 kataszteri 
holdját is igénybe veszi a földosztáshoz.
A háború ideje alatt az épület a nyilasok helyi 
központjaként szolgált, majd később leányne-
velőotthonként funkcionált, majd a  parkjában 
úttörőtábort alakítottak ki a gyerekek számára. 
Ezután hosszú ideig magára hagyták, a kastély 
üresen állt, belemart az idő vasfoga, ami miatt 
az épület állapota annyira megromlott, hogy azt 
fontolgatták, lebontják. Bár az épületet teljes 
mértékben fel kellett újítani, szerencsére erre 
nem került sor. 1988–89-ben magántulajdonba 
került, és jelenlegi tulajdonosai (Ulicza házaspár) 
azóta folyamatosan szépen gondját viselik nem-
csak a kastélynak, de az épületet körbeölelő kis 
kertnek is. Jelenleg tehát lakóházként működik, 
parkja pedig nyaranta a Székesfehérvár Város 
Ifjúsági Táborának ad helyet.
A Velencei Helytörténeti Egyesület javaslatára 
2015. november 9-én a Velencei Értéktár Bizott-
ság a Velencei Értéktár részének nyilvánította az 
épületet, mely ma is műemlékvédelem alatt áll.
A jelenlegi tulajdonos szerint az épület stati-
kailag nagyon stabil. Építésekor előrelátóan a 
magas talajvízre gondolva az alap anyagába 
vízüveget kevertek, így a szigetelés máig megol-
dott. A külső falakat klinkertégla burkolja. A Beck 

család 1895 körül alakíttatta át  a  ma látható for-
májára a  kastélyt, a korábbi kúria egy részének 
felhasználásával

Nézzük, mit is lehet tudni a 
kastély névadójáról, a Beck 
családról
Beck Lajos családja a mai Bács-Kiskun megye 
területéről, a bácsalmási járásból származott.
A három testvér: Beck Miksa, Nándor, és Hugó 
nemességet és „Madarasi” előnevet szereztek 
Bécsben, 1895-ben.
„Bárói címerük: (1908, 1913) Kékben három 
arany cölöp, előtte arany szívpajzsban zöld hár-
mas halmon kiterjesztett szárnyú fekete sas. 
A bárói korona feletti sisak dísze: pajzsbeli sas. 
Takarók: kék-arany mindkétfelől. Pajzstartók: két 
arany oroszlán. Jelmondat: Pro Prio Marte.”
Beck Lajos (1876. július 12–1953 december 5.) 
„A Függetlenségi és ’48-as Párt országgyű-
lési képviselője. Wekerle Sándor kormányának 

igazságügy-minisztériumi államtitkára (1917– 
1918). A Tanácsköztársaság idején velencei 
birtokán, majd Svájcban és Olaszországban tar-
tózkodott. Pártonkívüli programmal nemzetgyű-
lési, ill. országgyűlési képviselő (1922–1935). Az 
Országos Ipartanács tagja, a Külkereskedelmi 
Intézet alelnöke. A Magyar Ipari Jelzálogintézet 
igazgatóságának tagja (1945–1948). 

Fiatal korában szépirodalmi 
munkásságot is folytatott
A Magyarország és a Friss Újság lapvezére 
(1916–1917). Írásai a fentieken kívül még 
elsősorban a Diákszövetségi Lapokban (1894-
től), az Egyetemi Lapokban (1894-től), a Pesti 
Hírlapban (1907-től), a Debrecenben (1908-
tól), a Magyar Hírlapban (1908-tól), a Revue de 
Hongrie-ban (1909-től), az Arad és Vidékében 
(1910-től), Az Estben (1924-től), a Pesti Nap-
lóban (1924-től) és Az Újságban jelentek meg 
(1929-től).”
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Olvasni-Való
.

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

Ugron Zsolna: 
Hollóasszony

Ugron Zsolna új regényé-
ben megkapó érzékeny-
séggel ábrázolja Szi lá-
gyi Erzsébetet, a nagy 
dolgokra hivatott, isteni 
küldetéssel felruházott 
lelket. A meggyötört és 

különc lányt, aki képtelen közel engedni bárkit 
is magához. A határozott és okos nőt, aki meg-
tanul érvényesülni egy férfiak uralta világban. Az 
anyát, aki bármire képes, hogy megvédje gyer-
mekeit. Az asszonyt, aki naggyá válni segítette a 
Hunyadiakat.

Vámos Miklós:  
Hattyúk dala

A jelenből indul, napja-
inktól hátrál a múltba 
Vámos Miklós új regé-
nye, amelynek közép-
pontjában egy titokza-
tos szöveg áll: a hattyús 

kéziratot minden korban próbálják megfejteni 
kevés sikerrel. A más-más korszakban játszódó 
fejezeteket, a könyv cselekményét nemcsak a 
titokzatos kézirat tartja össze, hanem a helyszín 
is: Pécs. A szerző öt évig írta ezt a történetet, 
amely fontos forrásmunkákon, tényeken alapul.

Telegdi Ágnes: őszi-téli  
ösvényeken
 A hazánk állatvilágáról szóló gyönyörű sorozat 
legújabb részében kora ősztől a varázslatos, 
fehér hólepellel borított télig 10 fejezet kala-
uzol el bennünket legszebb tájainkon. A daru-
vonulástól a madáretetős fehér karácsonyig, 
idő rendben halad a könyv, hogy a gyerekek 
számára legszebb, legizgalmasabb történeteket 
mesélje el állatokról, tájakról, eseményekről

Kedves Olvasóink!

A könyvtár 2016. december 22-től  
2017. január 3-ig zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap :  
2016. december 21. (szerda)

Nyitás napja : 2017. január 4. (szerda)

Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnes írónővel
Október 26-án vendégünk volt a könyvtárban 
Telegdi Ágnes írónő, aki egy rendkívüli környe-
zetórának is beillő előadást tartott a gyerekek-
nek. A szerző évek óta járja és fotózza a termé-
szetet, és igaz történetein keresztül ismerteti 
és szeretteti meg az élővilágot az olvasókkal. Az 
interaktív előadásba a gyerekek is bekapcsolód-
tak, és lelkesen válaszoltak a feltett kérdésekre. 
Az írónő könyvei megtalálhatóak a könyvtárban.

(Sinkáné Mihály Zita intézményvezető)
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Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub
Klubunk fennállásának 25. évfordulója alkalmából megtartott ünnepség 
és kiállítás, a város vezetőinek köszöntése, a megemlékezés ünnepélyes-
sége mély nyomokat hagyott tagságunk lelkében. Az élet azonban megy 
tovább. Máris készülhettünk az Idősek Világnapja alkalmából a Walzer 
étteremben rendezett városi ünnepségre és vacsorára. Az est kitűnően 
sikerült. A polgármester úr köszöntője, a Meseliget Óvoda, a Zöldliget 
Általános Iskola fiataljainak színvonalas műsora, Bangó Margit fergeteges 
műsora, a jó vacsora ezúttal a részt vevő időskorúak megbecsüléséről 
szólt. Klubunk három versmondója csak színesítette az este – egyébként 
is gazdag – programját. A fiatalok műsora azt is jelezte, hogy iskoláinkban, 
óvodáinkban jó színvonalú oktató-nevelő munka folyhat. Köszönet a város 
vezetőinek a rendezvény megszervezéséért. 
Október hónap másik nagy eseménye az 1956-os forradalom hatvanadik 
évfordulójának méltó megünnepléséről szólt. Klubtagjaink közül szép 
számban vettek részt a városi ünnepségen és a koszorúzáson is. Klubunk 
nevében ezúttal Nagy Károlyné és Zsolnai Józsefné helyezte el az emlé-
kezés koszorúját a Hősök Parkjában. A klub tagsága belső ünnepség kere-
tében külön is megemlékezett az 56-os forradalomra. Lukács Sándorné 
klubvezető megnyitója után Ujvári Mihály idősorrendben foglalta össze a 
Párizsi Békeszerződéstől a forradalom kezdetéig tartó eseménysort, napi 
részletességgel ismertette a forradalom eseményeit, és foglalta össze az 
ország további sorsára és a világpolitikára gyakorolt hatását. Az ünnep-
séget Horváth Gyula korelnök visszaemlékezése, Duráné Győrfy Emőke 
verse tette ünnepélyessé. 
A klub tagsága mély megrendüléssel emlékezett meg október elején 
elhunyt tagjáról, Kiss Andrástól, aki meghatározó egyénisége volt a klub-
nak. Akkor is részt vett a közösség életében, amikor már csak akkumuláto-
ros triciglivel tudott közlekedni. Kedves egyéniségét, munkásságát a klub-
vezető méltatta. A tagság virággal, néma felállással és gyertyagyújtással 
tisztelgett emléke előtt. Nyugodjék békében!
A szomorú hír után evezzünk egy kicsit vidámabb vizekre… Lukács Sán-

dorné klubvezető virággal köszöntötte klubtársaink közül Kvak Jánost, a 
velencei focicsapat érces hangú főszurkolóját és kedves feleségét Erzsi-
két azon nemes alkalomból, hogy 50 éve mondták ki a boldogító igent. A 
vidám megemlékezésen a klubtagok pezsgővel koccintottak a népszerű 
házaspár egészségére, és kívántak további közös életükhöz sok boldogsá-
got, megértő szeretetet…
Az állami ünnep után az őszi hangulatot a sok színben pompázó, majd 
tömegesen hulló falevelek látványa idézte fel emlékezetünkben. Ilyenkor 
tudjuk már, hogy közeledik a kereszténység kegyeleti ünnepe, a minden-
szentek és a halottak napja. A klub tagjai csatlakoztak a velencei temető 
takarítási programjához és a – másik két nyugdíjasklubbal együtt – októ-
ber 27-én lombseprűkkel felszerelve indultak a temetőbe. Mindenszentek 
estjén pedig a sok színes gyertya fénye tette széppé az emlékezést. A Klub 
képviselői november 2-án részt vettek a temetői sétán, ahol a város veze-
tői, az egyházak képviselői katonasírokat és emléktáblákat koszorúztak 
meg. Délután a klubban saját halottaink emlékére gyújtottunk gyertyát, és 
olvastuk fel nevüket, emlékeztünk rájuk. Idén már sajnos 71 fő szerepelt 
a listán.
November 9-i klubnapunkon felidéztük Szent Márton püspök történetét, 
majd libazsíros kenyérrel, tepertővel, teával, valamint – egyik klubtagunk 
jóvoltából – tojáslikőrrel és csokoládéflippel tettük édessé a Márton-na-
pot. Az őszi hangulatot fokozta Paul Verlaine: Őszi Chanson című verse, 
amelyet dr. Dudás András klubtagunk előadásában hallgathattunk meg.
A leírtakon kívül képviselőt küldött klubunk a Helytörténeti Egyesület által 
rendezett kiállítás megnyitójára, amelyen Fekete Anna természetfestő 
képei láthatók. 
Mozgalmas időszak után vagyunk, de felsejlenek már advent fényei és 
egyre inkább érzékelhető a karácsonyi, újévi ünnepek közeledte. Kará-
csony a béke, a szeretet és az újjászületés ünnepe. Ennek szellemében 
készülünk megünneplésére…

Ujvári Mihály
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Ófalusi II. számú Nyugdíjas Klub
Idén is ellátogattunk Hajdúszoboszlóra, ahol a 
háromnapos kirándulás egyéb élményei mellett a 
helyi termálfürdőben élveztük a gyógyvíz kellemes 
hatását. Kellemesen fáradtan indultunk haza, élmé-
nyekkel tele napokat töltöttünk itt. Jó lenne, ha 
értékelnénk, élveznénk, vigyáznánk adottságainkra, 
hiszen Magyarország termál- és gyógyvízkészletét 
tekintve a világon az ötödik, Európában pedig az első 
helyen áll.
Hagyományos rendezvény Velence életében a Wal-
zer étteremben megtartott Idősek Világnapja, ahol a 
város nyugdíjas korú lakosságát köszöntötte Koszti 
András polgármester. Tagjaink is részt vettek a szín-
vonalas ünnepségen. Szeretettel fogadtuk az óvo-
dások és iskolások kedves műsorát, a finom vacsorát 
és a meglepetésként fellépő Bangó Margit művész-
nőt, aki fergeteges hangulatot varázsolt számunkra. 
Köszönjük a szép estét!
Az idei esztendőben az Aranykút vendéglőben tar-
tottuk meg a II. félévben névnapjukat ünneplők 
köszöntését. A finom vacsora mellett sok-sok finom 
süteménnyel gazdagodott az ünnepi asztal kínálata. 
Vendégünk volt polgármester úr és felesége, akik 

rendszeresen látogatják klubunk eseményeit, ami-
nek nagyon örülünk.
Október 23-án részt vettünk a Zöldliget Általános 
Iskolában a városi ünnepségen, ahol az Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

diákjai adtak méltó műsort az ünnepi hangulathoz, 
majd polgármester úr adta át a város idei kitünteté-
seit. Ezt követően részt vettünk a Hősök Parkjában a 
koszorúzási ünnepségen, ahol klubunk nevében Úrfi 
Jenőné és Czirbik Jánosné helyezte el a megemléke-
zés koszorúját. Úgy gondolom, méltón tisztelegtünk 
az 56-os hősök előtt, és emlékeztünk meg az 1956. 
október 23-i forradalom és szabadságharc eseménye-
iről.
November 1-jén és 2-án, mindenszentek és halottak 
napján a szokottnál is többen felkeresik szeretteik 
sírját. Mi is így tettünk, s természetesen részt vettünk 
az önkormányzat és a történelmi egyházak által 
szervezett megemlékezésen, amelyen Pápai Szabó 
György református tiszteletes és Récsei Norbert 
katolikus plébános szolgált a temető Beck-kápolná-
jánál. A hagyományos kegyeleti körúton is többen 
képviseltük klubunkat. Ennek keretében a harcokban 
elesett áldozatokra emlékeztünk. A kegyeleti séta 
Némedi-Varga László '56-os mártír katona sírem-
lékénél kezdődött a temetőben, majd a magyar és 
német katonák síremlékeinél, ezt követően a kastély 
sírkertjében az orosz katonák sírjainál folytatódnak. 
A megemlékezéssorozat a Civilház emléktáblájánál 
ér véget – tájékoztatott Kantár Ferencné klubvezető.

Idén is nagyon jól éreztük magunkat az Idősek 
Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen. 
Köszönjük az aranyos kicsiknek és nevelőiknek 
a szívmelengető kedves műsorukat. Megle-
petésünkre és nagy-nagy örömünkre, Bangó 
Margit Kossuth-díjas művésznő jött el közénk 
és fergeteges hangulatot varázsolt előadásával. 
Velük együtt énekelt és táncolt, felejthetetlen 
élményt nyújtva valamennyiünknek.
Október 23-a alkalmából a Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
tanulóinak remek műsorával emlékeztünk a 60 
évvel ezelőtti eseményekre. Ezután Koszti And-
rás polgármester úr Velence városának kitüntető 
címeit adta át. 2016-ban díszpolgári címet Mesz-
leny Ignácnak, a Velencéért Oklevelet pedig 
Solymosy Józsefnek és Rákóczi Ferencnek, 
akiknek szívből gratulálunk. Az ünnepség után 
a Hősök Parkjában folytattuk a megemlékezést, 
ahol klubunk nevében Horváth Csaba és Poósz 
Árpád helyeztek el koszorút az emlékműnél.
Igyekeztünk rendbe tenni a katonai temetőt, az 
1. sz. Nyugdíjas Klub tagjaival közösen vettünk 
részt a katolikus temető útjainak tisztításában is.
Halottak napján gyertyát gyújtottunk nemcsak 
a temetőben, hanem az ismeretlen magyar és 
német katonák emlékhelyén, valamint a szovjet 
katonák sírjainál is, majd koszorút helyeztünk el 
a Civilház falán lévő emléktáblánál. 

Ezekben a hűvös, esős „nem szeretem” napok-
ban ritkábban kirándulunk, de azért igyekszünk 
rövid programokat szervezni. Legutóbb Cecén 
jártunk, ahol beszereztük a féléves pirospaprika 
szükségletünket, és mint mindig, a Tulipán étte-
remben ebédeltünk.
Márton-nap alkalmából Dinnyésen rendezett 

fesztiválon kóstolgattuk a finomabbnál fino-
mabb libaételeket.
A következő hetek már a karácsonyi készülődés 
jegyében fognak eltelni, ehhez kívánunk min-
denkinek jó egészséget. 

Herczeg Ferencné
klubvezető



Házasságot kötöttek:

2016. október 15-én

Szabó Miklós – Dávid Tímea

2016. november 11-én

Tácsik Péter – Kiss Nikolett

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Klubházat avattak a nagycsaládosok

November 12-én avatta fel új klubházát a Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládo-
sok és Rászoruló Családok Klubja, amely elsősorban a város és a tókörnyék érintett csa-
ládjaiban élő gyermekek számára szervez egész évben programokat, akciókat. A velencei 
vasútállomással szembeni büfésoron, az Európa parkban található új klubhelyiségben 
egész nap találtak elfoglaltságot a kicsik számára a Mesekuckóban, ahol Mary T. Csajághy 
meseíró adott némi ízelítőt készülő új mesekönyvéből, amelynek különlegessége, hogy 
a benne található rajzokat is saját maga készítette. Mellette DJ Arpey és Nettey zenélt, 
játszott, énekelt az apróságokkal. A megnyitón részt vett Velence polgármestere, Koszti 
András, aki régóta támogatja, segíti a klubot, annak tevékenységét és programjait.
Ott volt és aktív szerep jutott volna Kovács István hosszútávfutónak, aki hosszú évek óta 
elsősorban Mikulás- és Nyuszi-futásairól, egészséges életmódra, sportra és környezetvé-
delemre fókuszáló gyermekprogramjairól ismert, s mivel ő a Világ Mikulásának magyar-
országi nagykövete is, az év végéhez közeledve éppen innen indult az idei Mikulás-futó 
akciója. Pontosabban csak indult volna, mivel a szakadó esőben és a bokáig érő sárban 
természetesen nem merészkedtek ki a klubházból az érintettek. De sebaj, december 
3-án – a klub hagyományos Mikulás-bulijának keretein belül – a Velence Korzón pótolják 
majd a futást.
Összességében elmondható, hogy a borzalmas időjárás sem vette el a részt vevő, több 
tucatnyi kisgyermek és szülei jó kedvét a játéktól, mókázástól. Kicsi, de jó kis „kuckó” 
lesz ez az új helyiség a klubtagok számára, ahol felkészülhetnek a legnagyobb akcióikra, 
programjaikra és tarthatnak bármikor különféle rendezvényeket is kicsiknek és nagyob-
baknak egyaránt.

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

Tai chi  
17.00–18.30

Gymstick  
19.00–20.00

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Eszter-Anna 
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
17.45–18.45

Torna – Gyógytorna 
17.45–18.45

Karate  
18.15–19.15

Gymstick  
19.00–20.00

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

4. Terem
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
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
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Egyensúlyunkért Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Közösségi Pszichiátriai  

Ellátás – Szociális Alapszolgáltatás

Alapítványunk a Gárdonyi kistérség településein 2016. január 1-től 

működteti a szociális közösségi pszichiátriai ellátást

Feladata:

Szociális és mentális gondozás, pszichés állapot javítása, készségek, 

képességek megtartása, javítása az igénylő lakókömyezetében.

Ellátási terület: 

Gárdonyi Járás települései: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, 

Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, Zichyújfalu

A szolgáltatás térítésmentes, igénylése önkéntes, pszichiátriai szakorvos 

javaslata alapján

Elérhetőség: 

Szabó István 0630/723-6264 közösségi pszichiátriai ellátás koordinátora

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

lntézményvezető: Szabó Edina

www.egyensulyunkert.hu

Polgármesteri Hivatal

PolgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRságI osZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
mátay Balázs  20-542-0686 
önkormányzati és kommunikációs 
referens 

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

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

PÉNZÜgYI És gAZDAságI osZtálY
Nochtáné sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
mészárosné molnár Krisztina 589-410
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
szilassy gabriella 589-405
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
mayer István 589-401
városüzemeltetési ügyintéző
(zaj- és rezgésvédelmi ügyek, 
vagyongazdálkodási
ügyek, rendezési terv)

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

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

Pénztár nyitvatartása: 
hétfő    10.00–12.00
szerda     9.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     9.00–12.00

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

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Humán Család- és gyermekjóléti szolgálat  
közérdekű információi

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

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

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYItVAtARtás 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, szabolcsi út 3.

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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

232014. november–december

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

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

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

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

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

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

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

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

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

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

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

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

ő

generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Közérdekű telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947

Bodnárné Jávori Tímea falugazdász 70/199-2773
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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Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

apropóját a turisztikai szervezetekben folyó 
reform adta, amely országos szinten célul 
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb 
működést. A rendezvényt Velence polgár-
mestere, Koszti András nyitotta meg. 
Beszédében kiemelte, hogy a Velencei-tó és 
környéke még sok kiaknázatlan lehetőséget 
rejt, melyeket közös erővel a közösség 
hasznára fordíthatunk. Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta 
a vendégéjszakák számában nem sikerült 
növekedést generálni annak ellenére, hogy a 
régióban több uniós pályázati  fejlesztés 
valósult meg. Kifejezte aggodalmát a 
,,csodavárás gyakorlata” miatt: a fej lesz-
téseket külső forrásból kívánják mindenhol 
megvalósítani, miközben a helyi rendszerek 
nem hatékonyak.

L. Simon László államtitkár további, 
igényes vendégeket kiszolgáló szálláshelyek 
létesítését sürgette. Hangsúlyozta olyan 
turisztikai ,,attrakciók” kidolgozásának 
fontosságát, felkutatását, amelyek nem csak 
,,egynapos” vendégforgalmat vonzanak. 
Lényegesnek nevezte  a vendégéjszakák 
számának adóbevételt jelentő növelését. Az 

államtitkár hozzátette: sem a kerékpárút, sem 
a Velencei-tó Kapuja projekt  nem jelent 
adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt 
többnyire egynapos látogatók használják. A 
területen működő TDM szervezetek 
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a 
radikális reform, az összeolvadás. Véleménye 
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a 
tó körüli lehetőségeket, programokat, és 
valamennyi önkormányzat hozzájárulna a 
költségekhez, lényeges előrelépést lehetne 
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét 
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenleg 
380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj). 
L. Simon László büszkén utalt a VVSI 
fejlesztésének megkezdésére, valamint a 
teljes partvédmű- és kikötő felújításra, 
amelynek tervezésével jövő év közepére 
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy 
15 milliárd forint. Megemlítette egy ver-
senyekre is alkalmas sportuszoda léte sí-
tésének tervét.

Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes állam-
titkára elmondta, a turizmus adja Magyar-
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az 
érték a turisztikai szerveződés reformjával és 
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a 
marketing fontosságát, ami a szervezetek 
eddigi költségvetésében indokolatlanul 
alacsony tételként szerepelt. A konferencián 

elhangzott: a megvalósult kerékpárút  eddig 
megépült 2 szakasz csupán a tervezett hálózat 
töredéke, a további fejlesztési források 
biztosításának alapvető feltétele lesz a 
jövőben a helyi turisztikai erők hatékonyabb 
tevékenysége, a települések együttműködése 
és a vonzerő növelése. (nzk)

Velencén a Zárt u.9. szám alatt 
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb 

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

Havi díj: 80 000 Ft + rezsi 
+ 3 hó kaució.

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.  

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is.
Honlap:  www.velencenyelv.hu

E-mail: velencenyelv@gmail.com
Telefon:  06 30/398-8515 vagy 06 22/474-570

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

ElADó INgAtlANoKAt KEREsÜNK, KÍNálUNK
A VElENCEI-tó KÖRNYÉKÉN!

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

tó-Variász 
INgAtlANKÖZVEtÍtŐ És ÉRtÉKBECslŐ IRoDA

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

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

06 30 490 57 59

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

06/22 795 306
hivatal@gardony.fejer.gov.hu
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Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

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

Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

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

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!!!

Hirdessen a 
Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu e-mail címen


