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

2017. november 25-től 2018. február 10-ig           
MŰJÉGPÁLYA A KORZÓN
Fedett műjégpálya büfével, melegedővel, korcsolyabérlési 
lehetőséggel, élezéssel, értékmegőrzéssel. Várnak iskolai, 
óvodai csoportokat is! 
Hétfőtől csütörtökig: 16.00-tól 20.00 óráig
Pénteken: 16.00-tól 21.00 óráig
Szombaton és vasárnap: 9.00-tól 21.00 óráig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
Jegyárak: 700 Ft-tól 1000 Ft-ig. (maximális jégidő 2 óra)

2017. december 8-tól 22-ig Kiállítás
Mary T. Csajághy író, meseíró és amatőr festő, valamint Káldy 
Imre hobbifestő alkotásai a Korzó 1. emeleti kerengőjén.
8.00–20.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2017. december 17. Nekem Velence Advent 
2017-ben új helyszínen, az Adventi téren (a templomok 
közti terület, Fő u., Templom köz), szívet-lelket melengető 
pillanatokkal várunk mindenkit. Ünnepi családi programok, 
jótékonysági sütivásár, karácsonyi manók, csodaszép 
városi karácsonyfa, színvonalas műsorok, állatsimogató, 
mézeskalács műhely és számos meglepetés. Készüljünk 
együtt az év legszebb ünnepére!
14.00–19.00-ig
Adventi tér

2017. december 17. III. Angyal kerestetik
Idén 3. alkalommal hívjuk segítségül önkéntes Angyalainkat. 
Ismét 100 gyermek várja ajándékozó Angyalkáját. A 
kívánságcédulák december 2-án kerültek ki a Tourinform 
irodánál található táblára. Az ajándékozási programra kerül sor 
ezen a napon a Korzó aulájában, amikor a gyerekek átvehetik a 
számukra „Angyalaik” által beszerzett ajándékokat.
11.00–12.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2017. december 21., 2018. január 4., 11, 18., 25.   
JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként délután a kikapcsolódásé, a játéké a 
főszerep. Társasjátékok: kockajátékok, sakk, kanaszta,  
snapszer, malomjáték,  UNO, Activity , Scrabble, vizuális  
barkochba stb.
16.00–19.00-ig
Civilház kisterme (Fő u. 64.)

2017. december 21.  Városi Karácsony
Velence Város hivatalos karácsonyi ünnepsége a házigazda 
iskola diákjainak műsorával.
17.00–19.00-ig
Zöldliget Általános Iskola (Kis u. 41.)

2017. december 30. Disznóvágás a Korzón
Interaktív disznóvágás, ahol megtekinthetőek a 
hagyományos technikák a disznó levágásától a 
feldolgozásáig és elfogyasztásáig. Lehetőségük nyílik 
kóstolásra és vásárlásra is. Reggel sült vér és bundás kenyér, 
majd hurka, kolbász, pecsenye, orjaleves, böllér máj és sok 
más finomság kóstolható lesz.
8.00–17.00-ig Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2017. december 31.  Szilveszteri Retro házibuli
Retro zenegép, karaoke, dartsverseny, tombola,  
a jelmezben érkezőknek welcome drink, svédasztalos 
vacsora. A belépés díjtalan, asztalfoglalás esetén a vacsora 
és az éjféli snack ára: 4900 Ft.
18.00–04.00-ig Velence Korzó. Pibistro (Tópart u. 47.)

2018. január 9., 23. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble, stb…
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban
17.00–19.00
Hauszmann Alajos EKIK, Könyvtár (Tópart u. 52.)

2018. január 19. Cseh Tamás emlékest
A magyar kultúra napja alkalmából Németh Viktor budapesti 
előadóművész Cseh Tamás emlékestjére kerül sor a 
Wenckheim-kastély házasságkötő termében. A belépés díjtalan.
17.00–19.00 Hauszmann Alajos EKIK (Tópart u. 52.)

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

Címlapon: Karácsonyra hangolva, a Meseliget Óvoda 
kisgyermekeinek műsora advent első vasárnapján.
 Fotó: Igari Balázs 

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
2018. január

Dr. Sirák András: 15.00–16.00  
2018. január 4. (csütörtök) 

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00  
2018. január 4. (csütörtök) 

Fésűs Attila: 8.00–10.00  
2018. január 5. (péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2018. január 8. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2018. január 8. (hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00  
2018. január 12. (péntek) 

Szabó György: 14.00–15.00  
2018. január 23. (kedd) 

Uj Roland: 10.00–12.00  
2018. január 8. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Nem vártuk, de megérkezett a fogvacogtató 
hideg, november utolsó napjaiban már igazi téli 
arcát mutatta időjárásunk. Ennek ellenére szív-
melengető pillanatban nem szűkölködtünk a 
magunk mögött hagyott hetekben sem. Ilyen 
pillanat volt az, amikor november 16. napján 
átadásra került városunkban a Székesfehérvári 
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelés-
ügyi, valamint Növény- és Talajvédelmi Osztályá-
nak pályázati forrásból felújított épülete. Az osz-
tály az Ország út 23. alatt található épületben 
növény- és talajvédelmi ügyekben Fejér megye 
egész területére kiterjedő illetékességgel jár el, 
a Földművelésügyi Osztály szintén ugyanitt, első 
fokon látja el az eddigi feladatok mellett 2017-
ben új feladatként a gyümölcsültetvények tele-
pítésének engedélyezését.
A két lapzárta közötti időszak leginkább öröm-
teli eseménye november 17. napján érkezett el 
számunkra, ugyanis a Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő verseny illetékesei városunknak 
ítélték az Arany Rózsa-díjat, amit minden évben 
a régióban legmagasabbra minősített telepü-
lés kap! Az elismerést Veszprémben vehettem 
át, ahová velem tartott a sikerből jelentős részt 
vállaló Benkő Istvánné Rózsika és Kiss Tibor, 
valamint Martinovszky József képviselőtár-
sam. Nagyon köszönöm Rózsika és Kiss Tibor 
remek szakmai munkáját, Martinovszky József 
ugyancsak elhivatott tevékenységét, segítsé-
gét, továbbá Spanyárné Halász Szilvia főkertész 
asszony tanácsait! Önöknek is köszönöm, ked-
ves Velenceiek, az Önök segítsége nélkül sem 
sikerült volna! Kérem, hogy a jövőben is olyan 
aktívan vegyenek részt a virágosítási, környe-
zetrendezési és szépítési tevékenységekben, 

mint az elmúlt időszakban. Ez az elismerés is 
mutatja, hogy jó úton járunk, hogy Velence 
példa az egész régió számára! Végül, de nem 
utolsósorban, köszönöm a zsűrinek a szigorú, de 
alapos tevékenységét, ígérem, hogy megfogad-
juk tanácsaikat, és jövőre is versenybe szállunk.
Ismét várja a korcsolyázni vágyókat a Velence 
Korzó plázsán felállított fedett műjégpálya, 
amelyet november 25. napján az üzemeltető és 
a kivitelező cégek képviselőivel, vezetőivel, vala-
mint a sajtó munkatársaival közösen megtekin-
tettünk. A 20×30 méteres jégfelületet hétközna-
pokon délelőttönként a környék iskolái, óvodái 
használják, délután és este pedig bárki belépőt 
válthat a február végéig működő, büfével, mele-
gedővel, korcsolyakölcsönzővel ellátott szezo-
nális létesítménybe.
Invitálásomat elfogadva november 28. napján a 
Zöldliget Általános Iskola tanulóival találkozott 
Rákóczi Ferenc. Az ismert műsorvezető nagyon 
szereti Velencét, immár itt is él városunkban, 
és évek óta sokat tesz népszerűsítéséért. Nem 
véletlen, hogy képviselő-testületünk megsza-
vazta számára a Velencéért Oklevelet, amelyet 
a közelmúltban adhattam át neki. Feri a mostani 
szerepvállalásával is bizonyította településünk 
melletti elkötelezettségét. Köszönjük!
Ugyanezen a napon a Velencei Meseliget Óvoda 
adventi játszódélutánján jártam, ahol a csöppsé-
gek mellett természetesen az óvoda nevelő kol-
lektívájával és szülőkkel is találkoztam. Mindig 
örömmel megyek ovisaink közé, hiszen Ők azok, 
akik őszintén örülnek mindennek, és rólunk, 
„nagyokról” is őszinte véleményt alkotnak. Ezért 
is érzem rendkívül megtisztelve magam, hogy 
több apróságtól is kaptam külön ajándékot, 
így például egy Luca nevű aranyos kislánytól 
egy papír karácsonyfadíszt. Köszönöm, ígérem, 
díszhelye lesz a családi karácsonyfán! Az óvoda 
kollektívájának pedig a meghívást és a szíves 
vendéglátást köszönöm!
Hatalmas előrelépés szeretett városunk éle-
tében 2017. november 30. Ezen a napon írtuk 
alá a projektben részt vevő valamennyi sze-
replő részvételével azt a megállapodást, amely 
lehetővé teszi, hogy Velence városában Tudo-
mányos és Technológiai Ipari Park jöhessen 
létre, olyan cégek betelepülésével, amelyek 
élen járnak az innováció és a kutatás-fejlesztés 
területén. A megállapodást szignáló felek több 
szakterületről érkeztek, együttműködésükben 
K+F központ, oktatási centrum, elektromos vízi 
járművek és elektromos kerékpárok gyártása is 
szerepel. Számos lehetőség nyílik meg városunk 
számára a TTP létrejöttével, ahogy pl. a Magyar 

Elektromos Járműipari Egyesület (MEJE) elnöke, 
Kiss Sándor fogalmazott, a velencei tervek és az 
elektromos járműgyártásban tervezett fejlesz-
tések a világon is egyedülálló lehetőségeket 
teremtenek településünk számára. A „Zöld ener-
giát a zöld rendszámig” program a tervei szerint 
országos és európai mintaprojektté érik majd.
December eleje óta tartanak városunkban az 
adventi programok és az egyéb, karácsonyvárás-
hoz köthető események. December 17. napján, 
advent utolsó vasárnapján vár ránk a legtöbb 
program az újonnan kialakított Adventi téren 
és a Korzón. Ekkor kerül majd sor a III. Angyal 
Kerestetik akció ajándékozási eseményére is. 
Délelőtt 11 órakor száz, az örömteli várakozás 
lázában égő kisgyermek és hozzátartozóik, vala-
mint sok-sok önkéntes angyal lepi el a Velence 
Korzó auláját, ahol minden olyan kisfiú és kis-
lány átveheti ajándékát, aki december 2. napjáig 
papírra vetette kívánságát, és kihelyezte azt a 
Tourinform irodánál felállított táblára. Én már 
találkoztam jó néhány angyallal, így örömmel 
jelenthetem, hogy az ajándékokat beszerezték, 
és nagyon készülnek az átadási ceremóniára. 
Ezt követően, december 21. napján tesszük fel 
a koronát a 2017. év adventi, karácsonyi esemé-
nyeinek sorozatára. 17 órakor kezdődik majd a 
Zöldliget Általános Iskolában a városi karácso-
nyi ünnepség. Találkozzunk december 17-én 
az Adventi téren és a Korzón, valamint 21-én a 
Zöldliget suliban!

 Koszti András
 polgármester
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Gyógyítóink

V
ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel 
köszöntöm adjunktus asszony, köszö-
nöm, hogy elfogadta meghívásunkat, 
és válaszol, néhány, olvasóinkat is 
érdeklő kérdésre.

Dr. Láng Judit: Köszönöm a meghívást, természe-
tesen, szívesen válaszolok kérdéseire, hiszen ezzel 
betegeink tájékoztatását szolgálom.
VH.: a Magyar Közmondások Gyűjteményében közel 
kétszáz szócikk foglalkozik szemünkkel, szemünk 
világával, sokszorosan több, mint amelyek az összes 
egyéb testrészeinkről szólnak. A világ lírikusai szám-
talan versben, énekben szólnak ugyancsak a szemről, 
szemekről. Ez, csupán azt bizonyítja, hogy az öt érzék-
szervünk közül a szemünk a legfontosabb, vagy azt is, 
hogy bizonyos mitikus értéket is képvisel a szemünk? 
Dr. Láng Judit: A világ információinak 80%-a a látá-
son keresztül jut el az emberhez, ebből adódhat  a 
fenti világirodalmi áttekintés. Ezenkívül számos álta-
lános betegség, elváltozás első vagy kísérő tünete a 
szem vizsgálatával fedezhető fel.
VH.: Adjunktus asszony, kérem, ha valakinek kezdődő 
látási zavarai vannak, az előbb önökhöz, vagy az opti-
kushoz menjen?
Dr. Láng Judit: Az függ a panasz természetétől, de 
azt gondolom, hogy oda kell előbb menni, ahová 
előbb bejut a beteg. Ha optikus tapasztal eltérést, 
szerencsére úgyis orvoshoz küldi a panaszost, ameny-
nyiben indokolt. Sajnos általános, hogy az ambuláns 
orvosi vizsgálatokra hosszú az előjegyzés, és a legár-
talmatlanabb szembetegségek sokszor ijesztő tüne-
tekkel járnak, míg a komoly, látást tartósan veszé-
lyeztető szembetegségek szinte semmilyen tünettel 
nem járnak.
VH.: Értem, ez nagyon fontos és hasznos tanács 
mindnyájunknak. Nyilván, számtalan szembetegség 
létezik, melyek a leggyakoribbak, a „leghétköznapi-
abbak”? 

Dr. Láng Judit: A kötőhártya bevérzése, az üvegtesti 
homályok, a szemszárazság/könnyezés, szürke hályog 
– hogy csak a leggyakoribb panaszokat említsem.
VH.: Megkérdezhetem, hogy mi a különbség a szürke 
hályog  és a zöld hályog között? Sokan összekeverik 
a két fogalmat.
Dr. Láng Judit: A szürke hályog a szem természetes 
öregedési folyamatának része, a szemlencse elszí-
neződése, átlátszóságának csökkenése. Műtéttel, 
amennyiben más szembetegség nem áll fenn, mara-
déktalanul gyógyítható. Szerencsére ma már alig pár 
hetes várakozási idő után a műtét elvégezhető, akár 
ambulánsan is. A zöld hályog a szem vérkeringésének 
és folyadékkeringésének megváltozása, ami hosszú 
távon, kezeletlenül, jellegzetes visszafordíthatat-
lan látótér kieséssel és látásromlással jár. Emellett 
jellemző az emelkedett szemnyomás is, de nem 
feltétlenül jellemző a betegségre. A fő különbség, a 
két hályogfajta között a zöld hályog okozta végleges 
károsodás.
VH.: Kedves adjunktus asszony! Nem véletlen a meg-
szólítás, betegeitől ered. Sokat és meggyőzően szól-
nak az ön és asszisztense, Dávidné Pál Karol kedves-
ségéről, empátiájáról.
Dr. Láng Judit: Örülök, hogy munkatársamat is 
említi, a szakrendelő megnyitása óta dolgozunk 
együtt, nagyon jól tudunk együttműködni. Ked-
vessége, derűje, problémamegoldó képessége sok 
nehézségen átsegít bennünket.
VH.: Kérem, hogy szóljon a civil életéről! Gyermekkor, 
iskoláskor, egyetemi évek, pályakezdés, szakterület 
választása, eddigi orvosi pályája? Családja?
Dr. Láng Judit: Tősgyökeres székesfehérvári vagyok, 
ott születtem, általános és középiskolámat is ott 
végeztem. Pécsett az orvosegyetemet summa cum 
laude minősitéssel végeztem. A Pécsi Szemészeti kli-
nikán kezdtem dolgozni, majd az anesztéziába tett 4 
éves kitérő után Győrben, Mosonmagyaróváron dol-
goztam szemészként. Több külföldi tanulmányút és 
kongresszusi részvétel során igyekeztem gyarapítani 

Solymosy József

Dr. Láng Judit
Szemész szakorvos, adjunktus, 
jogi szakokleveles orvos

szemészeti szaktudásomat (USA, Berlin, Barcelona, 
Amsterdam). 2003-óta vagyok a FMSZGY Egyetemi 
Oktató Kórház orvosa majd adjunktusa. Jelenleg 
vállalkozó orvosként látom el munkámat Székesfe-
hérvárott, a kórház szakambulanciáján és a velen-
cei szakrendelőben. Egynapos sebészet keretében 
szürkehályog műtéteket Móron, Százhalombattán 
és Várpalotán végzek. A szakmaválasztásban minden 
bizonnyal az is segítségemre volt, hogy édesapám 
fafaragó művész, tőle kézügyességemet, gazdasági 
területen dolgozó édesanyámtól pedig precizitást 
örököltem. Mindkettő fontos egy olyan műtéti terü-
leten, mint a szemészet, hisz mikroszkóp alatt végez-
zük a műtéteket.
Két felnőtt gyermekem van, egy fiam és egy lányom. 
Korukhoz képest igen sok időt töltünk együtt, amit 
mindhárman igényelünk, szinte jó barátok is vagyunk.  
Fontos számomra a véleményük, friss, új szemléletük. 
Nagy segítségemre van sokszor, amikor egy kis erőre 
van szükségem a hétköznapi fáradtságban.
VH.: Mennyire megelégedett velencei munkahelyé-
vel? A velencei emberekkel? Befogadókészségükkel? 
Kötődik Velencéhez, ha igen, milyen kapoccsal? 
Dr. Láng Judit: A Velence Szakrendelő unikum a mai 
állami egészségügyben! Nagyszerű asszisztensi csapat 
segíti az ott dolgozó orvosokat.. Megünnepeljük a szü-
letés-, névnapokat, együtt ebédelünk, még színházba 
is el-elmegyünk, ha sikerül időt egyeztetnünk. A velen-
cei rendelésen nagyon sokszínű a „betegösszetétel”. 
Számukra meglepő, hogy ilyen színvonalas ellátást 
kapnak. Száz szónak is egy a vége, a betegek elégedett-
sége itt mindennapos, ami minket, dolgozókat, jóleső 
érzéssel tölt el. Szívesen dolgozom itt! Régebben sokat 
kézimunkáztam (kötöttem, ruhatáramat magam varr-
tam, makraméztam). Ma már inkább a befogadó típusú 
időtöltés jellemző. Nagyon sokat járok színházba, kon-
certre, irodalmi és pszichológiai előadásokra. Nyáron 
napimádó vagyok, a rendelés végeztével irány a méltán 
népszerű Velence Korzó, és a napon félálomban hallga-
tom a víz csobogását. Meg az emberekét...
VH.: Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem az 
interjút, olvasóink jobban megismerhették a sze-
münk világát őrző, gyógyító, a nagyon kedves, dr. 
Láng Judit adjunktus asszonyt!
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Gyógyítóink

Furcsa, de bennem a nosztalgiától dehogy mentes 
karácsonyi hangulatot nem a fenyőfa illata, nem a 
sütőből illatozó bejgli, és nem a párolgó halászlé 
ínycsiklandó gőzölgése teljesíti ki. Nem, hanem a 
Kislány a búgócsigával! Ha élne, már nem kislány, 
inkább matróna, sőt panoptikumi tárgy lenne. 
Talapzatára vésett bekarcolás szerint 1837-ben 
gyártották Bécsben a kis porcelánszobrocskát. 
Ekkortájt az asztalosok tömegében kalapálták 
össze a kisméretű koporsókat, a torokgyík kegyet-
lenül szedte áldozatait a gyermekek körében. A 
családi legendárium szerint, az akkor gyermek 
anyai dédanyám legfőbb karácsonyi vágyát telje-
sítette az apja, Bergmann Mihály, amikor megvette 
beteg leánykájának karácsonyi ajándékként, a 
bizony, különösen nem díszes kis nippet. A leányka 
párnájára tették. Az asztalos sutba dobhatta fűré-
szét, a lányka felgyógyult! Valami meddig hagyo-
mány, mikortól babona? Ki tudna éles határvona-
lat húzni…? Mindenesetre a Bergmann családban 
hagyománnyá vált – emlékezve az elődökre – a 
porcelán kislányt karácsonykor a fa alá, de, ha a 
torokra tett borogatás nem segít, akkor a lázas 
gyermek párnájára is oda tenni. 
Bergmann Mihály? Igen, anyai ükapám, dédapám és 
szépapáim neve ez volt. Azt, hogy a Michael mikor 
váltott Mihályra, ennek évét pontosan nem tudom. 
Azt viszont levéltári adatok bizonyítják, hogy a 
sváb Bergmann család – Mária Terézia nevéhez 
kötött betelepítés folytán – Kahlgrund térségéből 
1743-ban települt, az akkor Gross-Maroschra, mai 
nevén; Nagymarosra. Az áttelepült üköm, nevének 
megfelelően, bányász, illetve kőfejtő volt. A többi 
telepestől eltérően, nem teljesen üres zsebbel jött, 
valamilyen érdekeltsége volt egy szülőhazájabeli 
kőfejtőben, ennek árán megvásárolta a nagyma-

rosi szigetet. A sziget neve, egészen 1946-ig Berg-
mann-sziget volt, ma Sólyom-sziget. Téglaégető 
építésébe fogott, generációkon keresztül, az 
eredeti kis manufakturális üzem – szorgos kezek 
munkája révén – jelentős téglagyárrá fejlődött, 
1880-ban már, mint hazánk egyik előkelő helyre 
bejegyzett téglagyára szerepelt. 1950-ben az 
akkori hatalom, az általam ismeretlen oknál fogva 
szocializmusnak nevezett téveszme szellemében 
felrobbantotta a gyárat. A szocializmus felépítésé-
hez tégla nem, csak „süket duma”, és a jellemtelen 
hazudozás szükségeltetett.
A családot már előbb sikerült szétrobbantani. 
Harctér, Szibéria, Gulág, kitelepítés a hortobágyi 
birkaaklokba, majd a falu többi lakosával együtt 
bevagonírozás, irány Németország szovjet meg-
szállási területére.  A fiúi ágból senki ma is élőről 
nem tudok, a leányi ágaknak néhány leszárma-
zottja van, talán – velem és gyermekeimmel, uno-
káimmal együtt – mintegy kéttucatnyian élünk 
magyar hazánkban.
1944 végén a ruszki csapatok már a Tisza vonalát 
közelítették, amikor anyai nagyszüleimhez, Szol-
nokról Pestre menekült családunk. Az utazásunk 
nehézségeit (borzalmait?)  nem részletezem, de 
én, az akkor nyolcéves gyermek, tüdőgyulladás-
sal, 40-valahány fokos lázzal érkeztem Pestre. 
Fleming csodaszere, a penicillin akkor még nem 
létezett, bizony eléggé válságos állapotban kor-
nyadoztam. Mélyen vallásos édesanyám egész 
éjjel ágyam mellett imádkozott, valószínű, hogy 
néhány percre elaludt, nagyanyám (szül. Berg-
mann Anna) ekkor csempészhette párnámra a kis-
lányt a búgócsigával. Hát igen, nem jegyezhetném 
le a jelen kis történetet, ha nem az következik, ami 
következett. Lázam csillapult, meggyógyultam.

1945. április 4-én – ki ne emlékezne, ha csupán 
hallásból is – volt a kötelezően felszabadulásnak 
nevezett gyalázatos szovjet megszállás betelje-
sedésének napja. Júniusban indultunk haza Szol-
nokra, vasutasokon keresztül értesülve már arról, 
hogy házunknak csak kiégett romját találjuk.  A 
koffer, útikosár, ilyesmi, akkor luxusnak számított, 
ha a ruszki ilyet látott, azonnal rácsapott, biztosan 
burzsuj a tulajdonos. A batyu járta. Mindenki hátán 
lepedőbe, pokrócba csavarva a motyó, így gyüle-
keztünk a pályaudvarokon, ahonnan esetleg 8-10 
órán belül vonat indul, például, Szolnok felé. Meg-
jött, felszálltunk. Cegléd környékén jártunk a cam-
mogó vonattal, amikor a ruszki belépett a fülkébe. 
Az emberekkel és batyukkal túlzsúfolt fülkéből 
csupán két vagy három motyót ragadott magához, 
köztük az enyémet, benne játékaim, meseköny-
veim, és, és a búgócsigás kisleány. József Attila 
által megfogalmazottan: ordítottam, toporzé-
koltam, de úgy, hogy az egész vasúti kocsi ettől 
zengett. Megjelent, talán valamelyik szomszéd 
fülkéből, egy orosz tiszt, parancsára a fosztogató 
katona visszaadta tulajdonosaiknak a csomago-
kat, és kitakarodott a fülkéből. Hiúság? Még most 
is emlékezem, hogyan ünnepeltek meg a vasúti 
kupé utasai. 
Egyik szomszédunknál, akinek épen maradt a 
háza, ott húztuk meg magunkat. Igen gyorsan 
sikerült házunkat lakhatóvá tenni. A szomszédok 
egyre gyakrabban visszahozták értékeinket, búto-
rainkat, amelyeket, mint mondták, meg tudtak 
menteni. Így került vissza öreg vitrinünk is. Más 
dísztárgy hiányában sokáig a búgócsigás kislány 
volt az egyetlen lakója. Szüleim karácsonykor 
mindenkor kivették házából és a karácsonyfa alá 
állították, ott árválkodott, hogy legalább valami 
legyen a fa alatt. Évek múltán, amikor a vitrin már 
megtelt, a fa alá is jutott elég ajándék, a szokás, 
az megmaradt, karácsonykor a kislány a fa alá köl-
tözik búgócsigástól. Ma, amikor nálunk már régen 
nincs gyermekzsivaj, még Karácsonykor sem, 
feleségem – megismerve a szobrocska történetét 
– odateszi a fa alá. A szobrocska tiszteletére-e, de 
az ő nyelvén énekeljük el a Stiele Nacht-ot (Csen-
des éjt). A szívem ettől felmelegszik, valódi kará-
csonyi hangulat tölt el, olyan, mint most is, amikor 
e sorokat lekopogom. 

Solymosy József:

Karácsonyra? Búgócsigás kislány
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Elfeledett mesterségek, szokások

Idősebb Heiden Feri bácsi évekig járta a gyerekekkel 
karácsonykor a települést, nem volt olyan utca, ahol 
ne betlehemeztek volna. A templomban is elját-
szották minden évben az általa írt betlehemes játé-
kot. A szöveg szó szerint megegyezik az eredetivel, 
Feri bácsi saját kezűleg írt vőfélyfüzetével. (Mivel 
híres vőfély is volt.) Decemberre már befejeződött 
a földeken a munka, Feri bácsi ráért a gyerekekkel 
betlehemet készíteni. Kis fadobozba rendezték a 
betlehemi figurákat, zseblámpaégővel megvilágí-
tották, szíjjal a nyakukba akasztották a tornyos fa- 
vagy papírdobozt. A pásztorok báránybőr subában, 
kifordított kucsmában (szőrmesapkában) csörgős, 
láncos bottal koppantva jelezték, hogy megérkez-
tek. Megkérdezték, hogy „Szabad-e betlehemezni?” 
Ha a házigazda megengedte, akkor rázendítettek a 
„Mennyből az angyal” című egyházi énekre. A végén 
kellemes ünnepeket kívántak, pénz vagy süteményt, 
esetleg más ennivalót kaptak. A Heiden Feri bácsiék 
az 1965–70-es években ezzel a betlehemes játékkal 
nyertek országos 1. helyezést, amelyet a Duna Tv is 
többször bemutatott. (Sajnos nem tudjuk kinél van 
felvétel.)

Velencei 
Betlehem

BETLEHEMEZÉS
(az eredeti szöveg szerint)

Első ének: Mennyből az angyal lejött hozzátok 
pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve 
menvén lássátok, lássátok. 
Véndadó (kívülről): Kolbászium nemelérium

Pásztor: Létrálium elérium kolbászium
Véndadó: Kolbászium ellopondusz
Pásztor: Hazamentusz elosztandusz
Angyal: Ó, te József, mit gondoltál, hogy istállót 
választottál ilyen kemény időkben Jézus szüle-
tésére. 
Pásztor: Megjártam a főházakat, meg a ven-
dégfogadókat, nincsen helye Jézusnak, nincsen 
helye Jézusnak. 
Pásztor: Gyere be te véndadó, mert odakinn 
megfagyol. 
Véndadó: Szerencsés  lencsés bencsés jó estét 
kívánok a házigazdának. Látom ti itt esztek, isz-
tok mulattok, az öregapátok túrós, tejfölös baj-
szára nem is gondoltok. Felfogom a fütyköst és 
mindjárt végigverek rajtatok! Hány óra van pász-
torok?
Pásztorok: Háromnegyed zöldre.
Véndadó: Akkor lefekszem a földre és ha az első 
csillag feljön az égre, kejcsetek fel. Hippada-
lá-hoppadalá lefekszem az asztal alá.
Angyal és a pásztorok éneklik örvendezve: 
Pásztorok, pásztorok…
Pásztor: Kelj fel öreg, kelj fel!
Dadó: Nem kell nekem tejfel! 
Pásztor: Kelj fel öreg, mert rád vágok!
Dadó: Nem szeretem én a kalácsot.
Pásztor: Kelj fel öreg, megyünk Betlehembe!
Dadó: Hová meleg tehenbe?
Pásztor: Kelj fel öreg, mert megszületett a Kisjé-
zus Betlehembe!
Dadó: Akkor felkelek.

Együtt énekelve: Pásztorok induljunk Jézus 
a mi urunk. Adja e szent áldását, nyújtsa szent 
koronáját, e házra, órára. boldogságot kívánunk, 
utoljára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kellemes 
karácsonyi ünnepeket!
Sonka, kolbász, szalonna, pásztoroknak jó volna. 
Glória, glória Eszterháza, angyal vagyok, pásztor 
vagyok. Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen 
éjjel odaérhessünk, mi Urunknak tisztelettel 
lehessünk.
Ó, te József mit gondoltál, mikor a tyúkólba 
másztál? Megfogtad a búbos tikot, belevágtad a 
bicsakod.
Utóének: Szállást keres a Szent család
(Idősebb Heiden Ferenc 1988. XI. 26.)

Karácsonyi köszöntő

Eljött  a  nap,  mit  várva vártunk
Az égen csillagfény  ragyog, 
Jézuska fáját ím  elhozták
A halkan szálló  angyalok.
Köszönjük  néked  édes  Jézus, 
hogy  szíved minket így szeret
És  ha  elmúlik majd  a Karácsony
Te akkor is  maradj  velünk, 
És  ezt  a  kis  családot szeresd
Ó Istenünk !

Pósa  Lajos  (velencei lakos)  verse 1930-ból 
 (Az oldalt szerkesztette: Galambos Györgyné)
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Arany Rózsa Velencének!

 Velencén történt

7

Jelentős elismerésben részesült városunk. 
A Virágos Magyarország környezetszépítő 
verseny döntnökei a tóparti településnek 
ítélték az Arany Rózsa-díjat, amit minden 
évben a régióban legmagasabbra minősített 
város vagy község kap. A rangos elisme-
rést Koszti András polgármester vette át a 
2017-es megmérettetéssorozat díjátadóján, 
Veszprémben. A városvezetőt a virágosítás 
velencei szakmai felelőse, Benkő Istvánné, 
segítője, Kiss Tibor és Martinovszky József 
önkormányzati képviselő is elkísérte az ese-
ményre.

Koszti András érthetően büszkén nyilatkozott 
lapunknak, kiemelve az évek óta folyó koncep-
ciózus, környezettudatos, településszépítő tevé-
kenységet; „Rendkívül örömteli számomra ez a 
díj. Ékes visszaigazolása annak a tudatos munká-
nak, amit az elmúlt időszakban végeztünk Benkő 
Istvánné Rózsika vezetésével, Martinovszky 
József képviselőtársam segítségével a virágo-
sítás és zöldterületek karbantartása, szépítése 
érdekében. Mi nem egy versenyre készülünk és 
csinosítgatjuk parkjainkat, közterületeinket, mi 
egész évben odafigyelünk a virágos összképre 
és a környezettudatosságra, ennek jegyében 
szervezünk a lakosság és civil szervezeteink 
aktív részvételével az év minden szakában virá-
gosítást, s több más, környezetszépítő, rendező 
akciókat. Velence hagyományaihoz méltó ez a 
szereplés, ez a kitüntető díj. Köszönöm minden-
kinek, aki ehhez akár egy szál virág elültetésével 
is hozzájárult! Iskoláinknak, óvodáinknak, egyéb 
intézményeinknek, civil szervezeteinknek és 
nem utolsósorban nyugdíjasainknak, akik – mint 
mindenben – ebben is rendszeresen segítsé-
günkre vannak.”
A Virágos Magyarország környezetszépítő ver-
seny a magyar városok és falvak kulturált, virá-

gokkal díszített, élhetőbb környezet megterem-
téséért tett intézkedéseit és fejlesztéseit díjazza 
minden évben. A megmérettetés fő célkitűzései 
közt szerepel a kulturált, környezetbarát, ven-
dégváró országkép kialakításának elősegítése, 
a településkép esztétikus megjelenítése, növé-
nyekkel történő díszítése. Ezenkívül kiemelt 
hangsúlyt kap a környezetvédelem és környe-

zetgazdálkodás előtérbe kerülése, amelyek a 
fenntartható város kialakítása szempontjából 
nélkülözhetetlen követelmények. A zsűri rend-
kívül átfogó és szerteágazó kritériumok alapján 
vette górcső alá Velencét, ahol az utcák és terek 
értékelése mellett kitért arra is, hogy a lakosság 
milyen mértékben vesz részt lakhelye gondozá-
sában, szépítésében. -mb-

Megújult a megyei kormányhivatal velencei épülete
November 16-án adták át városunkban a Szé-
kesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosz-
tály Földművelésügyi, valamint Növény- és 
Talajvédelmi Osztályának pályázati forrás-
ból felújított épületét. 
Az átadási ceremónián dr. Simon László kor-
mánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd Tes-
sely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszter-
elnöki biztos mondott beszédet, végül együt-
tesen, kiegészülve a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnökével, dr. Molnár Krisztiánnal, valamint a 

Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőjével, Dancs 
Norberttel – a szalag átvágásával – ünnepé-
lyesen átadták a megújult épületet, melyben 
kiemelt energetikai fejlesztések valósultak meg.
A Növény- és Talajvédelmi Osztály az Ország út 
23. alatt található épületben növény- és talajvé-
delmi ügyekben Fejér megye egész területére 
kiterjedő illetékességgel jár el, a Földművelés-
ügyi Osztály szintén ugyanitt, első fokon látja 
el az eddigi feladatok mellett 2017-ben új fel-
adatként a gyümölcsültetvények telepítésének 
engedélyezését. Mátay
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Értünk dolgoznak

V
ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy 
József): Szerkesztőtársaim ne-
vében is szívből gratulálok a 
Velence Város Önkormányzata 
által adományozott Velencéért 

Oklevél kitüntetéséhez. Gondolom, hogy ez 
nem az első díja, kitüntetése, hiszen mint élspor-
toló, országos teniszranglista egykori vezetője 
számos díj, kitüntetés, díszserleg tulajdonosa 
lehet.
Tóthné Benkő Mónika: Köszönöm a gratulá-
ciót, valóban, igaza van az eddigi kitüntetések, 
díjak tekintetében, de ezt a rangos kitüntetést 
elismerésként élem meg, hangsúlyozva, hogy 
az eredmények szorgos csapatmunka követ-
kezményei. Mivel velencei lokálpatrióta vagyok, 
születésemtől fogva itt élek, majd itt dolgozom, 
külön öröm, hogy Velence Önkormányzati Kép-
viselő-testülete ítélte nekem, illetve nekünk, a 
kitüntetést. A pedagógiai pálya megbecsülését 
látom abban is, hogy a másik Velencéért Okleve-
let is pedagógustársam, Bartos Zoltánné óvoda-
pedagógus kapta.
VH.: Velence egyik legtöbb értékét teremtő 
intézmény, a Zöldliget Általános Iskola veze-
tőségének tagja, hiszen naponta újabb emberi 
értéket termelnek; a tudást adják át a legfej-
lettebb módszerekkel szemünk fényeinek, a 
gyermekeknek. Tudom, hogy ez magas hivatás-
tudat és sok áldozatvállalás nélkül nem megy, 
ezért is a legnagyobb elismerés illet meg min-
den a pedagógiai pályán mozgó munkatársat. 
Ismereteim szerint az ön eddigi életútja is ezt 
bizonyítja.
Tóthné Benkő Mónika: Első diplomámat a Test-

nevelési Egyetemen szereztem. Az akkori velen-
cei iskolaigazgató tornatanárnak hívott meg, 
de a pedagógushiány miatt felkért egyéb tan-
tárgyak tanítására is. Időközben megszereztem 
második, harmadik, majd negyedik diplomámat 
is, teljesen „beszívott” a pedagógusi pálya, élet-
elememmé vált.
VH.: Értékről, értékekről már szóltam. Tény, 
hogy hatalmas értéket kapnak a két tannyelvű 
rendszerben oktatott osztályok tanulói. Gyor-
suló világunkban az angol nyelv ismerete egyre 
nagyobb jelentőségű, szinte követelmény, elke-
rülhetetlen egyre több szakterületen. Magam is 
– angol nyelvtudás hiányában – sokszor, szinte 
analfabétának érzem már magam. A nyolc álta-
lános után egy középfokú nyelvvizsga adta lehe-
tőségek, bizony, hatalmas előnyt jelenthetnek a 
fiataloknak.
Tóthné Benkő Mónika: Igen, magunk is hiány-
pótlóként értékeljük munkánkat. Éppen nyolc 
éve indítottuk be a két tannyelvű oktatást fel-
menő rendszerben. Ez azt jelenti, hogy egy 
elsős osztállyal kezdtünk, következő évben, a 
már másodikosok után egy újabb elsős osztály 
következett két tannyelvű oktatási rendszer-
ben, és így tovább. Az idén „ballagott el” az első 
olyan VIII. osztályunk, amelyik már két tannyelvű 
elsős ként kezdte.
VH.: Iskolájukban hagyományos, normál tan-
tervű osztály is van. Mi szerint történik a diákok 
besorolása? 
Tóthné Benkő Mónika: A két tanítási nyelvű 
programba való bekerüléshez jelentkezési lapot 
kell kitölteni a szülőknek. Februárban egy szülői 
fórum keretében mind a normál tantervű kép-
zés, mind a két tannyelvű képzés iránt érdeklődő 
szülők megismerhetik iskolánkat, programjain-

kat, hagyományainkat. Szintén február, március 
tájékán „Iskolára hANGOLó” foglalkozásokat 
szervezünk a leendő elsős tanulók számára, ahol 
a gyermekek és szüleik betekintést nyerhetnek 
az iskolai életbe. Ezeken a foglalkozásokon a 
gyerekek megismerhetik a tanító néniket, illetve 
az iskola épületét, termeit is. Ezt követően azok 
a leendő elsősök, akik a két tanítási nyelvű prog-
ramot választják, egy játékos képességvizsgála-
ton vesznek részt, ami alapján az iskola javasla-
tot fogalmaz meg arról, hogy ezt a programot 
javasoljuk a gyermek számára vagy sem. 
VH.: A sikerek elérésében, gondolom, meghatá-
rozó szerepe van a tanároknak. Mennyi a teljes 
diáklétszám, hány tanító, tanár alkotja a teljes 
tantestületet?
Tóthné Benkő Mónika: Összesen 633 diákunk 
van. A nevelőtestületünk 52 fős, ebből az angol 
munkaközösségben 18-an vagyunk. Az angol-
tanárok közül 6 angol anyanyelvű, az Egyesült 
Államokból, illetve Kanadából jöttek. Érdekes-
ségként említem meg, hogy spanyol szakkö-
rünk is van, itt a foglalkozásokat egy spanyol 
anyanyelvű argentin házaspár tartja.
VH.: Laikusként, kérdésemből nyilván hiányzik 
a szakszerűség, de tudomásom szerint a hagyo-
mányos brit–angol nyelvtől némileg különbözik 
az amerikai nyelvhasználat. Diákjaiknál, illetve 
az oktatás módszerében a különbség hogyan, 
mennyiben mutatkozik meg?
Tóthné Benkő Mónika: Mi a hivatalos brit angol 
nyelvet tanítjuk. Az angol anyanyelvű tanára-
inktól diákjaink a köznapi amerikai nyelvjárást 
is hallják. Sikerként könyveljük el, hogy diákja-
ink milyen gyorsan tudnak váltani a mindenkori 
helyzetnek, beszélgető partnernek megfele-
lően.

Tóthné Benkő Mónika
Velencéért Oklevéllel kitüntetett 
pedagógus
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VH.: Több kívülálló is egyházi iskolának képzeli 
el intézetüket. Mi ad erre alapot? Hogyan is van 
ez pontosan?
Tóthné Benkő Mónika: Egyházi iskola vagyunk, 
fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat. Diák-
jaink azonban más felekezetek hittanóráit is 
látogathatják. A törvény által előírt erkölcstan/
hit- és erkölcstanórákon egy-egy évfolyamon 
négy csoportban tanulhatnak a gyerekek. 
Választhatnak erkölcstant, baptista bibliaisme-
retet, katolikus vagy református hittant is. Idén 
szeptembertől intézményünkben, Papp Sán-
dorné, Zsóka, kolléganőm nevelési és vallási 
igazgatóhelyettesként segíti összehangolni az 
egyházak munkáját, illetve ő látja el a baptista 
hitéleti tevékenységekkel kapcsolatos felada-
tokat. Az iskolákban folyó szakmai munka segí-
tésére, támogatására is nagy hangsúlyt fektet a 
szeretetszolgálat. A „több mint iskola” mottónk 
sokat elárul. 
VH.: Az angol nyelv tanulásával a diákok – gon-
dolom – közel kerülnek az angol-szász kultú-
rához is. Nem válik ez kárára a magyar kultúra 
ismeretének?
Tóthné Benkő Mónika: Kérdésére egyértelmű 
nem (!) a válaszom. Nagy súlyt fektetünk a 
magyar kultúra ápolására is. Az anyanyelvi taná-
rok által behozott és hagyománnyá lett jeles 
napok, versenyek (például: Canada Day, Spelling 
Bee, Speech competition, Thanksgiving stb.) 
mellett ugyanolyan fontosak a magyar jeles 
napok, ünnepek és versenyek is. Azt gondolom, 
hogy azok a fiatalok tudják a magyar kultúrát 
átadni, megismertetni más országok képviselői-
vel, akik beszélnek idegen nyelvet. Ők lehetnek 
a magyar kultúra nagykövetei. 
VH.: Valóban, ennek magam is tanúja vagyok. 
Egyszer egy elemista osztálytermükben járva, 

láttam a falra függesztve egy díszes tablót, rajta 
szép kalligrafikus betűkkel a székely himnusz. 
Sok vita alapja a gyermekek túlterhelése; a 
körülmények nem engedik a gyermeket gyer-
meknek lenni… Önök hogyan állnak a kérdéshez, 
főleg a két tannyelvű diákok esetében?
Tóthné Benkő Mónika: Valóban – mint ön 
fogalmaz – a két tannyelvű diákok heti óraszáma
néhány órával több, mint diáktársaik óraszáma. A 
kérdés általános részében nehéz egyértelműen 
állást foglalni. A legkülönfélébb pedagógiai 
módszerek léteznek, ezeket maradéktalanul fel-
használjuk, hogy diákjaink szellemi leterhelésén 
könnyítsünk, azt fellazítsuk. Első helyen említe-
ném a teljes kikapcsolódást jelentő szakköröket, 
főleg sportköröket és zenei foglalkozásokat. 
Szinte minden sport szerepel a választható 
sportkörökben és a zenét tanuló diákok is több 
hangszer közül választhatnak. Sajnos, többször 
is kell tapasztalnunk egyes diákunknál a túlzott, 
iskolán túli, leterhelés következményeit. Ilyen-
kor igyekszünk a szülőket meggyőzni arról, hogy 
a különféle iskolán kívüli lekötött elfoglaltságo-
kat ritkítsák, esetleg szüntessék meg, biztosítsa-
nak szabadidőt gyermeküknek!
VH.: Sajnos, világszép anyanyelvünket egyre 
több veszély fenyegeti, viszi az ellaposodás 
irányába. A szleng betört a közbeszédbe, álta-
lánossá vált a hadarás, szóközök elhagyása, és 
sorolhatnám… Nyilván, miután a gyermekek 
szülői környezetben, de nemritkán hírközlőkben 
is ezt hallják, nem várható el, hogy iskolai mód-
szerekkel hathatós eredményt lehessen elérni. 
Mégis, valamiképpen igyekeznek nyelvünk tisz-
taságának a megőrzésére? Hogyan? Ide kíván-
kozik másik kérdésem is; van valamilyen mód-
szerük a személyes kontaktust gyengítő, túlzott 
mobiltelefon-használat ellen:

Tóthné Benkő Mónika: Sajnos azt kell monda-
nom, hogy ez nem könnyű feladat. Azt gondo-
lom, hogy a mi feladatunk és felelősségünk a 
gyermekek számára megtanítani, megmutatni a 
„középutat”. Nyilván teljesen tiltani nem szabad 
a mobiltelefon használatát, hiszen ebben éljük a 
mindennapjainkat, azonban a Szülői Szervezet-
tel és Diákönkormányzattal egyeztetve korlá-
tozásokat vezettünk be. Törekszünk arra, hogy 
napközben inkább egymással beszélgessenek 
és játsszanak, a mobilokat inkább csak délután 
vegyék elő. 
VH.: Milyen a viszonyuk az önkormányzatunk-
kal?
Tóthné Benkő Mónika: Néhány kezdeti nehéz-
ség után, mondhatom, hogy felhőtlen! Kiegyen-
súlyozott, együttműködő! Állandóan érezzük a 
gondos odafigyelést, a segítőkészség gyakran, a 
legkülönfélébb témákban is, megnyilvánul. 
VH.: Az első, már mind a nyolc osztályt 
angol-magyar két tannyelvű rendszerben vég-
zett osztály elballagott. Megismerve Mónika 
asszony, az igazgató úr és munkatársaik „vehe-
menciáját”, elképzelhetetlennek tartom, hogy 
ezek után kezüket ölbe teszik, örülve eddigi 
sikereiknek. 
Tóthné Benkő Mónika: Kérdésére válaszolva; 
jól látja, jól érzékeli. Éppen a munka dandárjában 
vagyunk, 2018 szeptemberében középiskolai 
szinten beindul a kéttannyelvű gimnáziumunk. 
Nem részletezném a szükséges előmunkálato-
kat, el tudja képzelni; épületbővítés, új tanerők 
beállítása, a program előkészítése, egyebek.
VH.: Nem szólt még Mónika a civil életéről, csa-
ládjáról, kérem, szóljon!
Tóthné Benkő Mónika: Férjem nem pedagó-
gus, Székesfehérvárott dolgozik. Életünket telje-
sen kitölti a 11 éves Gréta, aki szintén iskolánk 
tanulója. Mindhárman szeretünk itt élni, sokat 
jelent számunkra a Velencei-tó közelsége. Sza-
badidőnkben imádunk úszni, kerékpározni, 
télen korcsolyázni. Férjem rengeteget segített, 
illetve segít a mai napig abban, hogy diplomái-
mat munka és család mellett is meg tudjam sze-
rezni, illetve, hogy folyamatosan képezhessem 
magam. Ha szükséges, a készséges nagyszülői 
segítséget is bármikor igénybe tudjuk venni. 
Büszke vagyok a családomra és hálás vagyok 
értük. 
VH: Kedves Mónika asszony! Nagyon köszönöm 
a részletes interjút! Velence – mint város – fej-
lődésének igen jelentős előrelépést jelent, ha 
önálló középiskolája lesz. Ezért is, eddigi munká-
jáért is, sok köszönet illeti önt, önöket.
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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
 
ÚJ KERÉKPÁRÚT SZAKASZ ÉPÜL VELENCÉN 
 
 
Velence Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
sikeresen pályázott a város belterületén tervezett (a Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő 
szakaszának kialakítása a Tópart u. - Fő u. - Kemping u. mentén) kerékpárút megvalósítására.  
 
Velence kiváló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező város, nagyon sokan használják a már rendelkezésre 
álló kerékpárút szakaszokat. A beruházás célja a Velencei-tó körüli kerékpárút déli hálózat és a Velence, 
Kemping utcai kerékpárút közötti hiányzó szakasz kialakításával a biztonságos közlekedés kialakítása mind 
a hivatás-, mind pedig a turisztikai forgalom megteremtése érdekében. A tervezett nyomvonal a Tópart 
utcában csatlakozik a meglévő Velence déli hálózat nyomvonalához. 
 
A kivitelezési munkálatok során részben a meglévő kerékpárút nyomvonala kerül felhasználásra, részben 
önálló nyomvonal vezetésű kerékpárút, részben pedig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerül 
kiépítésre. A Velence Korzónál a parkoló feltáró út felhasználásával kerül sor kerékpáros nyomvonal 
kijelölésére, tehát a Korzót átszelő útról a Korzó parkolón keresztül átvezető útra helyeződik át a kerékpáros 
forgalom, megszüntetve ezzel egyúttal a gyalogosforgalmat gyakran veszélyeztető vegyes állapotot. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 170 millió forint összegű európai uniós 
támogatás segítségével.  

Projekt címe: Velence belterületén tervezett kerékpárút (Velencei-tó körüli kerékpárút összekötő 
szakaszának kialakítása Tópart u. - Fő u. – Kemping u. mentén) 
Projekt kódja: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00014 
Támogatás mértéke: 170 000 000 Ft 
Megvalósítás tervezett ideje: 2017.05.01 – 2018.07.31 

 
A projektről bővebb információt a www.velence.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Nochtáné Sulyok Marianntól, a Velencei Polgármesteri Hivatal pénzügyi és gazdasági osztályvezetőjétől a 
22/589-414, illetve  
Vandlik Csabától, a Velencei Polgármesteri Hivatal városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezetőjétől 
a 22/589-407 telefonszámon. 

Nagy lépés a Tudományos és 
Technológiai Park megvalósítása felé 

Szakmaiság, innováció és kooperáció – ezek a 2017. november 30-án 
Velencén aláírt együttműködési megállapodás alapjai, melyet a 
Velencei Tudományos és Technológiai Parkba betelepülő vállalko-
zások kötöttek. Velence Város Önkormányzata és az Ipari-, Tudomá-
nyos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete egy éve kezdte 
meg azt a fejlesztő munkát, melynek eredményeként tudományos 
és technológiai park jön létre Velencén. A megállapodásban részt 
vevők több szakterületről érkeztek, együttműködésükben K+F köz-
pont, oktatási centrum, elektromos vízi járművek és elektromos 
kerékpárok gyártása szerepel.
Az ünnepélyes aláíráson Koszti András, Velence város polgármestere 
kiemelte az együttműködő vállalkozások által képviselt magas hozzáadott 
érték, a minőségi munkahelyteremtés, a hosszú távú együttműködés fon-
tosságát. Velence fejlesztése új modellek és elvek mentén indult el az 
elmúlt 3 évben, cél, hogy a turizmus mellett az iparfejlesztési versenyben 
is előretörjön a település – hangsúlyozta a városvezető.
Mórucz Norbert, az IPE elnöke a szakmai alapok és a transzparencia 
fontosságát hangsúlyozta, ami a tudományos és technológiai parkot a 
leghatékonyabb gazdaságfejlesztési eszközzé teszi. A Magyar Elektromos 
Járműipari Egyesület (MEJE) elnöke, Kiss Sándor szerint a velencei ter-
vek és az elektromos járműgyártásban tervezett fejlesztések a világon is 
egyedülálló lehetőségeket teremtenek Velence számára. A „Zöld energiát 
a zöld rendszámig” program a tervei szerint országos és európai mintapro-
jektté érik majd.
A velencei TTP egyik gyöngyszeme lesz a Jászai Mari- és EMeRTon-díjas 
énekes, színész – aki elnyerte már az Év zenés színésze elismerést is –, 
Sasvári Sándor SZÖG Equestrian Park elnevezésű projektje, amelyben 
egy nemzetközi szintű lovas élménypark kerül kialakításra önálló hotellel, 
lovardával, lovas színházzal, istállókkal, lósétáltatóval és szociális blokkok-
kal.
Az IPE 7 éves szakmai munkájának eredményeképpen 2017 óta a szer-
vezet képviseli Magyarországot a Tudományos Parkok Nemzetközi Szö-
vetségében (IASP). Jelenleg 10 park már „Tudományos és Technológiai 

Park” címmel rendelkezik, az országos rendszer 2017-től önálló gazdaság-
fejlesztési eszközként áll a kormány rendelkezésére.  A rendszer transz-
parens, K+F+I alapú dedikált finanszírozási modelljének kidolgozására a 
szakmai szervezet minden nemzetközi és piaci tapasztalatot megoszt a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal. MB
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Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc  
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Iskolai elismerések
Intézményünk fenntartója, a Földművelésügyi 
Minisztérium egész évben végzett lelkiismeretes 
és eredményes munkánkat ismerte el november-
ben két alkalommal is. Előbb a „Ments meg egy 
kertet” programban nyújtott szép munkánkért, 
majd „A legszebb konyhakertek – Magyarország 
legszebb konyhakertjei” programban való kiemel-
kedő részvételünkért érdemeltük ki a dicséretet. 
Mindkét országos program egész éves elfoglaltsá-
got, folyamatos és rendszeres munkát igényel, és 
nagyban hozzájárul a magyarországi kertkultúra 
gazdagításához. Az immár több éve futó projektek 
az idei tanévben is folytatódnak, és az előző évek-
hez hasonlóan idén is sok időt, munkát fektetünk 
bele a sikeres megvalósításukba.

Megvalósult az iskola ötlete: kéz a 
kézben a hagyomány és az új cél
Talán nem mindenki tudja, hogy a velencei Dr. Entz 
Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium évek óta karácsonyi börzét 
szervez rászoruló diákok számára. Első lépésben 
az iskolában segítjük ruházattal, játékokkal, hasz-
nálati tárgyakkal a tanulóinkat. Második lépésben 
egyéb szociális és karitatív szervezetekhez juttat-
juk el az adományként összegyűjtött holmikat. 
Egy felcsillanó gyerekszem, egy őszinte mosoly, 
és már megérte.
Ebben az évben követtük a Földművelésügyi 
Minisztérium felhívását, és a hagyományos bör-
zénket beillesztettük az Európai Hulladékcsök-
kentési Hét programjába. Három oldalról közelí-
tettük meg a 2017-es év témáját, amely így szólt: 
„Adj új életet tárgyaidnak!” 

1. Iskolai börze
2. Adománygyűjtés a Velence Korzón és a Sparnál
3.  Kiállítás újrahasznosított holmikból az iskolában
Megszületett egy széles körű összefogás iskolai és 
kollégiumi tanárok, diákok, szülők, technikai dol-
gozók, velencei lakosok és kereskedelmi egysé-
gek között. A már működő iskolai hagyományun-
kat kibővítettük, és friss szemlélettel elindítottunk 
egy Föld-barát és egyben karitatív eseménysort. 
Bővebben lehet tájékozódni iskolánk honlapján, 
Facebook oldalán, és a hulladékcsökkentés olda-
lán: http://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesi-
het/. Sziromné Dobi Éva 

Entz ökoiskola munkacsoport

Novemberi versenyek
Évről évre megrendezésre kerül Székesfehérvá-
ron, a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban egy nagy-
szabású vetélkedő „Egészséges életmód, élhető 
környezet” elnevezéssel, melyet minden évben 
valami aktualitás ölel körbe.
A csapatoknak ppt formátumban be kellett mutat-
niuk a nevüket adó állatot vagy növényt, melyet a 
szervező kollégium előre meghatározott (iskolánk 
csapatai a Denevér és Nád névvel vettek részt a 
versenyen).
A szervezők minden évben érdekes kérdéssort állí-
tanak össze a diákok számára, mely kérdések meg-

válaszolására nem elég tudni a fontos fehérje és 
vitaminforrást! Diákjaink sikeresen vették az „aka-
dályokat” a totó kitöltésénél, tudták a testtömeg 
helyes kiszámításának módját, tudták, mi a gliké-
miás index, és arra is helyes választ adtak, hogy 
mik is azok a növényi szterinek? (Csak néhány kér-
dés a sok közül!)
 Az ügyességi feladatban nem volt szerencséje 
egyik csapatunknak sem, viszont igazán jól oldot-
ták meg a szendvics és saláta készítését. A kompo-
zíciókészítésnél nyarat  idéző „pálmafa és tenger”  
képe elevenedett meg a tányéron, de jó ízűen  
„lakmározott” sajtot a tojásból készített egérke is 
a szendvics tetején. Az idei verseny aktualitását 
Arany János születésének 200. évfordulója adta. 
Versenyzőink igazán remek illusztrációt készítet-
tek a Toldi c. műhöz, jól ismerték Arany János élet-
útját és a költő kortársait! Sajnos, ebben az évben 
nem sikerült helyezést elérni iskolánk diákjainak, 
de nagyon jól éreztük magunkat! A versenyt szer-
vező kollégium mindent megtett azért, hogy a 
versenyen részt vevő diákok és kísérő tanárok jól 
érezzék magukat.
Gratulálunk a szervezéshez, és természetesen 
azoknak a csapatoknak, akik az idei évben jobbak 
voltak nálunk! Reméljük, jövőre ismét találkozha-
tunk! Szűcsné Boros Terézia 

kollégiumi nevelőtanár
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Biztonságunk érdekében  

Dacára a szomorkás, igazi ősz végi, kora téli 
időjárásnak, a szinte folyamatosan csúszós 
utaknak, meglehetősen nyugalmas időszak 
van „kéklámpás” szervezeteink mögött. 
Persze nem töltötték tétlenül az elmúlt 3-4 
hetet, de aligha kívánhatnánk nekik keve-
sebb beavatkozási alkalmat. Alábbiakban a 
november közepétől december elejéig ter-
jedő időszak krónikáját olvashatják.
Időben figyelmeztetett a veszélyre a szén-mo-
noxid-érzékelő egy agárdi családi házban 
november 12-én, vasárnap éjszaka. Az épület 
földszintjén cserépkályhával fűtöttek, amikor 
megszólalt a műszer. A lakók értesítették a 
katasztrófavédelmet, és kinyitották az ablako-
kat. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a ház 
emeletén alacsony szén-monoxid-értéket mér-
tek, ezért a cserépkályhából a parazsat eltávo-
lították. Az újabb mérések alkalmával a műszer 
már nem mutatott ki gázkoncentrációt a lakótér-
ben. Az esethez vonultak és hivatásos társaiknak 
segítséget nyújtottak Velence Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete ügyeletes egységének tag-
jai, akiknek december 5-ig még néhány alkalom-
mal szükség volt a szakértelmükre. 
A VÖTE csapatát helyben és a környéken egy 
koccanásos baleset mellett kisebb tűzesetek-
hez is riasztották, elektromos zárlat és szauna-
tűz okán, ám szerencsére egyik esetben sem 
történt jelentősebb kár. Az egyesület tagjai 

hétvégenként szakmai továbbképzésen is részt 
vettek, amelyek nagyon fontosak, hogy minden 
bevetésen a lehető legfelkészültebbek legye-
nek. Nem csak a személyi állomány, az eszközök, 
így a VÖTE gépjárműve is átesett a téli felkészíté-
sen, biztonságosan és hatékonyan használható 
a riasztások során.
Az egyesület illetékesei felhívják a figyelmet 
arra, hogy téli időjárási körülmények között, 
főleg a reggeli időszakban nem érdemes 
rohanni, rendkívül komoly a balesetveszély 
kockázata ilyenkor. Mielőtt munkába indulunk 
és elvinnénk gyermekeinket iskolába, óvodába, 
érdemes megtervezni, átgondolni, mikor és 
merre indulunk, ügyelni arra, hogy ne felejtsünk 
otthon semmit, amiért vissza kellene fordulni, 
hogy aztán kapkodva, sietve ne az útviszonyok-
nak megfelelően vezetve kerüljünk bajba, netán 
okozzunk balesetet. A gyalogátkelőhelyeknél – 
kiváltképp az oktatási intézmények környékén 
– a szokásosnál jóval nagyobb körültekintéssel 
haladjunk.
Ami a Velencei Polgárőrség tevékenységét 
illeti; 2017. november hónap a mindenszentek 
és halottak napi temetői közbiztonság biztosí-
tásával kezdődött. Esetenként 2-2 fő végzett 
járőrözést a temetők körül, biztosítva a közleke-
dés zavartalanságát és a biztonság felügyeletét. 
Labdarúgó-mérkőzést 2 alkalommal, 8-8 fővel 
biztosítottak, míg kézilabda-mérkőzés biztosítá-
sát szintén két alkalommal, 4-4 fővel végeztek. 
Közbiztonsági járőrözésben 4 alkalommal vet-
tünk részt polgárőreink, 8 fővel. Összességében 
172 órában végeztek önkéntes tevékenységet.  
Beszámolója végén Fehér István elnök kiemelte, 
hogy a közelgő ünnepek és az év végi rendezvé-
nyek sok feladatot rónak egyesületük tagjai szá-
mára, ezekre fókuszálnak a következő időszak-
ban. A jövőben szeretnék létszámukat is növelni, 
ezért szívesen fogadják új tagok jelentkezését a 
30/92 70 422-es telefonszámon. A velencei pol-
gárőrökhöz kapcsolódó jó hír, hogy az Országos 
Polgárőr Szövetség a nemzeti ünnepünk tiszte-

letére rendezett központi ünnepségen az „Év 
Polgárőre” kitüntetésben részesítette a Polgárőr 
mozgalomban végzett tevékenysége elismeré-
seként Fehér István elnököt. Gratulálunk!
A téli időszak egyik sajnálatos velejá-
rója, hogy szinte mindennapossá válnak a 
szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos 
hírek. A szén-monoxid jelenlétét nem érzékel-
jük, mivel színtelen, szagtalan, a szervezetre 
gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hány-
inger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek 
egyéb betegségek tüneteivel. Az akár halálos 
kimenetelű esetek néhány egyszerű és könnyen 
betartható szabállyal megelőzhetők.
A szén-monoxid-mérgezés elsősorban valamely 
tüzelőberendezés 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-
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A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja 
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára az alábbi munkák elvégzését:

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

Kérje egyedi ajánlatunkat!
Önkormányzati intézménynél takarítónőt keresünk!

Tel: +36 30 217 08 34  E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

noxid-érzékelő jelzését. A tragédiák többsége a 
tüzelőberendezések használata során történik, 
és miután ez a problémakör összetettebb, ezzel 
részletesebben foglalkozunk.

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.
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 
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 lég áteresztő 
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.

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások 
járművezetőknek és gyalogosoknak a téli 
átállással kapcsolatban.
A közlekedésben a téli időszak tudatos felké-
szülést igényel. Megváltoznak az út- és látási 
viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a 
járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk 
kell. A gépjárműveket – főleg hosszabb autóút 
előtt – ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva 
minden biztonsági berendezést és tartozékot. 
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiab-
roncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőr-
zése. A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a 
gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke 
lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, 
a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó 
folyadék vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő 
gumikat már a tél beállta előtt érdemes kicse-
rélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, 
hanem maszatol. 
A téli időszakban a látási viszonyok gyakran 
rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell 
használni a gépjármű világítóberendezéseit – 
ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően 
működjenek. A síkos utakon való fékezés teljes 
összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen 
általában hosszabb, mint optimális fékezésnél. 
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közle-
kedéshez téli gumikra van szükség. Még akkor 
is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen 
nincs hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni 

kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megme-
revedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így 
használata veszélyes lehet.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken 
kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:
•  Huzamosabb utazás esetén szükség lehet 

takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó 
hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas 
vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, 
elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.

•  Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az 
Útinformnál az út- és időjárási viszonyokról. 
Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor 
nem érdemes kockáztatni, és biztonságo-
sabb, ha vonattal indulunk útnak.

•  Az országos médiumokon kívül érdemes 
figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és tele-
vízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken 
keresztül is fontos és hasznos információkat 
szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedés-
biztonsággal kapcsolatban. 

Fel kell hívni a közúti forgalomban részt vevők 
figyelmét, hogy mindig az időjárási, látási és 
útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjár-
műveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkal-
mazkodni a megváltozott látási és útviszonyok-
hoz, tekintettel az esetleges ködös, esős, havas 
időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával 
megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább 
jellemző balesetek.
Hasznos tanácsok és a „Látni és Látszani 2017 
– egymásért” kampánnyal kapcsolatos informá-
ciók a www.police.hu a www.latnieslatszani.hu 
továbbá a www.baleset-megelozes.eu oldalon 
érhetők el. 
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság!

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

Velencei Híradó: 2017. november 16. napján, 
soron kívüli ülést tartott Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. Elsőként több 
ingatlan megvásárlásával kapcsolatban hoztak 
döntéseket, amelyek összefüggenek a Hajdú-ta-
nya vízellátásának végleges megoldásával. Miért 
volt ezekre szükség?
Koszti András: Az októberi testületi ülésen 
döntöttünk arról, hogy a Velence, Hajdú-tanya 
közműves ivóvízhálózathoz történő csatlakozás 
megvalósítása érdekében a Vörösmarty Mező-
gazdasági Kft. tulajdonában álló ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése céljából vételi 
ajánlatot teszünk a Vörösmarty Mezőgazdasági 
Kft. részére. Ehhez értékbecslést készíttettünk. 
A képviselő-testület akkor felkért, hogy a vételi 
ajánlatokkal kapcsolatos megállapodást, vala-
mint az adásvételi szerződést jóváhagyás céljá-
ból ismételten terjesszem a képviselő-testület 
elé. Mindhárom értékbecslés megérkezett, ezek 
800 000 Ft, 900 000 Ft és 200 000 Ft összegűek, 
az idevonatkozó áfa szabályok figyelembevéte-
lével. Sikerült megegyeznem a kft. ügyvezetőjé-
vel egy számunkra nagyon kedvező, 1 000 000 
Ft+áfa összegben. Ez 629 920 Ft-tal alacso-
nyabb, mint ami az értékbecslésben szerepel az 
összes ingatlanra vonatkozóan. Ezt az árat Fejes 
ügyvezető úr a november 14. napján tett nyilat-
kozatában hivatalosan is elfogadta. A megálla-
podást képviselő-testületünk 8 igen, egyhangú 
szavazattal szentesítette. Itt hozzá kell tennem, 
hogy az ügyben érintett egy magánszemély 
is, vele még mindenképpen meg kell egyezni, 
hogy kimondhassuk, teljes sikerrel vettük ezt 
az akadályt. Ez terveink szerint még ebben az 

esztendőben megtörténik, így hamarosan el is 
kezdődhet a beruházás.
Velencei Híradó: A Korzón áthaladó kerékpárút 
nyomvonalának kiváltását is megoldani hivatott 
új kerékpárútszakaszhoz fűződő projekt kapcsán 
árajánlatok beszerzéséről is hoztak döntéseket a 
testület tagjai.
Koszti András: Valóban. A pályázati felhívás 
értelmében kerékpárforgalmi hálózati tervet 
kell készíteni a beavatkozási területre vonat-
kozóan. Az Önkormányzat Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatának megfelelően jóvá-
hagyásra előterjesztette a „kerékpárút projekt 
kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése” 
tárgyú, nemzeti értékhatárt el nem érő beszer-
zési eljárás ajánlattételi felhívását. A beszerzési 
eljárás becsült értéke nettó 1 200 000 Ft. Kell 
készíteni egy hálózati tervet, és ez a hálózati terv 
elkészítésének a becsült értéke. A szabályzat 
alapján elegendő lenne egy ajánlat beszerzése, 
azonban a pályázati felhívásban a piaci ár igazo-
lására három ajánlat beszerzése szükséges. A 
határozati javaslatban felsorolásra került, hogy 
kik ezek a cégek. Három gazdasági szereplő 
részére történt meg ez a felhívás. Ugyancsak 
hasonló módon dönteni kellett a projekt közúti 
biztonsági auditjának lefolytatása tárgyában is 
ajánlatok beszerzéséről. A képviselő-testület 8 
igen, egyhangú szavazattal határozott is mind-
két esetben az ajánlatok bekéréséről az alábbi 
hat gazdasági szereplőtől: Közlekedés Fővárosi 
Tervező Iroda Kft., TRANSINVEST – Budapest Kft, 
Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozói Kft., GARVER 
Mérnökiroda Bt., RENECON Tanácsadó és Ter-
vező Kft., Polányi Péter okl. építészmérnök.
Velencei Híradó: A rövid ülés végén az egyéb 

napirendi pontok között egy tulajdonosi hozzá-
járulásról is szavaztak a testület tagjai. Miért volt 
erre szükség?
Koszti András: Ez év májusában a testület 
tulajdonosi hozzájárulást adott az SZS Kft.-nek 
arra vonatkozóan, hogy a volt laktanya terüle-
tén telephelyet létesítsen. Ez a kft. azt ígérte, 
hogy pályázni fog, és a pályázati pénzből fej-
leszteni fog a helyszínen. A kft. indul a „GINOP 
2.1.2.8.1.4-16 azonosító számú, Vállalatok 
K+F+I tevékenységének támogatása kombinált 
hiteltermék keretében” elnevezésű pályáza-
ton, amelynek egyik feltétele az önkormányzat 
részéről a tulajdonosi hozzájárulás megadása. 
A rendelkezésre álló adatok szerint a projekt 
teljes bekerülési összege 750 millió forint. A 
projekt célja egy olyan tisztító eljárás kifejlesz-
tése, amely új kutatási eredményekre építve oxi-
gén- és vízgőz-szennyezés kiszűrésére alkalmas, 
segítve ezzel a környezettudatos tervezést. 
Dr. Szvercsák Szilvia: Itt arról kellett döntenie a 
képviselő-testületnek, hogy megadják-e ehhez 
a tevékenységhez a tulajdonosi hozzájárulást, 
amelyet a testületi ülést követően néhány 
napon belül be kellett nyújtani a kft.-nek. Pol-
gármester úr ennek megfelelően javasolta is, 
hogy a pályázat benyújtásához adják meg a 
hozzájárulást, nehogy az a helyzet álljon elő, 
hogy meggátolják a kft.-t a sikeres pályázásban. 
Amennyiben azonban a pályázatot megnyerte 
a cég, vissza kell térni erre a témára, hogy rész-
letesebben meg tudják ismerni a munkájukat. 
Fontos, hogy a környezettudatosságukat elfo-
gadva szennyezni fognak vagy sem? A pályázat-
hoz azt javasolja, adják meg a hozzájárulást, és 
ebben támogassa a képviselő-testület. A kép-
viselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a 
javaslatnak megfelelően meg is adta a hozzájá-
rulást, remélve, hogy ezzel is elősegíti a projekt 
sikeres pályázatát, majd megvalósítását.
 (MB)
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Te kicsoda vagy?
(Tolcsvay Béla velencei estjéről)

Ez a cím nem egy pszichológiai teszt első kérdése, hanem annak érzékel-
tetése, miszerint, ha egy mondatban kellene összefoglalnunk a november 
24-én megrendezett Tolcsvay-est ars poeticáját, akkor ez az egy mondat 
tökéletesen köthető lenne a fent említett rövid érdeklődéshez. Mielőtt 
erre rátérnék, néhány szó a rendezvényről: A Wenckheim-Kastély házas-
ságkötő termében több mint hetven ember volt kíváncsi a Kossuth-díjas 
énekmondó-zeneszerzőre, akit régi barátja Solymosy József, újságunk 
szerkesztőbizottsági tagja konferált fel. „Bélapu”, ahogy unokája hívja, 
mesélt nekünk, mi pedig időnként szájtátva hallgattuk. Egy a hazájáért, 
és nemzetünk kultúrájáért mély felelősséget érző, azokért gyermekien 
rajongó ember osztotta meg velünk hitét, féltve őrzött titkait. Átélhettük 
az élményt, hogy mi magyarok a világ közepén lakhatunk, egyébként nem 
véletlenül, és hogy ez az ország nemcsak gyönyörű, hanem mágikus kisu-
gárzása van. A művész segítségével ízlelhettük a magyar nyelv kimeríthe-
tetlen képi világát, ízlelhettük, hogy egy-egy szavunknak hányféle árnyalt, 
átvitt értelmű jelentése van. És itt térnék vissza az írás elején feltett egy-
szerű kis kérdésre, idézve  – ha megengedi a megszólítást – Béla bátyá-
mat: „Nincs még egy nyelv, amely kortól, nemtől és iskolai végzettségtől 
függetlenül mindenkit megtisztel azzal, hogy egy csodának tartja, hiszen 
így kérdez: Te kicsoda vagy? Ezen az estén újra megtudhattuk, ki Tolcsvay 
Béla, és hogy amit művel, az egy csoda.
 Kalmár Zsolt

greCSÓKOLlár
Nem tudom voltak-e már úgy 
életükben, hogy láttak-hal-
lottak valamit, ami már akkor 
is tetszett, mikor az esemény 
zajlott, de aztán aludtak rá, és 
újabbnál újabb jelentéstartal-
mak bontakoztak ki.
Valami ilyesmi érzésem volt, 
mikor Grecsó Krisztián író és 

Kollár Klemencz László, a Kistehén zenekar frontembere egy „csókolo-
mot” követően gitárjaikkal bevonultak a Wenckheim-Kastély házasság-
kötő termének ideiglenes színpadára, és mint egy átlag kocsmában csak 
mondták és mondták. Nem elég, hogy szokatlannál szokatlanabb történe-
teket hallottunk, hanem mindezt tőlük szokatlan előadásmódban. Ilyen 
például, mikor Krisztián az író időnként saját dalokat gitározott és énekelt, 
László az énekes pedig időnként saját írásaiból idézett. 
Egy kicsit emlékezve az idő homályában fel-fel sejlő cigifüstös, borgőzös 
Cseh Tamás-estekre, hamar mindnyájan „gyertyafényes” hangulatba keve-
redtünk. Kicsit kinevettük a halált, s talán egy kicsit sírdogáltunk is itt legbe-
lül. Ne akarjunk többek lenni a szinte semminél, s akkor van esélyünk élni! 
Végigjártuk az emberi tökéletlenség néha bosszantó, de mégis szeretettel-
jes stációit. A vastaps után következett a begyakorolt ráadás, majd ahogy az 
illik a „csókolomot” követő viszlát. Még egy darabig mindenki ült a helyén. 
Csak lassan kászálódott fel a telt háznyi ember. Kalmár Zsolt

Egy nap az egészségünk 
érdekében
A Presidentist Fogászati Magánklinika szervezésében Egészségna-
pot rendeztek 2017. november 11-én Velencén, a Zöldliget Általános 
Iskola központi épületében. 
A város önkormányzatának támogatásával megvalósuló programon a 
hasznos felvilágosító előadások mellett reggeltől késő délutánig folyama-
tos ingyenes vércukor-, vérnyomás-, testsúly- és csontsűrűségméréssel, 
valamint fogászati állapotfelméréssel, rákszűréssel, életmód- és étkezési 
tanácsadással várták a szép számmal érkező érdeklődőket. -mb-
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Az istentisztelet után a küldöttséggel

Koszti András polgármester pohárköszöntője

A küküllővári református 
gyülekezet látogatása 

Velencén

Az 1743-ban épült velencei református temp-
lomban, Advent első vasárnapján, délelőtt meg-
tartott istentiszteleten igét hirdetett Nagytisz-
teletű Barabási Endre küküllővári lelkipásztor. 
Azt domborította ki, hogy Advent és Karácsony 
a Szeretet Istenének testet öltése, hozzánk való 
eljövetele. Minden emberhez, néphez jött, s így 
a mi sokat szenvedett, szétszaggatott magyar 
népünkhöz is. Csak a Szeretet erejével győz-
hetjük le sokszor önpusztító önmagunkat, s 
a nemzetünkre leselkedő veszélyeket. Csak a 
Szeretet tarthat meg bennünket népnek, nem-
zetnek, itt Európa közepén. Beszélt a 18. századi 
magyarigeni lelkipásztor, tudós Bod Péter lel-
kipásztor nyomán Advent lényegéről, Krisztus 
négy adventusáról, eljöveteléről.  Az első nem 
a mi életünkben történt, hanem akkor, amikor 
az első Karácsonyon Isten kegyelmes végzésé-
ből emberként öltött testet e világban, s kicsiny 
gyermekként született közénk. A második eljö-
vetele a benne hívő emberrel történő élő talál-
kozása lehet, s ez csak hit és kegyelem (sola fide, 
sola gratia) által jöhet létre. A harmadik eljöve-
tele a halálunk órája, amikor találkoznunk kell 
vele. S a negyedik találkozás, amikor az utolsó 
ítéletkor meg kell állnunk az Ő bírói ítélőszéke 
előtt, amikor a második Adventben visszajön 
ítélni élőket és holtakat… Lesznek az élők közül 

olyanok, akik az élet illata lesznek örök üdvös-
ségre, s lesznek, akik a halál illata lesznek örök 
kárhozatra. A halottak közül lesznek, akiket 
örök életre támaszt fel, s lesznek, akiket örök 
kárhozatra. Ezért nem mindegy hogyan élünk, 
s mit teszünk e rövid földi életünkben… Barabási 
Endre gyújtotta meg az első gyertyát a temp-
lomi adventi koszorún.
A hiteles és életszerű igehirdetés után köszön-
tőt mondott Nt. Pápai Szabó György református 
lelkipásztor. A vendégek részéről Barabási Endre 
lelkipásztor, ill. L. Simon László országgyűlési 
képviselő is köszöntőt mondott. Képviselő Úr 
részt vett az istentiszteleten Koszti András 
velencei polgármesterrel együtt. Az erdélyi kül-
döttségben jelent volt a gyülekezet gondnoka 
és két presbitere is, a gondnok és az egyik pres-
biter tagjai az ottani önkormányzati testületnek, 
ahogy ott nevezik: települési tanácsnak. Elhang-
zott, hogy Küküllővár román polgármesterét a 
román hatóságok nem engedték a küldöttség-
gel utazni… A látogatás célja: a két település 

közötti testvérvárosi és a két református gyüle-
kezet közötti testvér-gyülekezeti kapcsolat fel-
vétele.
A különös értéket képviselő 13. századi küküllő-
vári református műemléktemplomot a Magyar 
Állam újította fel a Rómer Flóris Alapítvány 
bevonásával, s Erdély egyik legrégibb műemlék 
templomának felavatására nemrég került sor 
Balog Zoltán Emberi Erőforrás miniszter, s L. 
Simon László országgyűlési képviselő részvéte-
lével. Mindketten reformátusok. A városi és gyü-
lekezeti kapcsolatfelvétel ötlete  L. Simon László 
országgyűlési képviselőben fogalmazódott meg 
elsőként. Köszönet érte!

Istentől gazdagon megáldott, békés Kará-
csonyt és egészségben megélt, eredmé-
nyekben gazdag Új Esztendőt kívánunk 
minden velencei polgárnak, lapunk min-
den olvasójának. 

Református istentiszteleteink: Adventi 
vasárnapokon: Újváros: 9 óra; Óváros (temp-
lom): fél 11 óra.
Szenteste December 24-én: Csak a temp-
lomban: Délután 4 óra (gyermekek műsorá-
val és megajándékozásával!)
Karácsony mindkét napján úrvacsorás 
istentisztelet mindegyik istentiszteleti 
helyünkön: 9 óra és fél 11 óra. (Kossuth u. 
Imaház, ill. templom) 
Óesztendő (Szilveszter): 15 óra (Újváros) 
16.30 (Ravasz László Gyülekezeti Központ – 
Óváros)
2018 – Új Esztendő: 9 óra (Újváros) – fél 11. 
(Óváros - Ravasz László Gyülekezeti Központ)
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VAN
Nem tudom ki hogy van ezzel, de énértem még 
senki más nem adta oda az életét. Volt már hogy 
kaptam kisebb-nagyobb ajándékot, volt, hogy 
valaki rám szánta a hétvégéét, de az életét még 
senki más nem áldozta fel értem. Senki nem vál-
lalta a büntetést, hogy inkább nekem bocsássanak 
meg, nem vállalta senki a szégyent, hogy inkább 
nekem jusson a dicsőség, nem lett szegény értem 
senki, hogy ha lehet, inkább én legyek gazdag.
Jézus mindennel amit mondott és tett, minde-
nével például szolgált nekünk hogy bátorítson, 
tanítson, feddjen, és építsen.  Odaadott az első 
percétől az utolsóig mindent, hogy ne ő gyara-
podjon, hanem mi. Végül az életét is odaadta 
azért, hogy élhessünk. Vajon milyen szeretet 
lehet abban, aki mindezt megteszi? Vajon meny-
nyire lehetünk fontosak az Atyának mi (akik 
annyira magunkkal vagyunk elfoglalva, ahelyett 
hogy ennek a szeretetnek a forrását keresnénk) 
hogy értünk a Fiát is odaadta?
Fiatalon szüleim szeretetét ismertem, akik 
igyekeztek mindent megadni az akkori lehető-
ségeikhez mérten. Mióta megismertem azt, aki 
maga a Szeretet, teljesen megváltozott a sze-
retetről alkotott elképzelésem. Másképp látom 
az embereket. Másképp nézek önökre, és rátok. 
Másképp tekintek önmagamra is. Isten értéket 
lát bennünk, lehetőséget. A bűn, a hiábavalóság 
utálatos előtte, de mindent odaad az emberért, 
hogy kimentse ebből. Hát nem csodálatos? Az 
embereket ellepi a bűn, az igazságtalanság, és 
erre mi történik? Megint csak Isten cselekszik, 
úgy ahogy mindig is tette. Elküldi a Fiát közénk 
azért, hogy engedetlenségünkben el ne vesz-

szünk, hogy utat mutasson, igazságot szolgál-
tasson, és életet adjon. Örömét leli abban, hogy 
megbocsáthat, hogy kibékíthet önmagával. 
Értitek ezt? Van jobb, mint bezárkózni! Van jobb, 
mint elutasítottnak lenni! Lehet jobb célja az 
életnek, mint meggazdagodni anyagilag. Van 
olyan út, ami egyenes, és nem kell folyton újra-
tervezni. Van olyan élet, amiből élet fakad, és 
nem felélés. Van olyan igazság, ami nem függ 
törvénymagyarázóktól, ami örökké fennáll és 
nem változik, nem elítél hanem megítél, hogy 
ne büntessen hanem formáljon, olyan igazság, 
ami helyre teszi a ki-kibillenő értékrendünket. 
Ez a  legfontosabb, hogy „van”. Van jó választás. 
Kedves Olvasó, van egy örömteli hírem: „van”. 
Van egy nem fogadott hívásod Istentől. 
Jézus eljött, hogy megváltsa a bűneinket. Hogy 
elhordozza, amit nekünk kellett volna. Ebben az 

eljövetelben új szövetséget kötött velünk Isten. 
Ez az örömhír, ami Jézus születésénél kezdő-
dött. Mit üzen nekünk Jézus? Azt amit már 2000 
éve folyton: azt, hogy „van”. Van egy új szövet-
ség, amelyben életünk lehet. Jézus élni hív. És 
csak az életből lesz élet. A holt cselekedetek-
ből nem lesz semmi. Arra hív ma is, hogy utunk, 
igazságunk, és életünk legyen általa. Hogy a 
háborgó tenger mellett Kősziklánk legyen, hogy 
hagyjuk ott életünk hiábavalóságait, és fussunk 
oda Hozzá. Ahogy Jim Elliot írja: „Nem bolond 
az, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy 
megnyerje azt, amit nem veszíthet el.”
Taníts meg Úr Jézus minket egyszerűen élni, 
és tisztán szeretni, mint a gyermek.
Honlapunk: http://baptista.hu/velence/

Vadon Sándor
baptista lelkipásztor

Küküllővár (románul Cetatea de Baltă, németül Kokelburg, szászul 
Kakelbrich) község Erdélyben, Fehér megyében. Az egykori Kis-Küküllő 
vármegye székhelye. Küküllő(vár) (Cuculiense Castrum, Kümelburg) 
Árpád-kori település. Nevét 1177-ben említette először oklevél Cuculi-
ensis castri néven. A községgel szemben, a Küküllő túlsó partján 1912-
ben ideiglenes római táborhely nyomait tárták fel. 1197-ben szintén 
Cuculiensis castri néven említik. Vára a 11. század óta a vármegye szék-
helye, első egyháza pedig a küküllei esperesség központja volt.

Küküllővár református templomának építési idejét sokan kutatják. Egye-
sek tudni vélik, hogy hajdani két tornya 1060-ban épült és átvészelte 
az 1241-es tatárjárást is. Az orgona mögött ma is jól láthatóak a később 
összefalazott ikertornyok, amelyek beleolvadtak a nagy mongol-tatárjá-
rás után megnagyobbított és átalakított templomba. A jelenlegi közel 14 
m magas tornya téglából épült, csupán 2 hármas ablakának oszlopfejei 
készültek kőből. Falán látható a híres tatárfej, amelyet a hajó, XIII- XIV. szá-
zadban készült freskóival együtt a reformáció idején lemeszeltek. A fres-
kórészletek az 1897-es restauráláskor kerültek napfényre.
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Gyerekekről
Tudósítónk a Meseliget Óvodából:

Serhókné Varjas Edit

Márton-nap

Őszi nyílt nap a Nyuszi csoportban

Minden kultúrának a hagyomány ad jellegzetes színt, karaktert. Mi óvoda-
pedagógusok sokat tehetünk, teszünk azért, hogy népünk hagyományai, 
szokásai, a régmúlt idők kultúrája fennmaradjon. A múlt gazdag értékeinek 
tudatos megőrzése, megbecsülése fontos feladat. A példaadás pedig a 
legnagyobb nevelőerő.  Kalendáriumunkban november 11. Márton napja, 
jeles dátum. Óvodánkban november 10-én immár negyedik alkalommal 
rendeztük meg Márton napját. Ezen a napon, a reggeli órákban kínál-
tunk változatos tevékenységeket kicsiknek, nagyoknak egyaránt, ahol a 
régi gyermekjátékok a ma gyermekének szereztek örömöt. A változatos 

élmény- és tapasztalatszerzési lehetőségek (zene, irodalom, vizuális) 
segítették a Márton-napi szokásokkal, hagyományokkal, népi hiedelmek-
kel, Szent Márton legendájával való találkozást, ismerkedést. Márton-nap 
szimbóluma, jelképe a liba, mely számos gyermekdalban, mondókában, 
versben, mesében megtalálható. Óvodásaink jókedvű, vidám, tréfás 
játékokat, dalokat, meséket, mondókákat tanulhattak, hallhattak ezen a 
héten, amelyeket ezen a napon is eljátszottunk, felidéztünk.  Az igazi állat 
etetése, a kukorica morzsolása felejthetetlen élményt jelentett a gyerme-
keknek. Igazán vidám, tartalmas reggelt töltöttek el szülők, nagyszülők, 
gyermekek egyaránt, ahol átélhették az „együtt lenni jó” érzését, élmé-
nyét.  A nap várva várt eseménye a zenés, táncos mulatság volt, ahol a 
talpalávalót igazi kecskedudával szólaltatta meg a zenész, és a néptánc 
alapjait tapasztalt táncos segítségével sajátíthatták el a gyerekek. Bízom 
abban, hogy ez a nap is hozzájárult ahhoz, hogy olyan gyerekeket nevel-
jünk fel a szülőkkel együttműködve, akik megbecsülik az értékeket, akik 
méltán lesznek büszkék a magyar népi kultúrára, s szilárd jellemű hagyo-
mánytisztelő felnőttekké válnak. 

Kovács Károlyné 
óvodapedagógus, Csipet-csapat csoport

Ebben az évben új lehetőségként, nyílt napokat 
tartottunk a Nyuszi csoportban. 
Eddig erre még nem volt közösen lehetőségünk, 
mert kiscsoportosok voltunk, így mi is nagyon 
vártuk már ezeket a napokat.  A gyerekekkel 
sokat beszélgettünk arról, hogy most sem tör-
ténik más, mint eddig általában, csak  már mi 
is megmutathatjuk az anyukáknak és az apu-
káknak, hogy milyen ügyesek vagyunk együtt 
is. A gyerekeink egyéni fejlettségét jól ismerve, 
már jól előre megterveztük ennek a két napnak 
a kiemelt pedagógiai feladatait, amiket aztán 
velük együtt oldottunk meg. A napi megterve-
zett játékok mindig a témához kapcsolódtak, 
így mi is szemléletesebben láthattuk, hogy a 
foglalkozásaink, a játék keretén belül, hogyan 
is tudnak megvalósulni. Mivel a végcélhoz több 
úton is eljuthatunk, így egy-egy képességet 
is többféle tevékenységgel fejleszthetünk és 

erősíthetünk. A mindennapi meséinket, verse-
lésünket, vizuális tevékenységünket komplex 
módon igyekeztünk megtervezni és megvalósí-
tani, amit már a hozzánk járó gyerekek eddig is 
megszokhattak. 
A felkínált tevékenységek jó lehetőséget adtak 
arra, hogy egy-egy új technikát alaposabban is 
megismerjenek a mi kis Nyuszi csoportosaink. 
Eddig is úgy terveztük a matematikai játékain-
kat, hogy azokat, a mindennapi tevékenysége-
inkbe beépítve tudják a gyerekek elsajátítani. 
Nem volt ez másképp ezeken a napokon sem. 
Ennek megfelelően, mind a két reggelünk úgy 
indult és telt el, mint az összes eddigi, közös 
játékkal, könyvnézegetéssel, puzzle-val, és 
mivel a heti témánk az állatok télre való felké-
szülése volt, ezért újdonságként még „moziz-
hattak” is. Fontosnak tartottuk, hogy a témáin-
kat gyermekközelbe vigyük, és többféle lehető-
séget adjunk a megtapasztalásra, a gyakorlásra, 
az új ismeretek közlésére. 

 Nagy örömünkre mind a két napunkon sok 
szülő érdeklődött és nyert betekintést a min-
dennapi életünkbe. Két különböző, de mégis 
egymáshoz kapcsolódó nyílt napon vehettünk 
részt, ami érzésünk szerint jól bizonyította, hogy 
milyen sokfélék, néha különbözőek, de összes-
ségében mégis hasonlóak vagyunk, mi együtt, a 
Nyuszi csoportosok.

Banka Mária, Lajos-Kuti Éva
óvodapedagógus, Nyuszi csoport
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Színházban voltunk!

November 29-én a Piros alma csoportos gyere-
kekkel színházlátogatáson vettünk részt. A Pesti 
Magyar Színház előadásában a Rumini Ferrit-szi-
geten című színdarabot néztük meg. A színházi 
látogatás egy projekt munkánk lezárásaként 
valósult meg. A projekt Berg Judit: Rumini című 
meseregényének a feldolgozása köré épült. Elő-
ször a gyerekeknek több héten keresztül nap mint 
nap olvastuk a meseregényt. Nagyon élvezték 
és várták mindennap, hogy megtudják, miként 
alakul Rumini és barátai kalandja Egér város 
és Pele-sziget között. A könyv elolvasása után 
különböző tevékenységekben feldolgoztuk a tör-
ténetet. Ábrázolásfoglalkozásokon megrajzoltuk 
Ragacs-tengert, Fabatka-szigetet. Pillangókat 
hajtogattunk és elkészítettük a Szélkirálynő hajót 
is. A mozgásos játékok során megtanultuk, hogy 
miként kell felmászni igazi matrózként az árboc-
kosárba, hajóhídon közlekedni, kötélen lengeni, 
Sárkány-szoroson átjutni és polip elől menekülni. 
Saját Rumini társasjátékot készítettünk, amivel 
nagyon sokat játszottunk. Az óvodai nyílt nap 
keretében előadtuk Rumini a Fabatka-szigeten 
című jelenetet, ahol mindenki igazi színészpalán-
taként szerepelt. Igazi sikert aratott a gyerekek 
előadása a szülők körében. A legjobb azonban a 
színházi előadáson való részvétel volt. Nagyon 
színvonalas előadást tekinthettünk meg. Igazi 
élmény volt látni az eddig elképzelt szereplő-
ket, izgulni a matrózokkal, valamint Ferrit-sziget 
lakóival, hogy miként tudják legyőzni Molyrát 
a gonosz pillangókirálynőt. Sokat nevettünk a 
színdarabban szereplő papagáj vicces mondatain. 
A gyerekek együtt éltek a színészek játékával, 
követték minden megmozdulásukat. Úgy gondo-
lom, hogy ez az élmény nagycsoportosainknak 
már igazi emlék marad, amire később is szívesen 
fognak emlékezni. Bóra Csilla

 óvodapedagógus, Piros alma csoport

Korcsolyázni jó!

A középsős és a nagycsoportos gyermekeknek 
az idei tanévben is lehetőségük van térítés elle-
nében, az óvoda szervezésében a korcsolyázást, 
annak alapjait elsajátítani. Heti egyszer az ifj. Ocs-
kay Gábor Jégcsarnokba buszozunk, ahol várnak 
ránk az edzők. Játékos feladatokkal motiválják a 

gyermekeket, hogy észrevétlenül megtanulja-
nak siklani a jégen – így hol pingvinek totyognak, 
hol medvék cammognak a jégen, hol a korongo-
kat kell az ovisoknak összegyűjteni, hol „kergető-
zés” közben kell elkapni valamelyik oktatót. 
A korcsolyázás tanulása közben erősödik izom-
zatuk, javul egyensúlyozási képességük. A jégen 
különböző „utakat” kell bejárniuk, így téri tájé-
kozódásuk, térérzékelésük is fejlődik. A hallott 
kérések, utasítások, szabályok és a látott moz-
gásformák pozitív hatással vannak az auditív 
és vizuális figyelmükre és emlékezetükre, az 
elhangzottak és látottak megfelelő felidézése 
pedig a szeriális képességüket javíthatja. Az 
eltelt hetek alatt a „kezdők” egyre magabizto-
sabban próbálják a gyakorlatokat megoldani. 
Megtanultak „jól” elesni, és onnan felállni, 
eljutni a pálya egyik részéből a célig; a „haladók” 
pedig már birtokba vették az egész pályát, kerül-
getik a bójákat, megtanultak irányt váltanak, 
siklás közben leguggolni-felegyenesedni stb.  A 
szülők is megbizonyosodhatnak a gyermekek 
„korcsolyázási tudományáról”, ha majd az utolsó 
alkalommal bejönnek megnézni a „nyílt” foglal-
kozást. Aki pedig hamarabb szeretné látni, hogy 
gyermeke mit tanult, vigye el a Velencei-tóra, ha 
az befagyott, és biztonságosan rá lehet menni, 
vagy próbálja ki a Korzó jégpályáját. 

Liptai Zita óvodavezető-helyettes

„Adventi hírnök, friss 
fenyőág, lobog az első 

gyertyaláng…”

Az advent az év egyik legcsodálatosabb időszaka, a 
karácsonyt megelőző négyhetes időszak.
Ez a várakozás, a karácsonyra való felkészülés, a 
karácsonyi előkészület ideje.
Városunk is fényárba borul, sok helyen karácsonyi 
dalok szólnak. Előkerülnek az advent jelképei: a 
naptár, a koszorú.
Nehéz eldönteni, hogy gyermekként vagy szülő-
ként várjuk-e jobban ezt a decemberi hónapot?!
Óvodánkban november 29-én és 30-án tartottuk 
meg a már hagyománynak számító adventi, családi 
barkácsdélutánunkat. Az ünnepre való ráhangoló-
dást már a héten elkezdtük, feldíszítettük az aulát, 
folyosókat, csoportszobákat az ünnepeknek meg-
felelően. A vásárunkat aznap délután nyitottuk 
meg. Az ide érkező szülők, nagyszülők, vendégek 
kedvükre nézelődhettek, vásárolhattak a szebb-
nél szebb, saját készítésű ajándékok, sütemények 
közül.
Az ünnepi ráhangolódás a családi barkácsdél-
utánnal folytatódott. A családok a csoportokban 
együtt kézműveskedhettek a gyermekekkel. 
Gyönyörű, kreatív alkotások születtek! Fenyőfát 
készítettünk különböző technikákkal, rénszarva-
sokat, karácsonyi függődíszeket, asztali díszeket, 
koszorúkat, hóembereket, karácsonyi mécsestar-
tót. Ezután közös éneklés és közös gyertyagyújtás 
következett. A gyermekek sokkal jobban kedvelik, 
értékelik a szüleikkel közösen elkészített megle-
petéseiket, mivel a hétköznapokban erre ritkán 
van idő. A mindennapi mókuskerékből, pörgés-
ből, munkából kiszakadva, az időt lelassítva csak 
egymásra figyeltünk. A programok sokfélesége és 
gazdagsága mellett a hangsúly mindig az össze-
tartozás élményén, közös ünnepváráson van. Ez az 
esemény „ajándék” a szülők számára. Tudom ezt 
abból, hogy fáradtan hazaérve üzenetek vártak: 
„Szeretünk veletek lenni! Remek kis délután volt! 
Köszönjük szépen!”
Ezek a pillanatok azért is nagyon fontosak, mert 
gyermekeink ezekből az élményekből táplálkoz-

nak majd felnőttként, és később saját gyermekeik-
nek is így adják tovább a karácsony varázsát.
„Karácsonyi rege, ha valóra válna,
Igazi boldogság szállna a világra.”
Örülünk, hogy városunk vezetője, polgármester úr 
egy kicsit barkácsolt is a Csipet-csapat csoportban,  
és jegyző asszony is megtisztelte jelenlétével ren-
dezvényeinket, és köszönjük süteményfelajánlá-
sukat a vásárra!  Barabásné Galambosi Edina  

óvodapedagógus, Katica csoport
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Ősz fesztivál a Zöld iskolában
Az őszi szünet előtti utolsó pénteken igazi fesz-
tiváli hangulat uralkodott a Zöld iskola második 
évfolyamos két tanítási nyelvű osztályaiban. 
A sütőtököt idéző színekbe öltözött gyerekek 
sok színes programban vehettek részt a dél-
előtt folyamán: többek közt őszi terményekhez 
kötődő sorversenyek, pókkeresés az avarban, 
csoportos színezés szerepelt a porondon – és 
végül, de nem utolsósorban az eszem-iszom 
sem maradhatott el. Ezúton is köszönjük a ked-
ves szülőknek, hogy lehetővé tették otthoni 
készülődésükkel az ősz ízeinek megidézését 
ezen az eseményekkel teli délelőttön!

Hogyan tudunk kamaszszülővé 
válni?
2017. november 17-én a Nádastó Környezet-
védő Csoport „Védőháló a családokért” elne-
vezésű programsorozatának biztosított helyet 
iskolánk. Az első előadást György Margit csa-
ládterapeuta tartotta, aki azt próbálta megvilá-
gítani számunkra, hogy miért nem működnek 
a korábban megszokott mondatok serdülőkorú 
gyerekeinknél, illetve igyekezett kapaszkodókat 
nyújtani számunkra ahhoz, hogy hogyan tudunk 
kamaszszülővé válni. A jelenlévőknek rengeteg 
kérdésük volt a témával kapcsolatban az előadó 
felé, aki szemléletesen, példákkal alátámasztva 
igyekezett válaszolni rájuk. 

Identitás, virtuális tér, valóságos 
tér 
 (rendhagyó osztályfőnöki óra)

2017. november 21-én a Baptista Szeretetszol-
gálat mentálhigiénés projektjén belül Bolyki 
László önismereti kérdésekkel foglalkozó tré-
ner volt a vendégünk osztályfőnöki órán, a 7. c 
osztályban. Az interaktív foglalkozás keretén 
belül a gyerekek összehasonlíthatták a valós 
és a virtuális világot, azok előnyeit, hátrányait. 
A tréner segítségével megfogalmazták, mi a 
valós és a virtuális én közötti különbség, milyen 

veszélyeket okozhat egy virtuális én megalko-
tása. Az előadáson szó volt még az önbecsülés-
ről, belső emberi értékekről, szexuális identitás-
ról, célokról a felnőtté válás küszöbén. Érdekes, 
izgalmas tanórát tölthettünk Bolyki Lászlóval. 
Köszönjük!

Szigetközi Tímea

Látogatás a tejkamionban
Elmentünk a Resort & Spa parkolójába a tejka-
mionhoz, ahol egy dietetikus néni tartott előa-
dást a tej útjáról és a benne lévő vitaminokról. 
Játszhattunk remek játékokat, pl. etesd meg a 
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bocit! Azután vissza kellett jönni, és folytatódott 
a tanulás. Nagyon jól éreztük magunkat.

Szigeti-Nagy Balázs és  Tóth Csanád 3. a

Projektnap a Zeneakadémián
2017. november 16-án iskolánk 25 tanulója 
„Tehetséggondozás és közösségi életre neve-
lés az egyházi fenntartású intézményekben” 
elnevezésű projektnapon vehetett részt a Liszt 
Ferenc Zeneakadémián. Az egész napos prog-
ramsorozat folyamán a gyerekek különböző 
interaktív foglalkozásokon mélyíthették el 
zenével kapcsolatos tudásukat. Zenepedagógu-
sok irányításával az esőerdő játékon keresztül 
az egyenlítői éghajlat mindennapos esőjének 
hangját utánozta a csoport, majd egy zenei 
bejátszás (Bartók Béla: A kékszakállú herceg 
vára) meghallgatása után a zenére jellemző jele-
netet rendezhettek. Egy másik teremben külön-
böző játékhangszerek segítségével szimfoni-
kus zenekart alkottak Szávai Dóra vezetésével, 
melyeket meg is szólaltattak a zenepedagógus 
vezényletével. 
A nap folyamán számos hangszerrel közelebbről 
is megismerkedhettek a gyerekek, mint például 
a vadászkürttel, marimbával, orgonával. Egy rövid 
előadás keretében a Zeneakadémia Lego-makett-
jének segítségével megismerkedhettek a Nagy-
termének akusztikájával. A nap záróeseménye a 
gálakoncert volt, ahol J. S. Bach, Händel, F. Strauss 
és Liszt Ferenc zeneműveiből hallhattak részle-
teket tanulóink. Itt díszvendégként vettek részt 
a Baptista Szeretetszolgálat idei kitüntetettjei is. 
Iskolánkból Szigeth Szilvia tanárnő, aki a Közös-
ség Önzetlen Szolgálatáért érmet vehette át 
ugyanezen a napon. A koncert közös, vidám ének-
léssel fejeződött be. A gyerekeket lenyűgözte a 
Zene akadémia épületének szépsége, élvezettel 
vettek részt a különböző programokon, és érdek-
lődéssel, kulturáltan, fegyelmezetten hallgatták 
végig a gálakoncertet.  Szép, tartalmas napot tölt-
hettünk el együtt a Zeneakadémián!

Varga Virág és Szigetközi Tímea

Író-olvasó találkozó a Velencei 
Könyvtárban
Az egyik keddi napon a két negyedik osztály ellá-
togatott a könyvtárba. Ott találkozhattunk Bos-
nyák Viktóriával. Ő egy kortárs írónő, akitől már 
elolvastunk néhány regényt. Elmesélte, hogyan 
lett belőle író. Sok vicces dolgot is hallhattunk 
tőle. Nagyon élveztük az előadását, a nyelvtörő-
jét és a sok közös játékot. Köszönjük Zita néni-
nek, hogy megszervezte ezt a találkozót!

Papp Sándorné osztályfőnök

Menő Reformáció
2017. november 21-én az iskolánk előtt egy 
csodás kiállítást tekinthettünk meg a Reformá-
ció 500. évfordulója alkalmából. A Reformáció 
Emlékbizottság ingyenes kiállítása egy 17 m 
hosszú buszban volt látható, sok érdekes inter-
aktív játékkal, színes képekkel, kirakóval. Az 
iskolánk diákjainak is lehetősége volt megnézni 
ezt a gazdag gyűjteményt. Akinek kevés volt az 
idő, amit az osztályával ott tölthetett, ők délután 
a szüleikkel visszatértek, hogy jobban elmerül-
jenek, mindent kipróbáljanak. Délután Velence 
lakói, a felekezetek tagjai is megnézhették a 
gyűjteményt. Köszönjük a lehetőséget, hogy 
Velencén is láthattuk ezt a kiállítást!

Papp Sándorné
hitéleti-nevelési igh.

Szavalóversenyek eredményei
Iskolánk minden évben rendez szavalóversenye-
ket tanulóinak.
Az idei év eredményei:
1. évf.: 1. Kis Liliána, 2. Szusza Marcell, 3. Virga 
Szonja Szindi
2. évf.: 1. Kemény Lilla, 2. Nemes Olivér
3. évf.: 1. Szarvák Blanka, 2. Tóth Csanád,
3. Bálint Hajna
4. évf.: 1. Málics-Talabér Anna, 2. Németh Péter,
Kovács-Pődör Petra
5. évf.: 1. Vorák Kitti, 2. Bartos Bora, 3. Takács 
Zamira – közönségdíj is, különdíj: Török André

7. évf.: 1. Herpy Miklós, 2. Balikó Flóra, 3. Godó 
Cintia Zoé, 3. Koszti Olivér
A Kápolnásnyéki Megyei Vörösmarty Mihály 
Szavalóversenyen
1. helyezést ért el Bálint Hajna
3. helyezett lett Hajostek Hanna Laura
Mindketten a Velencei Zöldliget Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
és Gimnázium 3. c osztályának tanulói. Őket 
Kovácsné Darabos Erzsébet tanító készítette fel.

Mi az a Tündérkert?
A 4. c osztály elment kirándulni, hogy jobban 
megismerjük a régi falusi, paraszti udvart. Ami-
kor odaértünk, rengeteg kukoricával, más néven 
tengerivel kapcsolatos dolgot láttunk. Gizi néni, 
a vendéglátónk nagyon kedves volt, mert meg-
mutatta a baromfiudvart is. Voltak ott kecskék, 
tyúkok, kakasok, kacsák, egy birka, meg egy 
ló is. Vendéglátónk azt is megengedte, hogy 
kipróbáljuk a tengeri morzsolását, darálását. A 
szemeket kézzel és géppel is le lehetett szedni. 
Nagyon jó móka volt! Sütött nekünk puliszkát, 
amit hagymával és tejföllel vagy házi készítésű 
lekvárral is lehetett enni. De finom volt! 
Ezután bementünk egy jurtába. Megtudhattuk, 
hogy régen melyik oldalon helyezkedtek el nők 
a jurtában és melyiken a férfiak. Láttunk egy 
egeret a sátor tetején. Végül a fiúk bemutatták 
íjásztudásukat. A programot Gizi néni kérdései 
zárták. Csak az kapott tobozbabát, aki jól vála-
szolt. Én sajnos nem kaptam, de ettől függetle-
nül nagyon tetszett ez az osztálykirándulás. Már 
értem, miért hívják Tündérkertnek. Remélem, 
hogy máskor is elmegyünk!

Lingsch Lola Magdolna 4. c



VELENCEI HÍRADÓ / 22

www.velence.hu

Mozgásban

Mátay Balázs

Újra lehet korizni  
a Korzó műjegén!
A Velence Korzó homokos plázsán 2015 és 2016 
után idén is megnyitott a tókörnyék egyetlen fedett 
műjégpályája. A 20 x 30 méteres jégfelületen a ter-
vek szerint február 25-ig lehet korizni az időjárás 
viszontagságaitól védve, biztonságos körülmények 
között. A sajtóbejáráson – melyen az üzemeltető és 
a kivitelező cég vezetői mellett rész vett Koszti And-
rás polgármester is – elhangzott, hogy a tavalyihoz 
képest a jegyárak nem változnak, a nyitva tartás is 
alig. Hétfőtől péntekig 16-tól 21, hétvégenként 9-től 
21 óráig várják a korcsolyázókat. A téli iskolaszünetbe 
december 22. és január 2. között mindennap a hosz-
szabb, 9-től 21 óráig tartó nyitva tartással várják a 
közönséget.
Ahogy a korábbi két esztendőben, a jégpálya hétköz-
nap délelőttönként a környék iskolás osztályait és 
óvodás csoportjait fogadja testnevelésórák, illetve 
külön foglalkozások keretében, amit különösen 
üdvözöl és támogat a város vezetősége, hiszen az 
úszás mellett nagyon fontos, hogy a tóparti gyerekek 
biztonsággal álljanak a lábukon a jégen is, tanulja-
nak meg jól korcsolyázni. Erre tökéletesen alkalmas 
a minden időjárási körülmény mellett biztonsággal 
használható, minőségi műjégpálya, amelyhez egyéb-
ként kulturált melegedő, korcsolyakölcsönző és büfé 
is tartozik.
Az üzemeltető – főleg hétvégén – időnként egyéb 
jeges programokat is tervez a létesítményben, s céges 
partikra, összetartásokra is bérelhető a létesítmény. 
Az esetleges külön programokról lapunkban és a jég-
pálya Facebookos felületén tájékoztatnak, itt: (www.
facebook.com/Korzó-Jégpálya-988440607927143)
Ahogy fentebb már említettük, az árak nem emel-
kedtek, nem változtak a tavalyihoz képest. Maximum 
2 órát lehet a jégen tölteni, ezért egy felnőtt 1000 
forintot kell, hogy fizessen. Gyermekjegy 14 éves kor 
alatt váltható 700 Ft-ért. A 10 alkalomra szóló felnőtt-
bérlet 8000, gyermek- és nyugdíjasbérlet 6000 Ft-ba 
kerül. Korcsolyát minden méretben lehet bérelni 
1000 Ft kaució megfizetése mellett 500 Ft-ért. A kau-
ció a kori leadásakor visszatérítésre kerül. -mb-
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 Velence sportja

Mátay Balázs

Velence SE: 
teljes átalakulás, megújulás

A történet ismert: alig több mint egy évvel ezelőtt, 2016 nyarán az ezüstérem-
mel zárult megyei első osztályú szezon után – a sportágban példátlan módon – a 
teljes keret 95 százaléka „csomagban” távozott az edzővel együtt, így gyakorla-
tilag lenullázódott a Velence SE felnőtt csapata. Jött ugyan új edző és teljesen új 
játékosok, végül a következő szezon végére kieső helyen végzett a gárda, s bár 
lett volna lehetősége ennek ellenére a bennmaradásra, a klub elöljárói a város 
vezetőinek egyetértésével úgy döntöttek, a második vonalban az eredményes 
utánpótlásra támaszkodva, helyi fiatalokra építve rakják le egy új, sikeres korszak 
alapjait, s célozzák meg újra néhány éven belül a megyei élvonalat.
A bajnoki szezon felénél járunk, vegyes képet mutat a csapat teljesítménye, 
amely erősen hullámzó. Akadtak gyengébb produkciók és szép győzelmek egy-
aránt. Nézzük az őszi eredménysort: Vajta–Velence 1-1. Küzdelmes mérkőzésen 
osztoztak meg egymással a csapatok a pontokon, együttesünk első szezonbéli 
találatát Tóth Benjámin szerezte a 73. percben. Velence–Pusztaszabolcs 1-4. Ez 
a találkozó tipikus esszenciája volt, amit a félidényben összességében láthattunk 
Menus Tamás edző csapatától. Jó kezdés után megszereztük a vezetést Németh 
Zsolt találatával, majd jött egy fegyelmezetlenség, ami után villant a piros lap a 
fiatal Nagy Dániel számára. Ezt követően hamar egalizált a szomszédvári gárda, 
majd az erőnlétileg is egyre inkább elfogyó csapatunk további gólokat kapva 
simán elvérzett. A játékvezetői tevékenység – mint ahogy jellemzően az ősz 
folyamán – nem volt éppen jó színvonalú. Ezen a meccsen, s még további 6-7 
találkozón alaposan rásegített a derék sípmesterek számunkra negatív tevékeny-
sége a nem túl fényes szereplésre.
A 3. körben Seregélyesen egy tükörsima 3-0-s zakót szabtak alakulatunkra. Itt a 
változatosság kedvéért a rutinos Pál Istvánt küldte idő előtt zuhanyozni a játék-
vezető… A 4. fordulóban a  Besnyő-Iváncs II ellen sem sikerült javítani, sőt: újabb 
piros lap (Urschler Máté) és nagyarányú vereség következett (1-5). Az 5. körben 
állt meg végre lefelé zuhanó szekerünk, Juhász László kései találatával hazai 
pályán vertük 1-0-ra az első osztálytól velünk együtt nyáron búcsúzó Abát. Akkor 
aligha tudhattuk, hogy ez lesz a Velence SE egyetlen hazai sikere ősszel, pedig 
sajnos így történt. A következő mérkőzésen a Sárbogárd II vendégeként közel állt 
alakulatunk a pontszerzéshez, ám Tóth Szabolcs gólja nem volt elég ehhez, 2-1-

re kikapott a Menus-gárda. A 7. forduló egy újabb 1-2-t hozott, a Ráckeresztúr 
vitte el a 3 pontot a Kastélyparkból, hiába szerzett szép gólt Szigeti Attila és küz-
dött jól a csapat. Egy héttel később, szeptember 30-án végre kiszakadt a gólzsák; 
idegenben ütöttük ki 6-2-re a Rácalmás együttesét. Találatainkon Pál (2), Szigeti, 
Szilukács, Tóth és Németh osztozott.
Az őszi 8. körben egy újabb balszerencsés meccs következett, 1-0-s hazai vere-
ség a Nagykarácsonytól. Ez a derbi újabb velencei kiállítást hozott, Németh Zsolt 
kapott piros lapot a hajrában. Ezt követően jött a félszezon legjobb velencei telje-
sítménye; egy jó csapat otthonában nyertek fiaink 3-0-ra a két nagy öreg, Pál (2) 
és Szigeti góljaival. Ebből erőt meríthetett volna alakulatunk, de nem így történt, 
az utolsó öt mérkőzésen csak vereségek jöttek. Hazai 3-2-es zakó a Káloztól, ide-
genben egy sima 4-es a listavezető Kislángtól, majd három, egyaránt bosszantó, 
pontokkal kecsegtető, ám végül nullázással végződött 2-1-es vereség, sorrend-
ben a Kápolnásnyék, a Lepsény és a Szabadegyháza gárdáitól. Ebben a három 
meccsben benne maradt legalább 4-5 pont. Kiválképp a szezonzáró meccsen a 
Szabadegyháza elleni derbi volt bosszantó, jól játszott a csapat, 1-1 után meg-
nyerhette volna a meccset, de nem mentek be a helyzetek a hajrában, hogy a 
90. percben a vendégek megszerezzék a győztes találatot, ráadásként pedig Elek 
Arnoldot még ki is állította Altorjay bíró. 
Összességében 15 meccsen a 10 pont és a 14. helyezés meg sem közelíti az 
elvárásokat. Ebben több volt, s jó felkészüléssel, némi téli erősítéssel sikerülhet 
is a középmezőnyhöz való felzárkózás. Kell is, mert az együtteshez – mint arról 
beszámoltunk – komoly támogatás érkezett egy lokálpatrióta vállalkozó cége 
által, s ahhoz, hogy a jövőben is legyenek hasonló támogatók, meg kell mutatni, 
hogy ez a csapat ennél többre hivatott. Egy biztos: ebben a Velence SE-ben min-
denképpen több van annál, mint amit ősszel produkált, tehát a fejlődés lehető-
sége benne van. Az, hogy ki is jöjjön, ahhoz kell némi szerencse és néhány új 
impulzust hozó igazolás. Munkás hetek várnak a vezetőségre.
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2016. október

TDM

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

Visszatekintés 
2017
Elérkezett 2017 utolsó hónapja, amikor is szá-
mot vetünk az elmúlt esztendőről. A visszate-
kintés keretében gondolatban újra átélhetjük 
az idei év nagyszerű eseményeit. Úgy gondol-
juk, hogy ismét sikeres esztendőt tudhat maga 
mögött Velence Város Önkormányzata és a 
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület. 

-
Az év első, nagyszabású télbúcsúztató rendez-
vénye a Velencei Karnevál, ezúttal egy középkori 
időutazás keretén belül várta az érdeklődőket. 
Látványos, korabeli piactér, régizene, középkori 
életképek elevenedtek meg a Szabad Színház 
társulatának előadásában a Velence Korzón. Az 
egész napos program alatt minden korosztály szá-
mára kínáltunk kikapcsolódási lehetőséget. A leg-
kisebbeket gólyalábasok szórakoztatták, de volt 
cirkusziartista-bemutató, reneszánsz táncház, 
jelmezes felvonulás síppal-dobbal Velence utcáin, 
akrobatikus tűzzsonglőr show, télűző parti, jég-
szobrászverseny és pirotechnikai show-val fűsze-
rezett jégszobrász-bemutató. A nap zárásaként a 
hatalmas máglyán pedig együtt égettük el a telet 
jelképező télboszorkát. A rendezvény mintegy 
9-10 ezer látogatót vonzott, akik – statisztikáink 
szerint – az ország minden tájáról érkeztek.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Magyar Marketing 
Szövetség 2017-ben is Városmarketing Gyé-
mánt-díjjal jutalmazta ezt a rendezvényt.
Májusban ünnepeltük Velence város legifjabb 
lakóit a „Babák rózsakertje” ünnepség kere-
tén belül. A Meseliget óvodások és a Zöldliget 
iskolások kedves, köszöntő műsora után, és a 
rózsatövek ültetését követően Csernik Szende, 
székely mesemondó varázslatos meséjébe 
feledkezhettek bele a gyerekek.

Május végén a Szent Orbán Borünnep és Bohém 
Napok következett a programok sorában. A 
háromnapos eseményen a tó környékének 
borászatai mellett nívós vendég borászatok 
voltak jelen, továbbá magas színvonalú gaszt-
ronómiai kínálattal vártuk a hegyre látogatókat. 
Jazz, swing és világzenei, valamint gyermekek-
nek szóló programokkal igazi bohém napokat 
varázsoltunk a hegyre. Ismét nagy sikere volt a 
környezetbarát elektromos közlekedési eszkö-
zöknek, a tuk-tukoknak. Emellett transzferjára-
tokat is beállítottunk, amelyek a tó északi és déli 
partjáról, a környék településeiről és Székes-
fehérvárról szállítottak utasokat a rendezvény 
helyszínére.

tija pedig valóban nyárzárónak bizonyult, mert 
a program vége előtt egy órával már intenzív 
eső áztatta a bulizó közönséget. A kedvezőtlen 
időjárás miatt az augusztus 20-ra hirdetett men-
tőszervezetek bemutatója, sajnos, el is maradt.

Szeptember 9-én Szüreti mulatságra invitáltuk 
Velence város lakosságát a Legenda sörözőhöz. 
Gyönyörű, verőfényes időben tapsolhattunk 
a helyi fellépő csoportoknak, a táncosoknak, 
zenészeknek. Emellett egész nap népi kézmű-
ves játszóház várta a gyerekeket, a vállalkozó 
kedvűek pedig megpróbálkozhattak az íjászat-
tal, betekinthettek a honfoglaló magyarok jur-
tájába. Varga Kinga, a Sláger tévé műsorvezető  
énekesnőjének produkciója pedig kiváló alap 
volt, hogy az éjszakai szüreti bál hangulatát 
megalapozza. Hajnalig tartó zeneszó mellett 
rophatták a táncot a bulizni vágyók. 

Decemberben az adventi programokkal zárjuk 
rendezvényeink sorát. Ez a hónap egy kicsit a 
befelé fordulás, az ünnepre hangolódás hava 
is. Mi mégis arra biztatunk mindenkit, hogy vár-
juk együtt az év legszebb ünnepét, jöjjenek el 
adventi programjainkra, gyújtsuk meg együtt a 
város adventi koszorúján az utolsó gyertyákat is.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánunk!

Találkozzunk jövőre is!

Augusztus 19-én ünnepeltük Velence város 
születésnapját, ahol – több más program mel-
lett – egy igazi világsztárt köszönthettünk Mr. 
President személyében. Koncertjén több ezer 
rajongó vett részt, s nem csak ő, de bájos magyar 
énekesnője is nagy sikert aratott. DJ Smash par-
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Velencén történt

Adventi programok  
új helyszínen

Hatalmas, élő karácsonyfa, vásári hangulat, forralt bor- és süteményillat 
fogadta a Nekem Velence címre keresztelt adventi programsorozat első 
vasárnapján a katolikus és református templomok közötti területre, az 
Adventi térre érkezőket. A nem túl ideális időben a forralt bornak és a meleg 
teának jelentősen megnőtt az ázsiója, fogyott is rendesen mindkettő. A 
téren különböző családi programokkal, kincskereséssel, állatsimogatóval, 
adventi és karácsonyi ajándék, illetve dísz készítésével, továbbá mézeska-
lács műhellyel várták az apróságokat és nagyobbacskákat.
Naplemente után egyre többen érkeztek a helyszínre, ahol Koszti András 
polgármester mondott köszöntőt, illetve gyújtotta meg az első adventi 
gyertyát. A katolikus templomban a Meseliget Óvoda gyermekeinek, a 
református templomban pedig a Zöldliget Általános Iskola diákjainak jól 
előkészített műsorát láthatta a közönség, később mindkét helyen rövid 
orgonakoncertet adott Tóth-Vajna Gergely és Zsombor. A katolikus temp-
lomban szentmisére is várták a híveket.
Örömmel írhatjuk le, hogy a három adventi vasárnapot végigkísérő jóté-
konysági süteményvásár beváltotta a hozzá fűzött reményeket, elsőre 
több mint 70 ezer Ft adomány gyűlt össze, amelyet a Meseliget Óvoda 
számára ajánlottak fel a szervezők. Az összeget Koszti András polgármes-
ter és a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület elnöke, Bogdán Csaba 
adta át december 7-én az óvoda vezetőségének. -mátay-

Mint ismert, szeptemberben történetírói pályázatot hirdetett a Velencei 
Helytörténeti egyesület. Az eredményhirdetésre az első velencei, adventi 
vasárnapon került sor az egyesület „főhadiszállásán”, a Wenckheim-kas-
télyban. A díjakat Koszti András polgármester adta át a Helytörténeti Egye-
sület vezetője, Galambos Györgyné asszisztálásával. A felnőttek között 
Boruzs Ferenc, a gyermekeknél Pósa Hajnalka kapta az első helyezettnek 
járó elismerést és az 5000 Ft-os könyvutalványt. Rajtuk kívül díjat és utal-
ványt kapott még a gyermekeknél Bencze Virág és Borbély Nóra. 

Galambos Györgyné elmondta, hogy a pályázatra összesen 29 történet 
érkezett, a gyerekek sokkal aktívabbak voltak, mint a felnőttek, ami a 
díjazottak számában is megnyilvánult. A gyermek kategóriában minden 
induló emléklapot, szép könyvjelzőt és apró mézeskalács-csomagot 
kapott. A 4 nyertes munkáját hamarosan olvashatjuk a Helytörténeti Egye-
sület honlapján, illetve néhányat leközlünk majd a Velencei Híradóban is. 
Az eseményen a Zöldliget Általános Iskola 4. c osztálya adott rövid műsort.
 -mb-

Díjazták a mesélőket

Fo
tó

k:
 Ig

ar
i B

al
áz

s



2017. december

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

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

Sinkáné Mihály Zita intézményvezető

Fa Nándor: Magad, uram

Egy élő legenda, a legsike-
resebb hazai vitorlázó, az 
első magyar, aki saját kezű-
leg épített hajójával körül-
kerülte a Földet. Fa Nándor 
mindig az ár ellen hajó-
zott – keményen dolgozó 
szülők negyedik gyerme-
keként határozta el, hogy 

megvalósítja álmát, és a körülmények dacára a világ 
legjobb vitorlázóival küzd meg az óceánokon. Ez a 
keményfejűség tette aztán eredményes sportolóvá, 
minden kudarcon túllépő hajóssá, sikeres üzlet-
emberré – a maga urává. Saját szavaival elmesélt 
története követendő példa mindazoknak, akik úgy 
döntenek: soha nem adják fel.

Ken Follett: A tűzoszlop

Minden idők történelmi 
regényei között a legnépsze-
rűbbek közé tartozott Ken 
Follett regénye, A katedrális, 
amelyet sok évre rá követett 
Az idők végezetéig című 
folytatása, most pedig, A 
tűzoszloppal a mű már tri-

lógiává bővül. Noha az egyes kötetek között több 
mint száz esztendők telnek el, a vezérszál világos: 
a történetfolyamban A katedrálisban megismert 
karakterek – elsősorban Aliena és John – leszárma-
zottainak krónikája bontakozik ki. A történethez a 
díszleteket a tizenhatodik századi Európa önmagá-
ban is roppant színes és eseménydús, vallási hábo-
rúkkal, trónviszályokkal tarkított tablója adja.

 Matt Haig: A fiú, akit  
Karácsonynak hívnak

Vajon a Télapó is volt kisfiú? 
Kik voltak a szülei? És hogy-
hogy nem öregszik? Miért 
titokban oson be a házakba? 
És mióta repülnek a szarva-
sok?! Kik azok a koboldok, 
és egyáltalán, milyen egy 
Igazmondó Grimpli? Ha ezek 

a kérdések régóta fúrják a te oldaladat is, ez a könyv 
neked szól. Végre mindent megtudhatsz, még-
hozzá a leghitelesebb forrásból! Készen állsz, hogy 
megismerd Nikolas kalandokkal, hóval, csupa lehe-
tetlennek hitt dologgal (és még több hóval) teli 
történetét? Akkor kezdődjék a karácsonyi varázslat.

Anna Gavalda: Életre kelni

A népszerű francia szerző 
új kötete sorsfordító talál-
kozásokról szól: olyan 
találkozásokról, amelyek 
képesek megváltoztatni 
szereplőik életét, vagy 
legalább újraértelmezni 
viszonyaikat. A barátság, 
a figyelem, a másik tör-

ténetének megismerése képes lehet feltörni a 
magány páncélját. Nincs olyan reményvesztett 
helyzet, ahonnan ne lehetne felállni: ezt sugall-
ják Gavalda magával ragadó történetei.

Kedves Olvasóink! 
A könyvtár 2017. december 21-től   

2018. január 5-ig zárva lesz.
Utolsó kölcsönzési nap:  

2017. december 20. (szerda)
Nyitás napja: 2018. január 6. (szombat)

 Ünnepváró adventi 
hangverseny

Szeretettel meghívjuk Önt 
és Kedves Családját

2017. december 17-én , vasárnap 18:15 órára 
a  velencei Zene–Tér Egyesület

Canoras 
Kamarakór usának

 Ü N N E P VÁ R Ó  A DV E N T I  H A N GV E R S E NY É R E
Vezényel: Páll Kata, karnagy
Szólót énekel: Torma Tímea

Zongorán közreműködik: Csapó Gergely

Áldo� Karác sony i Ünnepeket 
és Bo ldog Új Évet Kívánunk!

H E LY S Z Í N
Velencei Szent István király 

római katolikus templom 
Velence, Fő u. 70.

A  B E L É P É S  D Í J TA L A N
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
A november eleji mindenszentek és halottak napi 
tiszteletadás után visszatértünk a mozgalmas 
klubéletbe és a Márton-napi vigasságok kereté-
ben libazsíros kenyér, friss tepertő és bor került 
a megterített asztalokra. Következő klubnapun-
kon a második félévben névnapjukat ünneplő 
tagjainkat köszöntöttük forró pizzával, sörrel, 
koccintottunk pálinkával, likőrrel. Néhány ünne-
pelt pogácsával és süteménnyel egészítette ki az 
ünnepi menüt, a talpalávaló zenét pedig klubta-
gunk Turánszky Gyula szolgáltatta.
A III. sz. klub meghívását elfogadva, a hónap köze-
pén közös buszos kiránduláson vettünk részt, 
melynek célpontja Szentendre volt.  Először a 
Kovács Margit Múzeumban gyönyörködhettünk 
a csodaszép kerámiákban (szobrokban, csem-
pékben) sőt, a végén még egy 1958-ban készült 
filmet is megtekinthettünk, mely összefoglalta 
a művésznő munkásságát s amelyben alkotás 
közben is láthattuk őt. Ezután a Hubay házban 
létrehozott Karácsony Múzeumban tehettünk 
egy időutazást gyermekkorunkba, és csodál-
hattuk meg a több mint 5000 kiállított, külön-
böző technikákkal készített karácsonyi díszt, 
játékfigurát, feldíszített karácsonyfát, karácsonyi 
üdvözlőlapokat az elmúlt 200 év történetéből.  
Ennek a varázslatos kiállításnak a megtekintése 
után kisebb csoportokra oszlottunk, és a külön-
böző igényeknek megfelelően töltöttük el a visz-
szaindulásig hátralévő időt (Marcipán Múzeum, 
Czóbel Béla Múzeum, klf éttermek, kávézók, 
fagyizók). Nagyon jó és vidám hangulatban telt 
el a nap, amelynek hazafelé a buszon hangot is 
adtunk (ahogy a torkunkon kifért), nótáztunk egy 
jót! Köszönjük a szép napot Katikáéknak, igazán 
jó ötlet volt a két klub „időszakos összevonása”!
Hogy a kultúra sem maradjon ki mindennapja-
inkból, megemlékeztünk Ady Endre születésé-
nek 140. évfordulójáról. A műsort Duráné Győrfy 
Emőke, Dudás András és Egresfalvi Anna állí-
tották össze, melyben röviden ismertették Ady 
Endre életrajzát, és néhány versét adták elő. 
Aki még további kulturális élményre vágyott, 
részt vett a Kastély könyvtárában megrendezett, 
Kalmár Zsolt által prezentált:  Képi gondolkodó 

„azok vagyunk, ami eszünkbe jut bármiről” 
lapozó galéria kiállítás vetített képes megnyitó-
ján. Vidám hangulatú, ugyanakkor nagy odafi-
gyelést igénylő, elgondolkodtató, igen színvo-
nalas műsort láthattunk.
A Karinthy Színház második bérleti előadásán 
egy fergeteges darabot (XIV. René) néztünk 
meg, zenés, táncos vígjáték, remek szereplőkkel.
Szép számmal jelentünk meg klubunkból a Kas-
tély házasságkötő termében megtartott Tolcs-
vay Béla Kossuth-díjas zeneszerző, dalszövegíró, 
énekes, zenész előadói estjén, aki önmagát csak 
„énekmondónak” nevezi. A több mint 2 órán 
át tartó érdekfeszítő előadásban a zene és a 
próza váltakozott. A Pázmándon élő művész úr 
kisebbfajta etimológiai okfejtésben bizonyította 
be különböző magyar szavak elemzésével, hogy 
„Velence a világ közepe”! Sok szép dalt elénekelt 
(gitárkísérettel) a még 72 éves korában is szépen 
zengő kicsit érces hangján, melyeket a közön-
ség sokszor vastapssal jutalmazott. Hangulatos, 
igen értékes estét töltöttünk el a Kastélyban, és 
ezúton szeretném megköszönni Sinkáné Mihály 
Zitának (a Hauszmann Alajos EKIK vezetőjének) 
a kiváló műsorok szervezését.
Néhányan elmentünk megnézni a Seuso kin-
cseket, melyeket „vándorkiállítás” formájában 

Magyarországon először Székesfehérváron a 
Szent István múzeumban állítottak ki. A római 
kori ezüst tálakból és kancsókból álló „lakoma-
készlet” eddig feltárt 14 darabját először láthatja 
együtt a nagyközönség. Fehérvári sétánk alkal-
mával betértünk a lenyűgöző, barokk díszítésű 
Szent Imre templomba, a Török Udvarban pedig 
megnéztük  az egykori török fürdő romjait.
A régóta beteg Poszpech Eta nénit 3 fős küldött-
ségünk látogatta meg egy vitamincsomaggal és 
tudattuk vele, hogy visszavárjuk a klubba.
November végén ismét karácsonyi ruhába öltöz-
tettük a Közösségi ház kapuját, majd december 
első szombatján közösen gyújtjuk meg az első 
adventi gyertyát az általunk készített koszorún.
Tagságunk nevében megköszönöm Ujvári Mi-
hály egyéves klubveszetői munkáját és betegsé-
géből mielőbbi felépülést kívánok neki.
Mindannyian készülődünk már a Mikulás- és 
karácsonyi ünnepekre, nyugdíjas társainknak és 
a VH olvasóinak áldott karácsonyt és békés, bol-
dog új esztendőt, jó egészséget kívánunk.

Egresfalviné Vidos Anna klubvezető 



2017. december

29 

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas Klub Elsősorban szeretnénk városunknak gratulálni 
A Virágos Magyarország környezetszépítő ver-
senyen elnyert Arany Rózsa-díjhoz! A 2017-es 
évet lassan magunk mögött hagyjuk, amelyben 
nagyon sok élményben volt részünk, sok színes 
programban vehettünk részt. Ilyen volt a virágül-
tetés, a városi ünnepségek-megemlékezések, 
városi rendezvények, víziszínházi előadások, 
gyógyfürdők látogatása, nyugdíjas-találko-
zók. Legutóbb Hajdúszoboszlón töltöttünk el 
három napot klubtársaimmal, ahol nagyon jól 
éreztük magunkat. A három nyugdíjasklub tag-
jaival közösen árvácskákat ültettünk. Így már tél 
végén, kora tavasszal örülhetünk a tarka virágok-
nak. November elején a József Attila Színházba 
látogattunk, ahol a Filuména házassága című 
olasz komédiát néztük meg. Hamarosan itt van-
nak a karácsonyi ünnepek, így már mi is izgatot-
tan készülődünk az első adventi gyertyagyúj-
tásra. Az elmúlt hónapok beszámolói után, 
kívánunk jó egészséget, kellemes karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új 
évet az Óvárosi Nyugdíjas Klub nevében:

    Kantár Ferencné klubvezető

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy a Virágos 
Magyarország díjkiosztóján Velence város Arany 
Rózsa-díjat nyert. Gratulálunk Koszti András 
polgármester úrnak és klubtársunknak Benkő 
Rózsikának, aki évek óta fáradságot nem kímélve 
dolgozik városunk virágosításáért. Ezután ha 

lehet, még lelkesebben veszünk részt ebben a 
munkában, mint eddig is minden évben. Akinek 
egészsége engedi, ülteti a virágokat, a többiek 
gondoskodnak róla, hogy harapnivalóban sem 
legyen hiány. A közös munka után jó hangulatú 
beszélgetéseken veszünk részt. 

Az I. sz. Nyugdíjas Klub tagjaival közösen kirán-
dultunk Szentendrére. 
Szentendre a rómaiak korában élte meg virágko-
rát. A rómaiak teremtettek először civilizációt e 
vidéken, utakat, vízvezetéket, kőházakat, ipart, 
kereskedelmet, szervezett társadalmi életet. 
Később a törökök előrenyomulása miatt a Bal-
kán különböző vidékeiről érkező szerbek temp-
lomokat építettek, ezek egytől egyig a magyar-
országi barokk építészet jelentős alkotásai.
Megnéztük Kovács Margit kerámiaművész kiállí-
tását, a Karácsony Múzeumot stb. Nagyot sétál-
tunk Szentendre mediterrán hangulatú zeg-
zugos kis utcácskáin. Szentendre a művészek, 
festők, írók stb. városa volt és ma is az.  Gyönyörű 
napsütésben sétáltunk a Duna-parton. Nagyon 
jól éreztük együtt magunkat, reméljük még 
lesz alkalmunk hasonló közös programban részt 
venni.
András-nap alkalmából csülökpörköltet készí-
tettünk, a remek hangulathoz Molnár István 
biztosította a zenét. Vendégeink közül Linardics 
Iván úr sajnos külföldi útja miatt nem tudott 
eljönni, de a vacsorához anyagilag hozzájárult. 
Ezúton is köszönjük bőkezű támogatását.
Kónya Zsuzsa és Horváthné Marikának mielőbbi 
gyógyulást, nyugdíjastársainknak jó egészséget 
kívánunk.

 Herczeg Ferencné klubvezető



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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
18.45–19.45

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00–19.00

Játékklub  
16.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00–19.00

Női torna  
18.45–19.45

Női torna  
17.45–18.45

Gymstick 
19.00–20.00

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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak  
16.30–17.30

Aprócska Néptánc  
10.00–11.00

Maminbaba hordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.30-19.30

Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.45–20.00

Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Karate 
18.00–19.30

Regélő társastánc 
18.30-20.00

Meteor dance 
17.00–18.30.00

ÁGI fitness 
18.30–20.00

5. Terem

„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 
9.00-10.00

Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

The Kids club 
16.30–17.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 
9.00-10.00

Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:

2017. december 5-én

Horváth Dénes – Werger Judit

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Otthoni munka!  
Különböző termékek  

csomagolása összeállítása egyebek, 
06-90- 603-905  

(audiopress.iwk.hu  
635Ft/min, 

0612228397, 06204963980 )

Villanyszerelő
Jámbor Attila
Családi házak, panellakások 
komplett szerelése, kisebb 
javítási munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Vegye igénybe a HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!

A házi segítségnyújtás keretében 
szociális segítést vagy – a szociális 
segítést is magába foglaló – személyi 
gondozást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan 
célzott segítés, mely az igénybe 
vevő rendszeres hosszabb idejű 
támogatása, fejlesztése, amely 
elősegíti a körülményekhez képest 
legjobb életminőség elérését.
Szociális segítés: az ellátott 
mindennapi életvitelében, személyes 
környezete rendben tartásában 
mindennapi ügyeinek intézésében 
nyújt segítséget.
Házi segítségnyújtás igénybevétele 
telefonos vagy személyes kérelemre 
történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális segítés: 1500 Ft/óra

Érdeklődni: Humán Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat,  
Velence, Zárt u. 2.
Tel: 06-22-589-157,  
E-mail: human01@velenceph.t-online.hu
Palánki Katalin (hsg. egységvezető) 
06-30/915-1895



Velencei Polgármesteri Hivatal

POlgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

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

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

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

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

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

VáROsÜZEmEltEtÉsI És 
VáROsFEJlEsZtÉsI OsZtálY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
szilassy gabriella 589-405
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna  589-401 
városüzemeltetési ügyintéző
Csendesné Fekete Éva  589-406 
városüzemeltetési ügyintéző

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

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

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

Humán Család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

2481 Velence, Zárt u. 2. T: 22/470-288   
F: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu Honlap: 
www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES

VELENCE VÁROS TERÜLETÉN: 
CSALÁDSEGÍTŐ: CSINCSI ÉVA
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: SZERDA: 
8.00–16.00
HELYE: VELENCE, ZÁRT UTCA 2.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
ELLÁTÁSOK:
•  Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
Egységvezető Dócziné Horváth Erika
• Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás:
Egységvezető Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T: 06-22-589-157
• Szociális étkezés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás:
Lukács Ildikó
T: 06-22-589-157
• Nyugdíj és társadalombiztosítási 
szaktanácsadás:
Bencsik Ferencné
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes jogi tanácsadás a szolgálat 
székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288 
telefonszámon

Közérdekű  
telefonszámok

Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021  
 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/700-012
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(kastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt.  
Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda  8.00-13.00
Szakorvosi  
Rendelőintézet: 22/589-515
Központi  
Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104

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

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201



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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 



Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom: 

Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét,  

WC-tartályok, mosogatók, csaptelep-szifonok,
radiátorok és radiátorszelepek

CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

Hívjon bizalommal
GRIGOR JÁNOS
06 20 476-7798

Csecsemőgondozásban jártas 
pótnagyit keresünk 
heti 2-3 alkalommal  

Ófaluba. 

Érd.: 30-2424 336

  

 KÖSZÖNJÜK, HOGY ODAFIGYEL 
VÍZMÉRŐJE ÁLLAPOTÁRA! 

NE FELEDJE, HOGY: 
 

I. A tartós téli hideg komoly károkat okozhat  
a fagy ellen nem védett vízmérőkben és  
vízhálózatban! 
 

II. A kemény fagyok közeledtével el kell végezni a 
vízvezeték-rendszer téliesítését! 
 

III. A vízmérőben a víztelenítést követően is marad  
víz, ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen  
meg kell oldani! 

 

 

 

 

 

  

UGYE ÖN SEM SZERETNÉ, HOGY A FAGYOTT VÍZMÉRŐJE MIATT A VÍZZEL EGYÜTT A 
PÉNZE IS ELFOLYJON? 

 

 

 

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében 
javasoljuk, hogy Ön is GONDOSKODJON AZ 
ALÁBBIAKRÓL: 
 Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, ha 

sérült, mert a fagy leginkább a néhány 
milliméteres vaslappal fedett aknában lévő 
vízmérőket veszélyezteti, így ezek védelme 
különösen fontos!  

 Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap 
illeszkedését, megfelelő zárását! Javasoljuk az 
aknafedlapot hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy 
ne maradjanak hézagok, ahol a kinti hideg levegő 
az aknába áramolhat. 

 A vízmérőakna belső felületét megfelelő 
szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az 
akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, 
az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A 
szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy az 
nedvesség hatására se veszítsen a 
szigetelőképességéből. 

A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb 
módszer a TELJES VÍZTELENÍTÉS, így fontos 
az alábbi teendők elvégzése: 
 Az esetleges vízelfolyások megelőzése 

érdekében a nyaralók esetén a téli, használaton 
kívüli időszakra a házi vezetékhálózaton 
elhelyezett víztelenítő szerelvények segítségével 
víztelenítsen, és a vízmérő előtti, közterület felé 
eső csapot is zárja el! 

 Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületben 
található csapokat és engedje le a 
berendezésekből (pl.: bojler, WC tartály, stb.) a 
vizet.  

 Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni 
víztelenítő csapot és engedje le a házi 
vezetékhálózatból a maradék vizet.  

 A télen nem használt ingatlanokat rendszeres 
időközönként ellenőrizze az esetlegesen 
bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése 
érdekében.

  
  

  

     
 

 

 

 

 

TUDTA ÖN, HOGY... 
 …a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt következik be?  
 …a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat karbantartása a Felhasználók feladata?  
 …a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást eredményezhet? 
 …a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhasználókat terheli? 
 …évente több tízezer vízmérő fagy el és millió liter víz folyik el emiatt?  

KÉRJÜK, HOGY A KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A SZÜKSÉGES  
INTÉZKEDÉSEKET ÖN IS TEGYE MEG, HISZEN A VÍZMÉRŐK  
RENDELTETÉSSZERŰ MŰKÖDTETÉSE KÖZÖS ÉRDEKÜNK!  
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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?
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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

generali-Providencia Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda

Bese mihály
2484 Agárd, Széchenyi utcai pavilonsor

06 22/579-124 06 22/579-125
Személyes-, vagyon- és technikai egyedi, utazási biztosítás,  

kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! lakáskassza!
Családi jogvédelem biztosítás

Az alábbi címen is: 2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129 l besemisi@freemail.hu
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Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

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

7

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottjai, 

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

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

FOgADÓÓRát
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

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

tisztelt Olvasóink!

Köszönjük hogy 2017-ben velünk voltak, minket 
olvastak!

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket  
és eredményekben

gazdag, boldog új évet kívánunk Önöknek!

A Velencei Híradó szerkesztősége


