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2017. február 24.  Hauszmann Alajos fő műve:  
a Budavári Királyi Palota
Prof. Seremetyeff Papp János restaurátor művész, 
művészettörténész előadása a házasságkötő 
teremben. A rendezvény ingyenesen látogatható a 
Velencei Helytörténeti Egyesület szervezésében. 
17.30 óra
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2017. február 25. VELENCEI KARNEVÁL            
Remek, ingyenes programok egész nap. Középkori 
piactér a Velence Korzón, jelmezes télűző felvonulás, 
óriásbábos előadás, jégszobrok készítése, reneszánsz 
táncház, artista és zsonglőr bemutató, akrobatikus 
tűzzsonglőr show, télboszorka-égetés és DJ Smash 
karneváli partija. Részletek a 24–25. oldalon.
10.00-től 22.00 óráig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2017. március 1-ig meghosszabbítva!       
KIÁLLÍTÁS
A Velencei Helytörténeti Egyesület helyben gyűjtött 
tárgyaiból
munkanapokon 10.00-től 16.00 óráig
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2017. március 4. Jótékonysági Nőnapi Party
Andi bohóccal, Michael Jackson imitátor bemutatóval,
Dj Árpey zenéjével, tombolával és vacsorával.
Az est időtartama alatt jótékonysági vásár lesz
19.00-től 02.00 óráig
Aranykút vendéglő, (Fő u. 28.)

2017. március 11. OptiVita Ultrafutó Kupa 
A verseny az OptiVita Ultrafutó Kupa első állomása, 
egyben 100 km-es Magyar Bajnokság.  
Betétszámok: félmaraton, maraton, 6 órás verseny, 
100 km nyílt futam    
7.30-tól 21.00 óráig
Enyedi út

Címlapon:
A korcsolyázás és a tó szépségének harmóniája
Fotó: Igari Balázs

Velencei
Események

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. március 22. napján 17.30 órakor 

közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helyszíne: Velence Korzó díszterme

A közmeghallgatás témája: 
Koszti András polgármester 2016. évi évértékelő beszéde

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tisztelettel:
Koszti András
polgármester
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Képviselői fogadóórák 
2017. március

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

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

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

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2017. március 6. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2017. március 6. (hétfő)

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

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

Uj Roland: 10.00–12.00  
2017. március 6. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Kemény, rendkívül hideg téli hónap áll mögöt-
tünk, annak minden negatív és – jóval kevesebb 
– pozitív hozadékával. Több száz vízóra fagyott 
el városunkban a szokatlanul hosszú, heteken át 
tartó fagy miatt, ráadásul február első napjai sok 
csapadékkal, kevés hóval, ám annál több havas-
ónos esővel köszöntek ránk, átmeneti korcsolya-
pályává változtatva útjainkat, járdáinkat. Önkor-
mányzatunk a Velence Városgazdálkodási Kft. és a 
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
közreműködésével a rendelkezésre álló erőforrá-
sok maximális bevetésével mindent elkövetett a 
város közterületeinek síkosságmentesítéséért, a 
lakosság biztonságos, balesetmentes közlekedé-
séért. Talán ennek is köszönhető, hogy ezekben a 
napokban Velence azon kevés városok közé tarto-
zott, ahol nem történtek komolyabb balesetek az 
utakon.
Volt azért okunk némi örömre is a nagy hideg 
kapcsán, ugyanis január közepére rekord vastag-
ságúra hízott a jég a tavon, korcsolyázni, sportolni 
vágyók sokaságát vonzva hozzánk. Talán még 
soha nem volt egymás után öt olyan téli hétvége, 
mint idén januártól február elejéig, amikor minden 
szombaton és vasárnap tízezrek hódoltak a jeges 
örömöknek a Velencei-tó felületén. Jómagam 
hetente többször is körbejártam a velencei szabad 
partszakaszokat, strandokat, és azt tapasztaltam, 
hogy a több ezer korcsolyázó, csúszkáló, sportoló 
személy jelentős része kulturáltan, a szabályoknak 
megfelelően, másokra is odafigyelve lép a jégre. 
Körutaim során többször találkoztam önkéntes 
tűzoltóinkkal, polgárőreinkkel és a rendőrség járő-
reivel is, akik tapasztalataim szerint legjobb tudá-
suk szerint látták el feladataikat, és intézkedtek, 
amikor arra szükség volt.

Január harmadik hetében nem csak a befagyott 
tó és a sok korcsolyázó okán figyelt Velencére a 
média, hanem egy örömteli bejelentés miatt is. 
Ekkor tették közzé ugyanis a szervezők egy nagy-
szabású sajtóesemény keretein belül az idei Tour 
de Hongrie kerékpáros körverseny teljes program-
ját, szakaszait, rajt- és célhelyszíneit, köztük azt, 
hogy a régióban egyedüli településként Velence 
is bekapcsolódik az év egyik legjelentősebb hazai 
sporteseményének rendezésébe. 
Június 29-én tőlünk rajtol a kerékpáros karaván 
2. szakasza, amelynek Siófok lesz a célállomása. 
Aligha kérdéses, hogy ez a megmérettetés jelen-
tős médiaérdeklődést irányít városunkra, és az 
sem vitatható, hogy ezzel a versenysportnak egy 
olyan szintjére lépünk, amelyen még nem jártunk 
házigazdaként. A célunk az, hogy ezt a szintet a 
jövőben is tartsuk és erősítsük több hasonlóan 
nívós esemény rendezésével, vendégül látásával.
Február 8. napján ugyancsak örömteli, a Velen-
cei-tavat és városunkat érintő sportteljesítmény-
nek tapsolhatott ország-világ: Fa Nándor újra meg-
kerülte a földet egy vitorláshajóval!  Velence város 
polgármestereként és sportszerető emberként 
egyaránt hatalmas öröm számomra, hogy Nán-
dor – aki velencei lakos – másodszor is sikeresen 
teljesítette a világ legrangosabb egyéni, nonstop 
földkerülő vitorlásversenyét, a Vendée Globe-ot. 
63 évesen óriási dolog, amit véghez vitt, ráadá-
sul egy olyan hajót kormányozva, amely jórészt 
a szomszéd településen, Kápolnásnyéken épült. 
Büszkék vagyunk Fa Nándorra, és arra a teljesít-
ményre, amit elért. Nem csak Magyarországon, 
az egész világon nagyon kevesek tartoznak a 
többszörös földkerülő hajósok „klubjába”. Nán-
dornak ez a bravúr négy alkalommal is sikerült, 

négy különböző, jelentős részben saját tervezésű 
és kivitelezésű hajóval. St. Jupát, Alba Regia, K&H 
Bank–MATÁV, Spirit of Hungary. Legendás hajóne-
vek, amelyekhez csak rendkívüli balszerencse-so-
rozata okán nem sorolhatjuk hozzá az egyébként 
szintén kiváló, Budapest nevű vitorlását, amellyel 
egy transzatlanti óceánátkelő versenyt teljesí-
tett Franciaország és Kolumbia között. Kivételes 
sportember, kivételes eredményekkel. Ezúton is 
szívből gratulálok, és remélem, hogy hamarosan 
személyesen is megtehetem!
Bár még nem ért véget a tél, lassan kopogtat a 
tavasz. A tél elűzésében jelentős segítségünkre 
lesz a február 25. napján megrendezésre kerülő 
Velencei Karnevál, amelyet immár hagyomány-
ként, harmadik alkalommal rendezünk meg váro-
sunkban. Erre az alkalomra a Korzó igazi középkori 
forgataggá, piactérré alakul át, és egész nap szám-
talan kiváló program nyújt tartalmas kikapcso-
lódást mindenkinek, korra, nemre való tekintet 
nélkül. Ez az esemény a farsangi hagyományok, 
a karneváli hangulat, valamint a télűzés jegyében 
zajlik,  látványos elemekkel, télűző álarcos-jel-
mezes felvonulással, pirotechnikai bemutatóval 
egybekötött jégszobrászkodással, tűzzsonglőrök-
kel, artistákkal, korabeli udvari zenészekkel, és a 
télboszorka elégetésével, amellyel nem csak a 
telet űzzük el, hanem a rossz tulajdonságokat és 
félelmeinket is. Kérek mindenkit arra, hogy ezen 
a napon öltsön karneváli ruhát, jelmezt és álarcot, 
és személyesen is emelje az esemény fényét és 
sokszínűségét. Várunk kicsiket és nagyokat egy-
aránt, sok szeretettel!

Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink

Dr. Verebényi Márta 
szakgyógyszerész

V
elencei Híradó: Tisztelettel köszön-
töm Márta Asszonyt, köszönöm, hogy 
az olvasóinkat is érdeklő kérdéseinket 
megválaszolja.

Dr. Verebényi Márta: Őszintén szólva, nem rajon-
gok a közszereplésért, de jelen esetben örömmel 
teszek eleget a felkérésüknek, szélesebb körben 
megismerhetik munkámat és a személyemet is 
a velencei emberek. A Híradó állandó olvasója 
vagyok, kolléganőmmel együtt várjuk a legköze-
lebbi novelláját.
VH.: Köszönöm a kedves szavakat. Valószínű, 
hogy sokan nem vagyunk tisztában azzal, hogy 
milyen hatalmas tudásanyag áll egy gyógysze-
rész mögött. A farmakológia (gyógyszertan) sok 
szaktudományágat foglal magába; farmakodina-
mika (gyógyszerhatástan), toxikológia (méregtan), 
farmakognoria (gyógyszerismeret), és akkor még 
nem is szóltunk a kísérleti gyógyszertanról, és az 
orvosi szaktárgyak részletes ismeretéről. A nagy 
gyógyszerész elődökről is kevés szó esik mosta-
nában. Alexander Flemingről, az általa felfedezett 
és elnevezett penicillinről, minden antibiotikum 
„őséről” még napjaink diákjai is tanulnak, akár 
középfokon is. Úgyszintén Robert Kochnak, a tüdő-
bajbacilus felfedezőjének, és Louis Pasteurnek, a 
veszettség elleni védőoltás felfedezőjének a nevét 
netán ismerik. Viszont a magyar, régi „nagy öregek” 
(Buchheim, Oswald, Balogh Kálmán, Bókai Árpád, 
és a többiek nevéről, személyéről, már egyetemi 
szinten is alig esik szó.
Dr. Verebényi Márta: Valóban, mostanában nem 
egyes személyeknek, hanem egy egyetem vagy 
kutatócsoport teamjével jelölik az újabb és újabb 
készítmények kikísérletezőit. Nekünk, gyógysze-
részeknek állandóan „résen kell lennünk”, nap-

rakésznek az akár naponta, de havonta biztosan 
megjelenő új készítmények ismeretével. Ezek 
pontos (!)  hatásmechanizmusát, egymásra gyako-
rolt hatását maradéktalanul ismernünk kell. Talán 
idetartozik, hogy 2002-ben letettem egy szakvizs-
gát, Gyógyszerellátás – Gyógyszerügyi Szervezés 
tárgykörben.
VH.: Föladta a labdát, sietek megkérdezni, hogy 
mi a véleménye hazánk gyógyszerellátásáról, és 
a gyógyszerügyi szervezésről? Persze a román és 
ukrán katasztrofális gyógyszerhiányról itt ne essen 
szó, hiszen ezek az európai rendszerbe egyáltalán 
nem illeszthetőek bele. 
Dr. Verebényi Márta: A hivatalos statisztikák is azt 
mutatják, hogy hazánk gyógyszerellátása, gyógy-
szerügyi szervezése mindenképpen megfelel az 
európai átlagnak. Magam sokat utazom, persze, 
hogy szakmai szempontokból is érdeklődöm a 
kinti viszonyok felől. Mondhatom, hogy meggyőző-
désem szerint inkább egy picit jobbak a gyógysze-
rekkel kapcsolatos viszonyunk, semmint rosszabb 
lenne a környező európai államokhoz képest. 
VH.: Személyre vonatkozó kérdés következhessen, 
Márta Asszony, mi késztette erre a nehéz pályára? 
Dr. Verebényi Márta: Hát valóban, érdekes volt, 
8–10 éves lehettem, amikor Édesanyámat elkí-
sértem egy patikába. A patika illata ragadott meg. 
Szinte elvarázsolt a feltétlen tisztaság, pedáns 
ápoltság látványa, lenyűgözőnek találtam. Ekkor 
határoztam el, és tántoríthatatlanul haladtam a cél 
felé, hogy gyógyszerész lehessek. A bakfislányok 
álomképei (híres színésznő, táncosnő, írónő, egye-
bek) engem elkerültek, nem hatottak rám, konokul 
a gyógyszerészi pályára készültem.
VH.: Célját elérte, mikor és hol?
Dr. Verebényi Márta: 1971-ben diplomáztam az 
akkor Budapesti Orvostudományi Egyetem (ma 
Semmelweis) Gyógyszertudományi karán.

VH.: Utána?
Dr. Verebényi Márta: Diplomaszerzés után, csak 
rövid ideig élhettem hivatásomnak, körzeti orvos 
férjemmel egy kis Fejér megyei faluban laktunk. 
Hamarosan egy másik fontos hivatásnak, az anyai 
hivatásnak kellett eleget tennem, illetve ennek tet-
tem örömmel eleget. Sorban három fiam született, 
ma már felnőtt emberek. A legidősebb, György 45 
éves, immunológus főorvos egy budapesti kórház-
ban, a középső a 42 éves Csobor bölcsész, a legki-
sebb, aki 40 éves, ő manager, üzletkötő.
VH.: Mikor, hogyan került hozzánk Velencére?
Dr. Verebényi Márta: Hosszú kihagyás után, 2001-
ben pályáztam meg egy Kápolnásnyékről meghir-
detett állást, megnyertem, azóta, szinte folyamato-
san ebben, a Velence-Újtelepi gyógyszertárban én 
vagyok a „patikus”.
VH.: A modernizáció nyilván a gyógyszerészi mun-
kába is hozott változást. Jól látom?
Dr. Verebényi Márta: Igen, sok változást hozott. 
Több a gyári készítmény, kevesebb időt töltünk 
laboratóriumi munkával.  A receptek nagy részét 
számítógép nyomtatóján írják meg, nem kell a 
néha bizony macskakaparáshoz hasonló orvosi 
kézírást silabizálnunk. Viszont, mint már előbb is 
említettem, naprakészen kell megismerkednünk 
a számtalan új készítmény teljes körű ismeretével, 
alkalmazásával, alkalmazhatóságával.
VH.: Mi a véleménye – úgy általában – az interne-
ten,  vagy akár benzinkutakon kínált gyógyszerek-
ről, gyógyhatású készítményekről?
Dr. Verebényi Márta: Általános véleményem – 
örülnék, ha ezt mindenki megfogadná – hogy 
gyógyszert, gyógyhatású készítményt kizárólag (!) 
gyógyszertárban vegyenek! Mi gyógyszerészek, így 
magam is, vallom a „fűben, fában orvosság” elvet, 
ha ezt szakszerűen alkalmazzák. 

Folytatás a 9. oldalon

Solymosy JózsefFo
tó
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milyen nemes a pharma pálya
(Balázs Kornél)
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK

I. sz. Családorvosi Rendelő

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

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

II. sz. Családorvosi Rendelő

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

Angelika Családorvosi Kkt.

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

Központi Háziorvosi ügyeleti Szolgálat

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

I. sz. Fogorvosi körzet

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

Szak- és magánrendelések 

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

Fogorvosi rendelő

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

Gyermekorvosi rendelő  

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

I. sz. Védőnői körzet

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

II. sz. Védőnői körzet

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

Gyógyszertárak

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

szombat: 8.00–14.00

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

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

Gyógyítóink
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Elfeledett mesterségek

A középkorban a nemesi és paraszti házak bútor-
zatát a faragóácsok készítették, mindig kemény 
fából. Nem használhattak gyalut, gyantát, fecs-
kefark csapolást. Az ácsolt kádak szerkezeti 
felépítése egységes volt, egyenes állású lábak 
(azaz sarokpillérek) és azokba illeszkedő desz-
kák, zsindelyszerűen kapcsolódtak egymásba. A 
teteje háztető alakú vagy domború volt. Minden 
esetben fejszével faragták bükk- vagy tölgyfából. 
Nem csak a ruhákat tartották a festéssel díszí-
tett ládában (amit a menyasszony kelengyés 
ládaként vitt a férj házához), hanem a gabonát 
és a lisztet is (díszítés nélküli ládában tartották, 
ezt hívták szuszéknak). A faragóácsok csapolás-
sal, vasszegek és csavarok nélkül illesztették 
össze, kétnyelvű vonókéssel adták meg a végső 
simaságot. A 18–19. századtól a ládák tetejét és 
a három oldalát díszítették vörös-fekete színe-
zéssel – kisebb-nagyobb rozettákat, vonalháló-
kat véstek, vásárokon árulták. Ők készítették az 
ágyakat, bölcsőket, asztalokat, tékákat, mind-
mind ácsolt technikával. 
Ez a szakma teljesen kihalt. A bútorkészítő fara-
góácsokkal szemben a festő-asztalosok puha-
fával, fenyőfából dolgoztak. A 18. századtól 
jelentek meg a lakóház teljes berendezésében, 
amikor a „tisztaszoba” divatja elterjedt. (A 15. 
században váltak ketté a céhek.) A székek, álló-
szekrények csak a 18–19. században váltak álta-
lánossá. A festő-asztalosok indákkal, virágokkal 

díszítették a lucfenyőből készült bútorokat. A 
bútorok festéséhez eleinte enyves temperát 
használtak, amelyet olajkencével vagy viaszos 
gyantával húztak át. Különböző ásványi, azaz 
földfestéket szereztek be. Később az olajfesték 
terjedt el. A Velencei Helytörténeti Egyesület 
kiállításán látható egy eredeti tulipános láda és 
7-féle gyalu, amelyet a velencei asztalosok hasz-
náltak a szegők díszítésére. (Mike József és neje 
adománya.)

Bútorkészítő  
faragóács

Kötélgyártó, kötélverő 
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A magyar nyelv kézművesség szava a hagyomá-
nyokra épülő kézi szerszámokkal, egyedi eljá-
rással folytatott kisipari tevékenységet jelenti. 
Mára már csak Erdély némely vidékén él a kötél-
verés, mint a hétköznapok aktív tevékenységét 
kiszolgáló ipar. A kötélverés, illetve kötélkészí-
tés ősi foglalkozásunk volt, finnugor szavaink is 
ezt tanúsítják: szösz, kender, kötél. Maga ez a 
tevékenység a fás részeitől megtisztított kender 
rostjaiból kötél, illetve zsinór készítése. A vízben 
gazdag lápi talajok nagyon alkalmasak voltak a 
kender termesztésére. Velence Sukoró felé eső 
részén voltak a Kenderföld elnevezésű területek, 
ahol ez a tevékenység folyt.
Besszer Vendel és felesége, szül. Maliska Paula 
településünkön a Főszegen ezt a mesterséget 
művelték. Vendel bácsi 1888-ban Nadapon szü-
letett, felesége a Felvidékről (Garamszentbene-
dek, 1892.) származott. Három lányuk (Julianna, 
Paula, Anna) s egy fiuk született (István), aki a II. 
világháborúban meghalt. A Besszer házaspár a 
velencei katolikus temetőben nyugszik. A kötél-

Jutalomjáték – 25 ÉV SYMPOSION címmel nyílt 
kiállítás január 18-án a budapesti Műcsarnok-
ban. A kuriózumnak számító tárlat a magyar-
országi művésztelepek működését segítő két 
művészeti szervezet, a Symposion Alapítvány és 
a Symposion Társaság tevékenységét, valamint 
a hazai művésztelepeket mutatta be február 
19-ig. Mindkét bemutatásra került művésztelepi 
szervezet oszlopos tagja a Nemzetközi Velen-

cei-tavi Symposion alapítója, a Symposion Ala-
pítvány elnöke, Péter Ágnes szobrászművész, 
aki spontán, de remek szakértelemmel kivitele-
zett tárlatvezetéssel mutatta be Koszti András 
polgármesternek a kiállítást. A nagyon jól össze-
válogatott, modern, részben digitális, sokrétű, 
minden igényt kielégítő tárlatot egy hónap alatt 
több ezren látogatták meg a Műcsarnokban.

 (MB)

Symposion, velencei főszerepléssel

vásáraiba: Pátkára, Lovasberénybe, Vértesacsára. 
A munka a kötélverőnél a kender előkészítésével 
kezdődött: curájszolás (hosszú szálakból 40-50 
cm-nyi nyerése, tépés), gerebenezés (vékony 
acélfogakkal 8-10 felé hasítja az anyagot, itt lesz 
a kenderből kóc), a siderájterből (rostaszerű, 
lábon álló szerkezet) kihull a pozdorja. Ezután a 
fonógép segítségével megfonják a szálat. Annyi 
szálat fontak, amennyiből aznap kötelet tudtak 
készíteni. Ezután jött a zsinórozás, a 4 szál össze-
engedése. A kötélverés szavai német eredetűek 
voltak, ezek a mesterség céhes korában a 18–19. 
században kerültek nyelvünkbe, valamennyi szó 
az újfelnémet bajor-osztrák nyelvváltozatából. 
Ántrogtű: átalvető (antragen = bedob), flek-
tol: összefon (flechten = fon), gurtni: heveder 
(Gurte), klíder: acélhorog (Glied, -er = íz, tag), trib: 
hajtókar (Trieb = hajtás), liszni: fonal (Litze = ua.), 
culájszol: megtép (kendert) (zureissen). Ezzel az 
írással egy tisztes iparosnak, Besszer Vendelnek 
és feleségének állítottunk emléket. 

Galambos Mihályné

verés a házuk udvarán folyt, segédjük csak néha-
néha volt (Molnár Károly „Szaki”). Adatközlőm, az 
unoka (Kovács Istvánné, szül. Kovács Julianna) 
visszaemlékezése szerint kötelet, hámot, kötő-
féket, istrángokat, gurtnit, de zsákot is szőttek. A 
ritka szövésű kukorica, búza tárolására volt alkal-
mas, a sűrűben pedig lisztet tároltak. Fogadott 
szekérrel vitték az árujukat a környékbeli falvak 
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VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József ): hivatá-
sodnak is kijáró őszinte tisztelettel köszöntelek, 
köszönöm, hogy néhány kérdésünk megválaszo-
lásával olvasóink rendelkezésére állsz.
Vajda Attila: Én tartozom köszönettel a baj-
társaim nevében is, hogy foglalkoztok velünk, 
hiszem, hogy olvasótáborotok is szívesen veszi a 
vonatkozó cikket.
VH.: József Attila altatója „Tűzoltó leszel...” álta-
lánosan is kifejezi a gyermekek példaképválasz-
tását, csodálatát a tűzoltók iránt. Azután asztalo-

sok lesznek, vagy tanárok, egyebek, de a feltétlen 
tisztelet megmarad a felnőttkorban is. Kedves 
Attila, nektek nem foglalkozásotok, annál több: 
önként vállalt hivatásotok az embertársaitok 
és vagyontárgyaik mentése, a bekövetkezett 
katasztrófa következményeinek az elhárítása. 
Kérlek, mondd el, hogy téged mi ösztönzött, ser-
kentett arra, hogy a VÖTE (Velence Város Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülete) munkájában ennyire 
tevőlegesen részt vállalj?
Vajda Attila: Jól látod, persze, hogy gyermek-

ként is megdobogtatta szívemet a szirénázó 
tűzoltóautók látványa, de arra nem is gondoltam 
még akkor, hogy valamikor egy ilyen gépkocsi 
volánja mögé ülhetek. Győrfy Attila szervezett 
be, tudván, hogy PÁV I. jogosítványom van, és 
már 1979 óta veszélyes anyagok szállítására is 
szóló engedéllyel rendelkezem.
VH.: Kérlek, javíts ki, illetve pontosítsd a VÖTE 
általam ismert fő adatait. Úgy tudom, hogy két 
szerkocsitok van, egy közel fél évszázados 1200 
literes tartállyal szerelt Magirus, valamint a Koszti 
András polgármester úr és a baptista segítséggel 
beszerzett – nagy teljesítményű szivattyúval és 
egyéb speciális felszereléssel ellátott –  korszerű, 
1800 literes tartállyal szerelt Volvo. Működése-
tek anyagi forrását az önkormányzat költségve-
tése biztosítja. Az egyesület tagsága 60 fő körül 
mozog, abból a tűzesetekhez hányan vonultok?
Vajda Attila: Igen jól mondod, ami a felszerelt-
ségünket illeti. Riasztás esetén legkevesebb két, 
de általában több, akár 7 bajtársammal vonulunk 
ki a tűzesetekhez, káresetekhez, a Volvo utas-
kabinja 10 üléses. A VÖTE tagságának legalább 
80%-a rendelkezik a megfelelő szakvizsgával, 
részt vehetnek a katasztrófavédelmi munkák-
ban.
VH.: Esetenként a riasztásotok milyen úton 
történnek? Ha egy lakos a 105-ös telefonszá-
mon kér segítséget, illetve jelent be tűzese-
tet, hogyan, mennyi idő alatt kerül hozzátok a 
segélykérés? 
Vajda Attila: A bejelentések a megyei kataszt-
rófavédelmi műveleti központba, Székesfe-

Vajda Attila,  
önkéntes tűzoltó
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hérvárra futnak be. Az itt szolgáló ügyeletes 
diszpécser riasztja a tűzesethez területileg leg-
közelebb lévő főegységet. Példaként, ha Velen-
céről jelent valaki tüzet, akkor a székesfehérvári 
központ kapja meg a riasztást. Ha, például, nem 
épületben, csak egy a kertben felejtett rőzse-
köteg kapott lángra, akkor csak a velenceieket 
értesítik, ha épületben, más vagyontárgyban 
ütött ki a tűz, akkor azonkívül, hogy bennünket 
riasztanak, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók 
is kivonulnak, esetleg a pusztaszabolcsiak is. 
VH.: Általában a bejelentéstől számítva mennyi 
időn belül tudtok kivonulni. Hogyan értesítitek 
egymást? Van valamilyen riadólánc? 
Vajda Attila: Egyszerre hatan kapjuk meg a riasz-
tást SMS-ben. Egymással általában, már útban 
a szertárhoz érintkezünk. Rendszerint a riasz-
tás vételétől számítva 10 percen belül indulni 
tudunk a tűzesethez. Gyakran a védőruhát már a 
szerkocsiban kapkodjuk magunkra. Egyebekben 
nem kapkodunk! A fegyelem mindenekfölött! Ha 
valamelyikünk bármilyen kis mértékben is, alko-
holt fogyasztott, az alkalmatlan a kivonulásra.
VH.: Tudomásom szerint a közelmúltban történt 
Agárdon egy igen komoly tűzeset, és ti értetek a 
helyszínre a leghamarabb, megelőzve a székes-
fehérvári hivatásos tűzoltókat is. Kérlek, szóljál 
erről az eseményről bővebben!
Vajda Attila: Igen, egy épület tetőszerkezete 
gyulladt ki. Én nem voltam jelen, a szerkocsit 
Krausz György bajtársam vezette. Pintér László, 
Polgár Gergő és Kovács Ákos vonultak az eset-

Csak (!) ha szakszerűen alkalmazzák! Ez utóbbira 
garanciát jelentenek a gyógyszertárakban is for-
galmazott herbáriák (szárított növényi anyagok), 
gyógyhatású készítmények, étrend-kiegészítők.
VH.: Kérem, szóljon munkahelyéről, pacientúrájá-
ról, körülményeiről, munkatársairól.
Dr. Verebényi Márta: Nézze József, én nem szere-
tek áradozni, mindent felsőfokra emelni, de kérdé-
sére válaszolva kénytelen vagyok ezt tenni. Nem 
is tudom, hogy hol kezdjem. Talán a vevőinkről, 
illetve ahogy ön nevezte egy jobban illő szóval, a 
pacientúránkról. Kedves, megértő, nem tudálékos, 
de érdeklődéssel telt emberek. Nagyon szeretem 
őket, úgy érzem, hogy viszontszeretnek, de min-
denképpen elfogadnak. Ezt látom, érzem abból is, 
hogy néha teljesen személyes, mondhatni intim 
ügyben is kérik és meghallgatják tanácsaimat. 
Talán előbb kellett volna említenem munkatársa-
mat, Szuna Alajosné, Marianna szakasszisztenst. 
Azt hiszem, hogy kevés embernek adatik meg, 

hogy ilyen munkatársa lehessen. Egymás szemvil-
lanásából, kézjeléből is értjük és megértjük egy-
mást, összehangolt munkánknak is köszönhetjük 
az eredményeinket. Munkám, foglalkozásom? Az 
a szó legnemesebb értelmében: a hivatásom! Ha 
nem kapnék bért – meg ne hallja a gyógyszertár 
tulajdonosa! – talán akkor is tenném, talán még 
hajlandó lennék fizetni is érte, hogy csinálhassam. 
Elmúlhatatlan, örök szerelem, ami a hivatásommal 
összeköt.
VH.: Hobbija, szenvedélye?
Dr. Verebényi Márta: Kettéválasztanám. A klasz-
szikus zene, az szenvedélyem! Főleg a romantika 
vonalon Beethoven, Mozart és Haydn zenéjének 
hallgatása okoz felejthetetlen örömélményt. Az 
operákat is szeretem, valamennyi ismert művet 
meghallgattam, többet nem is egyszer, vagy két-
szer. Szintén a szenvedély kategóriába tartozik 
a képzőművészeti alkotások iránti vonzódásom. 
Kevés túlzással, de ahogy nélkülem egy jelentős 
hangverseny, úgy egy kiállítás sem múlhat el a 
jelenlétem nélkül.  Minden esetben jelen vagyok 
a Szépművészeti Múzeumban, illetve a Nemzeti 
Galériában, amikor valamelyik jeles mester műveit 

állítják ki. Az időleges galériákat is szívesen látoga-
tom, most örömmel mentem el a dabasi Halász 
család egykori kastélyába megtekinteni a XIX. sz. 
magyar mestereinek (Szinyei Merse, Aba Novák, 
Kézdi Kovács, Fényes Adolf, Ferenczi Noémi, és 
mások) mesterműveit. Sokat olvasok is, mindent!  
Hobbim? Növények, virágok. Balatonon van egy 
nagyszülői örökségből származó nyaralóm, ott 
élem ki a kertészkedési hajlamomat.
VH.: Két kérdésem lenne még, egyrészt kérdez-
ném Velencéhez, a Velencei-tóhoz való kötődé-
sét, másrészt a sporthoz való viszonyulását. Mivel 
szezonban, reggelente, gyakran látom az áldott 
tavunkban kemény, sportos csapásokkal, igencsak 
térnyerő tempóval úszni, hiszem, hogy értelmetlen 
a két kérdést külön-külön feltennem.
Dr. Verebényi Márta: Telitalálat! Valóban a tó – 
ezernyi szépsége mellett – jelenti a sport, az egész-
séges mozgás élvezetét is a számomra.
VH.: Ezek után nem marad más, mint hogy megkö-
szönjem beszélgetésünket, az őszinte szavait. Isten 
áldását kérem a további munkájához!

Gyógyítóink

Folytatás a 4. oldalról

Kérjük a velencei lakosokat továbbra is támogassák  
személyi jövedelemadójuk 

1%-ával a Velencéért Közalapítványt.

További célunk az előző évekhez hasonlóan az óvodáskorúak,  
iskoláskorúak, szépkorúak, hátrányos helyzetű rászorulók,  

civil szervezetek támogatása.

Kedvezményezett neve: Velencéért Közalapítvány
Kedvezményezett számlaszáma: 11736082-20054104

Minden kedves felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk!
Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma

hez. Nem az első alkalom – remélem nem is az 
utolsó – amikor megelőzzük a székesfehérvári, 
illetve pusztaszabolcsi hivatásos egységeket.
VH.: A megyei hírközlőkben is gyakran értesül-
hetünk arról, hogy itt vagy ott katasztrófavé-
delmi gyakorlatot tartottak, ezeken, valamint a 
versenyeken ti is részt vesztek? Általában milyen 
eredménnyel? 
Vajda Attila: Igen, meglehetősen aktívak 
vagyunk, jól szerepelünk.
VH.: Végezetül kérlek, hogy szóljál magadról, 
családodról, civil életedről, mikor és miért Velen-
cén telepedtetek le? Hogyan érzitek itt magato-
kat?

Vajda Attila: 59 éves vagyok, nős, feleségem, 
Kati velencei lány, 1978-ban nősültem. Rövid 
velencei tartózkodás után Székesfehérvárra 
költöztünk, 2001-ben költöztünk vissza Velen-
cére. Két gyermekünk van, 1 fiú és 1 leány. Két 
gyönyörű unokánk van, ikrek, mindkettő leány. 
42,5 évig volt munkaviszonyom, sok éven 
keresztül saját kamionommal belföldi áruszál-
lítást végeztem. Egy igen komoly hasi műtét 
után 3 éve rokkantnyugdíjba kényszerültem. 
Hát, ennyi.
VH.: Életedhez, áldozatos munkádhoz, szerkesz-
tőtársaim nevében is, Isten áldását, sok sikert, 
eredményt és jó egészséget kívánok!
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Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs
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Rendszeresen jelentkező rovatunkban az 
aktuális infrastrukturális fejlesztésekről, 
városrendezési munkákról, felújításokról 
2017 második lapszámában is Velence Város 
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Osztályának vezetője, 
Vandlik Csaba ad szakszerű tájékoztatást 
olvasóink számára. A fő téma ezúttal az 
elmúlt hetekben kiemelt feladatot jelentő 
síkosságmentesítés.

Városunk területén belül 2017. január 31-én 
6.00 órától 2017. február 2-án 17.00 óráig a 
Velence Városgazdálkodási Kft. összesen 23 fő 
bevonásával végzett jégmentesítési munká-
latokat. A kézi munkával történő hó- és síkos-
ságmentesítési munkák elvégzését a kft. a ren-
delkezésre álló maximális létszámmal látta el, 
folyamatos munkavégzéssel.
A Velence Városgazdálkodási Kft. által elvégzett 
hó- és síkosságmentesítéssel érintett terüle-
tek közül a gyalogos és kerékpáros közlekedési 
útvonalak, az orvosi rendelők előtti közterületek 
(Balatoni út 65., a Tópart utca és a Fő utcai ren-
delők), a Velencei Meseliget Óvoda két épülete 
előtt (Fő utca és a Zárt utca) a Zöldliget Általános 
Iskola mindkét épülete előtt, a Velencei Polgár-
mesteri Hivatal előtti terület, a Könyvtár előtti 
közterület, valamint a belterületi buszmegállók, 
kerékpárutak kerültek síkosságmentesítésre. 
A Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. által végzett hó- és síkosságmentesítési 
feladatok ellátása során a Bence-hegy telepü-
lésrészen lévő olyan utcákban, ahova a hótoló 
és a sószóró munkagépek – az utcák kereszt-
metszetét és a terepviszonyokat tekintve – nem, 
vagy csak részlegesen tudnak bemenni (Mus-
kotály utca, Zuzmó utca, Sárgaföldes utca) ott 
is a Velence Városgazdálkodási Kft. munkatársai 
végezték el a síkosságmentesítési munkákat. 
Ezenfelül az érintett utcákban élő lakosok szá-
mára zsákos útszórósó is kihelyezésre került 

annak érdekében, hogy a lakók közlekedése 
valamilyen szinten addig is biztosított legyen, 
amíg a kft. munkatársai a síkosságmentesítési 
munkákat elvégzik. Sajnálatos, hogy ezzel az 
azonnali beavatkozáshoz biztosított lehetőség-
gel csak egyetlen lakos élt a Muskotály utcában, 
a többi helyszínen a lakosság részéről történő 
felhasználásról nincs tudomásunk, a kihelyezett 
zsákok most is érintetlenül találhatók.
2017. január 1. napjától kezdődően 2017. feb-
ruár 2. napjáig bezárólag – a Velence-tavi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzett 
hó- és síkosságmentesítési munkavégzéshez 
felhasznált sómennyiségen felül – Velence 
Városgazdálkodási Kft. által külön rendelt és a 
fentebb részletezett közterületek jégmentesí-
téséhez felhasznált útszórósó mennyisége 7 
tonna volt, ami több mint 250 000 Ft-ba került.
A VHG Kft. által vállalkozási szerződés keretén 
belül hó- és síkosságmentesítési munkák elvég-
zése – városunkban 2016. december 21. és 

2017. január 14. napja közötti időszakra vonat-
kozóan a számlázott adatok alapján – összesen 
36,5 munkaórát jelentett, amelyhez eddig 23 
tonna útszórósó került felhasználásra. Ezen 
időszakban az elvégzett hó- és síkosságmente-
sítési munkák több mint 2 millió forintba kerül-
tek. 2017. január 14. napját követően, az eddigi 
összesítés alapján a mai nappal bezárólag a fenti 
mennyiségén felül további 22 tonna útszórósó 
került felhasználásra, az ehhez kapcsolódó 
munkavégzés költsége csak a tételes kimutatás 
és kiszámlázást követően lesz ismert.
A VHG Kft. által elvégzett hó- és síkosságmen-
tesítési munkákhoz felhasznált só mennyisége 
összesen 45 tonna, ezenfelül a Velence Város-
gazdálkodási Kft. által a kézi munkavégzés-
hez felhasznált további 7 tonna mennyiséget 
tekintve, eddig több mint 50 tonna só felhaszná-
lása mellett került sor Velence városban a hó- és 
síkosságmentesítési munkák elvégzésére.

(Vandlik Csaba)
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Eredményes és eseménydús félévet 
zártunk január végén az Entzben. A 
félév értékelésekor kiemelendő, hogy 
mind a szakgimnáziumban, mind a 
szakközépiskolában körülbelül egy tizeddel 
javultak a tanulmányi eredmények az előző 
tanév ugyanezen időszakához viszonyítva. 

Házi versenyekkel indult a második félév az 
intézményben: január 25-én az ökoiskola prog-
ram keretén belül rendeztünk egy környezetvé-
delmi vetélkedőt, melynek témája a Velencei-tó 
és környékének élővilága volt. Az ötfős csapa-
toknak sokszínű és változatos számban kellett 
számot adniuk tudásukról: a feladatok között 
szerepelt rejtvény, totó, fajfelismerés, puzzle, 
helyi program írása és környezeti ajánló fogal-
mazása is. 
Díjazottjaink: 
1. helyezett: 10d/v csapata: Sztakics Szabina, 
Varga Szidónia, Dudar Eliza, Adorján Adrienn, 
Pilter Kitti;
2. helyezett: 12/a csapata: Czövek Nanetta, 
Simon Gabriella, Molnár Dani, Mojzer Amarilla, 
Szelei Anett;
3. helyezett: 12/Szé és 11/f csapata holtver-
senyben. 
A 12/Szé csapata: Madarász Viktor, Józsa Krisz-
tián, Szőke László Martin, Rácz Evelin, Nikovics 
Marcell; 11/f csapata: Böcz Zsuzsanna, Tarczali 
Réka, Pintér Tibor, Presinszki Péter, Németh 
László.
Február 10-én rendeztük meg a „Az én Pannó-
niám” országos szavalóverseny házi fordulóját. 
A 11 induló színvonalas szavalatai bebizonyí-
tották, hogy egy mezőgazdasági szakközépis-
kolában is van helyük a művészeteknek. A meg-
mérettetést Asztalos Norbert 10/a osztályos 

Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 
Iskolából

tanuló nyerte, aki Nemes Nagy Ágnes Bűn című 
versét adta elő. A második helyezést Mata And-
rea, a harmadik helyezést Potyondi Vivien érte el 
(mindketten 11/d osztályos tanulók).
Teljes erővel zajlanak a szakmai versenyek fel-
készítő foglalkozásai is: a végzős dísznövény-
kertészek közül Druzsin Márton, Horváth Laura 
és Nyisztor Dalma képviselik majd iskolánkat 
az Országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. 
Felkészítő tanáruk Druzsin Márton és Boruzs 
Ferenc. 

Torlódás miatt a januári lapszámból kimaradt, viszont elengedhetetlenül fontosnak tartunk két 
rövid megemlékezést, illetve méltatást, ezért ezeket mostani lapszámunkban hozzuk le.  MB 

Méltán sorolhatjuk a nemzeti gyásznapjaink 
közé a január 19-ét. 1920-ban ezen a napon, dél-
után 4 órakor adta át a hírhedett nevén Trianoni 
Békepaktumnak nevezett diktátumot Quai d’Or-
say francia külügyminiszter gr. Apponyi Albert-
nek, a magyar delegáció vezetőjének.
Mielőtt a gróf előadhatta volna három nyelven 
(!) az expozéját, Georges Benjamin Clemenceau 
francia miniszterelnök kijelentette, hogy annak 
egyetlen mondatát sem veszik figyelembe. Így 
is történt! Nemzetünket megcsonkították! Terü-
letének 2/3-ától, magyar lakosságának 1/3-ától 
fosztották meg a magyar hazát!  Megalapozva 
ezzel hazánk jogfosztottságát, de a II. világháború 
borzalmait is. Elfeledhetjük ezt? NEM, NEM; SOHA!

Január 23-án a Magyar Kultúra Napját ünne-
peljük. 1823-ban e napon tette Kölcsey Ferenc 
közkinccsé a magyarok imáját; a Himnuszt. Nap-
jainkban nemzeti kultúránkat sokirányú veszély 
fenyegeti. A multikultúra vadhajtásai egyértel-
műen, egyre terjedő, szubkultúrában, de még 
inkább ellenkultúrában mutatkoznak meg 
hazánkban. Nemzeti kultúránk értékének az 
édes anyanyelvünk az alapja. Világranglistán az 
első helyezést elértek egyike a szép hangzatos, 
tagolt beszédünk. Talán kevésbé figyelünk rá, 
de nyelvünk egyre inkább elsekélyesedik, ella-
posodik. Hadarás, szóvégek összemosása, rossz 
kiejtéssel az angol jassz szavainak a használata… 
Engedhetjük ezt? NEM, NEM; SOHA!

-sy-

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs
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Biztonságunk érdekében  

Január közepétől lapzártánkig az átlagosnál 
kicsivel több olyan eset történt Velencén, 
amikor be kellett avatkozniuk a rendőrség, 
a polgárőrség és a katasztrófavédelem (tűz-
oltóság) illetékeseinek, szép számmal akad-
tak olyan események, amikor szűkség volt a 
szakértelmükre, közreműködésükre. Aligha 
kérdéses, hogy nem kívánt aktív napjaik 
voltak az elmúlt hetekben önkéntes tűzol-
tóinknak, akiket nyolc esetben is riasztottak, 
ebből kétszer a tó jegén történt eset okán.

Az elsőnél, amely Agárdnál történt január 29-én, 
végül nem volt szükség a beavatkozásukra, 
ugyanis a part közelében jégbe szakadt illető 
a helyi rendőrök segítségével megmenekült 
szorult helyzetéből, mire a tűzoltóegységek a 
helyszínre érkeztek. A másik incidens sokkal 
rosszabbul végződött: egy, a tó jegén fekvő 
emberhez riasztották a velencei önkéntesek 
mellett a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat. 
A rajok Velence északi pereménél mentek be a 
tó jegére, a parttól több száz méternyire fekvő 
emberhez, akit azután mentőkötelek és hor-
dágy segítségével a partra hoztak és átadtak 
a mentőknek. A szerencsétlenül járt ember az 
első információk szerint a fején sérült meg. A 
harmadik eset nem a jéghez kötődik: két gépko-
csi Gárdonyban a Balatoni úton, a 7-es főút tele-
pülési átvezető szakaszán ütközött egymásnak. 

A műszaki mentést végző székesfehérvári hiva-
tásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, 
valamint megszüntették a forgalmi akadályt a 
velencei önkéntes tűzoltók segítségével. Az eset 
során egy ember könnyebben megsérült az első 
helyszíni információk szerint.
A VÖTE negyedik kiszállása január 28-án, szom-
baton este történt, amikor egy, a velencei Tuli-
pán utcában található családi házhoz kértek 
segítséget az ott lakók, mivel az épületben 
bejelzett a szén-monoxid-riasztó. Köszönhetően 
a berendezésnek és a lakók megfelelő reagálá-
sának, nem történt baj, mivel időben elhagyták a 
lakást és kiszellőztettek. A kiérkező önkéntesek 
és a szintén riasztott pusztaszabolcsi hivatá-
sos egységek megtették a szokásos biztonsági 
intézkedéseket, miközben értesítették a gáz-
szolgáltató szakembereit, akik kivizsgálják, hogy 
mi okozhatta a magas szén-monoxid-szintet.
Az ötödik eset, amikor szükség volt önkéntes 
tűzoltóink segítségére, január 27-én történt: a 
Nadapi úton található az a motel, amelyben tűz 
keletkezett. Az épületből szivárgó füstöt a közel-
ben lévő üzemanyagtöltő állomás dolgozója 
vette észre és adott tűzjelzést a 112-es központi 
segélyhívó számon keresztül. A mieink mel-
lett a székesfehérvári hivatásos tűzoltók – több 
gépjárművel – vonultak segítséget nyújtani. 
A motelben nem tartózkodott senki, személyi 
sérülés nem történt. A lángok az egyik helyiség 

álmennyezete felett lévő, fából készült födém-
szerkezetet károsították. A tűzoltáshoz két 
vízsugárra volt szükség, amellyel párhuzamosan 
a tűzoltók értékmentést is végeztek, kivitték az 
érintett helyiségekből a bútorokat, a további 
károk megelőzése céljából.
Február első felében sem unatkoztak a VÖTE 
lánglovagjai. Február 3-án éjjel Velencén és Gár-
donyban is volt teendőjük a tűzoltóknak: előbbi 
esetnél 22 óra előtt a Határ utca egyik házához 
riasztották kéménytűz miatt a VÖTE önkénte-
seit, akikhez a pusztaszabolcsi hivatásos egység 
is csatlakozott. Mire a tűzoltók kiérkeztek a hely-
színre, a tűzet okozó kandalló már nem égett, 
így a tüzelőberendezést üzemen kívül helyezték 
és kiszellőztették a füsttel telítődött épületet. A 
további teendőket a kéményseprő szakemberek 
végezték el. Még vissza sem értek állomáshe-
lyükre a tűzoltók, újra riasztották őket, mégpe-
dig Gárdonyba, ahol a Holdfény sétány egyik 
ingatlanának (egy motel) területén lévő gazda-
sági épületét érintette tűz.
Ehhez a káresethez a velencei önkéntesek mel-
lett a pusztaszabolcsi és a székesfehérvári hiva-
tásos egységek vonultak. A lapos tetős épület 
tetejének szélénél több sorban fadeszkák voltak 
beépítve, a tűz ezen a területen keletkezett és 
a deszkákon terjedt tovább. A tűzoltáshoz egy 
vízsugárra volt szükség, az épületben nem tar-
tózkodott senki, személyi sérülés nem történt. 
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A gyors beavatkozásnak köszönhetően a belső 
térre a lángok nem terjedtek tovább, a károso-
dott részt a tűzoltók lebontották.
Lapzártánkkal egy időben, február 12-én, kora 
este elektromos tűzhöz riasztották a VÖTE 
ügyeletes egységét az Entz Ferenc Szakképző 
Iskolához. Az intézmény kollégiumépületében 
az egyik világító armatúrában a gyújtó trafó fel-
robbant. A velencei önkéntesek mellett a pusz-
taszabolcsi hivatásos tűzoltók is riasztást kaptak, 
de sok teendőjük már nem akadt. Az E.On idő-
közben helyszínre érkező szakemberei a hibát 
elhárították. A kisebb anyagi kárral járó eset 
során személyi sérülés nem történt.
Ami polgárőreinket illeti: 2017. januárjában 
elsősorban közbiztonsági járőrözést végeztek 
Fehér István elnök vezetésével, esetenként 
két-két fővel, 16 alkalommal összesen 140 órá-
ban. Mindenekelőtt a nyaralóövezeteket ellen-
őrizték, figyelemmel kísérve az idős emberek 
lakókörnyezetét, különösen a rendkívüli hideg, 
zord napokon. Járőrözéseik során figyelemmel 
kísérték azt is, hogy besötétedés után már ne 
tartózkodjanak korcsolyázók a befagyott Velen-
cei-tó jegén. Egy alkalommal szomorú esemény, 
temetés idejére kérték segítségüket, a temető 
körüli közrend felügyeletére, ahol 6 fővel vettek 
részt a biztosításban.

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Általános segélyhívó 112 13

Sok kárt okoztak az elfagyott vízmérők
Az elmúlt időszak rendkívül hideg időjárásának 
következtében – a vízmérők elfagyása elleni 
felhasználói óvintézkedések elmaradása miatt 
– nagy számban fagytak el a DRV tókörnyéki 
működési területén lévő vízmérők. A társaság 
velencei üzemvezetője, Bárdos Bartók Miklós 
Csaba elmondta, hogy az időjárás enyhülésé-
vel a mérők kiengedtek, amelynek következté-
ben a nyomás alatt lévő rendszerekből elszö-
kött az ivóvíz, ez pedig néhány esetben vízhi-
ányhoz is vezetett. A Velencei Üzemvezetőség 
területén január hónapban összesen mintegy 
625 mérőelfagyás történt.
– Az elfagyott vízmérők az olvadást követően 
komoly károkat okozhatnak az ingatlano-
kon, továbbá az elfolyt vízmennyiség is nagy 
kiadást jelenthet a tulajdonosoknak, melyre 
tekintettel a DRV Zrt. a honlapján és egyéb 
fórumokon felhívja a felhasználók figyelmét, 
hogy ellenőrizzék a hétvégi házakat, nyaraló-
kat, a nem használt ingatlanokat, hogy nem 
szenvedtek-e károkat a fagyos időben, illetve 
az állandó használaton kívüli ingatlanok szom-
szédságában élők is figyeljenek oda, hogy kör-
nyezetükben nem tapasztalnak-e vízelfolyást. 
Kérjük, hogy az észlelt hibákat a Társaság 
06 40 240 240-es telefonszámán legyenek 
szívesek bejelenteni! 
Az elfagyás elleni legjobb védekezés az akna-
fedlap tetejére, vagy az aljára rögzített hun-
garocell darab, ez  ugyanis nagyon jól szige-
tel.  A papír és rongydarabok azonban nem 
alkalmasak erre. A használaton kívül lévő 
ingatlanoknál, ahol nem végezték el helyesen 
a víztelenítést, illetve nem fordítottak gondot 
a mérő megóvásáról, fagytalanításáról, ott az 
elfagyás bekövetkezhet, és az olvadással nagy 
mennyiségű víz elfolyhat. A Velencei-tó kör-
nyékén a vízelfolyások miatt a kutaknak teljes 
kapacitással kellett működniük a vízigények 
biztosításához. Az elmúlt években a távve-
zetéken végrehajtott mechanikai tisztítások 
ellenére az elfagyás miatt elfolyt vízmennyi-
ség olyan intenzív vízáramlást eredményezett, 
hogy felkeverte a kiülepedett vas-mangán 
iszapot. A vízminőség helyreállítása érdeké-
ben folyamatos hálózatmosatást alkalmazott 
a Társaság. Ez idő alatt az érintett felhasználók 
részére két tartálykocsi biztosította az ivóvizet, 
és a DRV szakemberei laboratóriumi mérések-
kel vizsgálták a hálózat vízminőségét. Az ered-
mények megerősítették, hogy bakteriológiai 
kifogásoltság nem merült fel, így közegészség-
ügyi kifogásoltsággal nem kellett számolni. 
A vízellátó rendszer üzemszerű működése 

2017. január 19-én délután állt helyre, mellyel  
egyidejűleg a felhasználói bejelentések is 
megszűntek. A Velence-tó környékén lévő 
települések vízellátása nagyrészt az Ercsi par-
tiszűrésű kutakból történik, átlagosan 6500-
7000 m3/nap mennyiségben. A kitermelt víz 
vasat és mangánt tartalmaz oldott állapotban 
– mennyisége nagymértékben függ a Duna 
vízállásától – amely a távvezetékben oxidá-
lódva vas mangán csapadékként ülepedik ki. 
Évente a távvezetéken az üdülési szezon meg-
kezdése előtt mechanikai tisztítással távo-
lítják el a Társaság szakemberei a lerakódott 
vas-mangán iszapot, de ezzel a módszerrel 
csak a normál üzemeltetési körülmények mel-
lett biztosítható az esztétikai hibáktól mentes 
megfelelő ivóvíz. Az előre ki nem számítható 
rendkívüli hibák a mechanikai tisztítások elle-
nére is okoznak és okozhatnak felkeveredés-
ből származó vízminőségi gondokat. A prob-
léma hosszú távú megoldását egy megfelelő 
vízkezelő berendezés létesítése jelenthetné, 
amellyel a kitermelt víz vas- és mangántar-
talma eltávolítható lenne. Ennek megvalósítá-
sához állami beruházásra, és az önkormányza-
tok összefogására van szükség – foglalta össze 
a lényeget a DRV velencei üzemvezetője,  
Bárdos Bartók Miklós Csaba.
  (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. január 26. napján tartotta 
lapzártánk előtti utolsó soros testületi ülését 
városunk képviselő-testülete. Az évnyitó ülésen 
32 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Min-
denek előtt egy rövid, de átfogó összefoglalást 
adott polgármester úr az elmúlt év munkájáról, 
megvalósult terveiről, amelyből kiderült, hogy 
igen komoly, dolgos esztendőt hagyott maga 
mögött a testület. 
Koszti András: Valóban, sokat dolgoztunk, sok 
feladatot tűztünk ki célként egy esztendővel 
ezelőtt, amelyeket szinte maradéktalanul sikerült 
is teljesíteni. Néhány számadattal érzékeltetve, a 
2016. évben 28 képviselő-testületi ülést tartot-
tunk, amelyből 11 soron kívüli ülés volt, 10 alka-
lommal munkaértekezleten készítettük elő, és 
vitattuk meg előzetesen a testületre váró dönté-
seket. Számos igen sikeres rendezvényünk is volt 
2016-ban, a Velencei karnevál, a jégpályák éjsza-
kája, amelyet a Magyar Jégkorong Szövetség hir-
detett meg, a Drone Racing Hungary Bajnokság, 
az Ironman próba, az eXtremeMan triatlonverseny, 
a KoncerTó komolyzenei koncertsorozat, a „Mi 
Velencénk” fesztivál, az EFOTT fesztivál, Velence 
Város születésnapja augusztus 20. napján, az Ütős 
Fesztivál, a szüreti mulatság, az Idősek Világnapi 
rendezvényünk, valamint az évzáró rendhagyó 
Disznóvágás a Korzón. Az infrastrukturális beru-
házásokat illetően a Hajdú-tanya vízellátására 5,6 
millió forintot költöttünk, útfelújításra, a közvilá-
gítási helyzet javítására, csapadékvíz-hálózat és 
szennyvízhálózat fejlesztésére, valamint egyéb 
fejlesztésekre összesen 132 725 946 Ft-ot fordí-
tottunk 2016-ban.

Velencei Híradó: Két napirendi pontban is sza-
vazott a testület rezsitámogatásokról, egészen 
pontosan arról, hogy a Velence Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete és a Velence Sportegyesület 
közüzemi díjait átvállalja az önkormányzat.
Koszti András: Igen. A tavalyi évben is átvál-
lalta az önkormányzat az egyesületek közüzemi 
költségeit. A tűzoltóegyesület használatában 
lévő tűzoltószertár mérőórái az önkormányzat 
nevén vannak, így a közüzemi számlái is, azonban 
erendően az egyesület mint használó fizetette 
ezeket. Javasoltam, hogy miután az egyesület 
kiemelkedően fontos feladatot lát el, a tavalyihoz 
hasonlóan ebben az évben is vállalja át az önkor-
mányzat a közüzemi számlák kiegyenlítésének 
költségeit. Tájékoztatásul elmondtam képviselő-
társaimnak, hogy ez a múlt évben cca. 160 000 
Ft nagyságrendű összeg volt. A sportegyesület 
tekintetében hasonló a helyzet. Bár a Velencei 
SE használatában lévő kiszolgálóhelyiségek 
mérőórái és így a közüzemi számlái is az önkor-
mányzat nevére szólnak, és mint használónak, az 
SE-nek kellene ezeket fizetnie, az elmúlt évben 
átvállaltuk az egyesület közüzemi költségeit. 
Javasoltam, hogy miután az egyesület folyamatos 
pénzügyi nehézségekkel küzd, ebben az évben is 
vállalja át az önkormányzat a közüzemi számlák 
kiegyenlítésének költségeit.  Tavaly ez nagyság-
rendileg 1,6–1,7 millió forint volt. Végül a hatá-
rozatokat a képviselő-testület 9 igen, egyhangú 
szavazattal elfogadta.
Velencei Híradó: A védőoltások támogatási rend-
szerének kialakításáról is szavaztak a képviselők. 
Milyen döntés született, és mi ennek a lényege?
Dr. Szvercsák Szilvia: Dr. Sirák András alpolgár-
mester úr felvetésének továbbgondolása volt 

ez az előterjesztés, amelyben egy olyan önkor-
mányzati támogatási rendszer kialakítása a cél, 
amelyben nem csak kifejezetten egy, hanem 
több, súlyos betegség ellen is védelmet biztosító 
védőoltás támogatására lenne lehetőség. Az egy-
hangúlag megszavazott határozat szerint Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
Dr. Sirák András alpolgármestert, hogy 2017. 
február 10. napjáig írásban tegyen javaslatot arra 
vonatkozóan, hogy mely védőoltások támoga-
tását javasolja önkormányzati rendeletben sza-
bályozni, egyidejűleg felkéri Dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzőt, hogy a javaslatban foglaltak alapján 
készítse elő a védőoltások támogatási rendsze-
rének kialakítását tartalmazó rendeleti szabályo-
zást, azt elfogadásra 2017. február 28. napjáig 
terjessze Velence Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete elé.
Velencei Híradó: A Hősök Parkjában álló, Antall 
József egykori miniszterelnököt ábrázoló faszobor 
eltávolítása is napirendre került. Mi indokolta ezt 
az előterjesztést?
Koszti András: Ez a szobor 1995-ben került felál-
lításra a Hősök Parkjában, de mára sajnos erősen 
megrongálódott. Solymosy József, a kulturális 
bizottság külsős tagja jelezte felénk, hogy ezzel a 
problémával most már időszerű lenne foglalkozni, 
és javasolta, hogy távolíttassuk el. Egyúttal java-
solta azt is, hogy a testület döntsön arról, hogy a 
helyére egy velencei kőszobrász által elkészített 
szobrot állít. Ezt követően munkaértekezletün-
kön – nagyon jó ötletként – felmerült, hogy a régi 
szobrot kellő ápolás után helyezzük el a Helytör-
téneti Egyesületnél. Ugyanakkor fontos, hogy 
csak akkor legyen eltávolítva a szobor, ha már 
megvan a helyére az új köztéri műalkotás. A kép-
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viselő-testülettől végül felhatalmazást kaptam 
arra, hogy tárgyalásokat folytassak Richter Ferenc 
szobrászművésszel egy új köztéri szobor elké-
szítése érdekében. Velence Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete az eltávolított faszobor 
helyére kerülő köztéri műalkotás pénzügyi forrá-
sáról a költségek ismeretében dönt.
Velencei Híradó: Döntés született arról is, hogy 
Velence városa idén is csatlakozik „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyha-
kertjei országos programhoz.
Koszti András: Igen, ez nem is lehetett kérdés, 
hiszen tavaly kiválóan szerepelt városunk, két 
országos díjazottunk is volt, Katona Zoltán és 
családja, valamint Éder János. Képviselőtársaim-
mal egyhangúlag döntöttünk úgy, hogy 2017-
ben is csatlakozunk „A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programhoz. Az ehhez szükséges együttműkö-
dési megállapodás aláírására és a szükséges jog-
nyilatkozatok megtételére megkaptam a testület-
től a  szokásos felhatalmazást.
Velencei Híradó: A Testnevelési Egyetem telek-
alakítási kérelem ügyével is foglalkoztak a januári 
testületi ülésen. Mi kell erről tudni?
Dr. Szvercsák Szilvia: A Testnevelési Egyetem 
tervezett beruházásának keretein belül a leendő 
új sportcsarnok mögötti telekrészen egy teniszpá-
lya is kialakításra kerülne, de a pálya területének 
egy része átnyúlik az önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlanra. Az egyetem kérelmet nyújtott be 
az előterjesztésben részletezett földrészlet átadá-
sára és az ezzel kapcsolatos telekalakítási eljárás 
kezdeményezésére. Velence Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete ezzel kapcsolatban végül 
úgy döntött, hogy a Testnevelési Egyetem  kérel-
mében foglalt, a Magyar Állam tulajdonát képező 
és a Testnevelési Egyetem vagyonkezelésében 
lévő, a Velence belterület 1111. helyrajzi számú, 
valamint a Velence Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, a Velence, belterület 4510/23 
helyrajzi számú ingatlan közötti, 600 m2-t meg 
nem haladó nagyságú telekrész ingyenes állami 
tulajdonba történő átadását, a Testnevelési Egye-
tem tervezett beruházásának megvalósítása 
érdekében, az Alaptörvény X. cikkének (3) bekez-
désében, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvényben meghatározott közfel-
adat, közoktatás (felsőoktatás) ellátásának előse-
gítése céljából jóváhagyja. Képviselő-testületünk 
az érintett terület ingyenes állami tulajdonba 
történő átadásához szükséges telekalakítási vál-
tozási vázrajz elkészítését, a telekalakítási eljárás 
lefolytatását, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésre vonatkozó eljárások lefoly-
tatását, valamint a telekhatár-rendezési és te rü-
let átadási megállapodás megkötését a magyar 

állam javára ugyancsak jóváhagyta, egyben felha-
talmazta Koszti András polgármestert  a határo-
zattal összefüggő eljárásokhoz szükséges aláírá-
sok és jognyilatkozatok megtételére.
Velencei Híradó: Új önkormányzati lakótelkek 
kialakítása tárgyában is döntést hozott Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Mi tette 
szükségesé az előterjesztést, és mit  tartalmaz az 
egyhangú szavazással elfogadott határozat?
Koszti András: Az elmúlt években megnőtt a 
kereslet az önkormányzati tulajdonban álló üres, 
beépíthető telkek iránt. A Vásártér utcai telkek 
kivételével az önkormányzatnak beépítetlen épí-
tési telkek nem állnak rendelkezésre. A HÉSZ és 
a Szabályozási Terv a Bekötő utca mögötti részen 
kertvárosias lakóterület övezetbe tartozó lakótel-
kek kialakítását irányozza elő, építési telkek kiala-
kítására van lehetőség. Arról hoztunk döntést, 
hogy a szükséges telekalakítási eljárás megindítá-
sát és lefolytatását jóváhagyja a testület.
Velencei Híradó: Az „Egyebek” napirendi pon-
tok között is több fontos téma került szóba, és 
bár ezek kapcsán még döntések nem születtek, 
a lakosság tájékoztatása okán érdemes róluk 
néhány mondatban említést tenni. Elsőként talán 
a Zöldliget Általános Iskola által a 2017. évi költ-
ségvetés elkészítéséhez beadott terveiről.
Koszti András: Czuppon István igazgató úr 
elmondta, hogy a növekvő gyermeklétszám miatt 
plusz tantermek kialakítása lenne szükséges. 
Ebben az esetben két angol nyelvű osztályt és 
egy normál osztályt tudnának indítani. Ha csak 
1-1 osztály indítására lenne lehetőség, akkor a 74 
fő nagycsoportos velencei óvodás egy részének az 
első osztályba való felvételét nem tudnák megol-
dani. Február végén ebben a kérdésben a szülőket 
tájékoztatni kell, ezért igen rövid az idő. Az iskola 
a létszámot tovább növelni nem tudja. A Baptista 
Szeretetszolgálat az önkormányzat, mint tulajdo-
nos, támogatásával pályázatot szeretne beadni, 
amelynek keretében bővítésre lesz lehetőség. 500 
millió Ft-ot lehet nyerni, és a Baptista Egyház 200 
millió Ft-ot ajánlott fel mellé. Ebből nem csak az 
általános iskolát szeretnék bővíteni, hanem gim-
náziumi képzést is indítanának. Ez mindenképpen 
jövőbe mutató feladat, és maximálisan támoga-
tandó. Gondot jelent az iskolának továbbá, hogy a 
kormányhivatal döntése miatt a nadapi gyerekeket 
is fel kell venniük, ha hozzájuk jelentkeznek. Több-
ször kezdeményezte már az igazgató úr, hogy ezt 
változtassa meg a kormányhivatal, de eddig ered-
ménytelenül. A gyermeklétszám normalizálása 
érdekében egyébként már hoztunk néhány intéz-
kedést, így például az iskolában prioritást élveznek 
a velencei gyermekek, az óvodába pedig csak azt 
a gyermeket veszik fel, aki bizonyítottan életvitel-
szerűen Velencén él. Itt tudni kell, hogy városunkba 

nem csak a betelepülők hoznak sok gyermeket, 
hanem Velencén a születési arány is jóval maga-
sabb, mint az országos átlag.
Velencei Híradó: A másik sokakat érdeklő téma 
az „Egyebek” között a velencefürdői strand hosz-
szú távú üzemeltetésével kapcsolatos.
Koszti András: A decemberi soros testületi ülé-
sen meghozott határozat alapján felhatalmazást 
kaptam a testülettől arra, hogy a velencefürdői 
strand ügyében megkezdjem a tárgyalásokat a 
korábbi üzemeltetővel. A tárgyalások után arról 
tájékoztattam a testületet, hogy az üzemeltető 
akkor tudná hosszú távon tovább üzemeltetni a 
strandot, ha az ÁNTSZ által előírt 2 férfi és 2 női 
WC-t megépítenénk, és a női részen a mozgás-
sérültek számára is megközelíthető WC-t alakíta-
nánk ki. Továbbá éves szinten a strand víz- és csa-
tornaszolgáltatási díját, ami a tavalyi évben cca. 
350 000 Ft volt, az önkormányzat átvállalná. Min-
den egyéb az üzemeltető költsége lenne mindkét 
strandon, és szabad strand maradna az a rész, ami 
eddig is az volt. Azt gondolom, hogy a megnyug-
tató megoldás az lenne, ha a bérlővel hosszú távú 
szerződést tudunk kötni az üzemeltetésre, ennek 
támogatására kértem a képviselő-testület tagjait.
                                                                                                                                           (MB)

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  
ADÓHÁTRALÉK RENDEZÉSÉRE

Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 
55/B. (1) bekezdése értelmében: Az önkor-
mányzati adóhatóság helyi adó és gépjár-
műadó vonatkozásában a százezer, magán-
személyek esetében az ötvenezer forintot 
elérő, 90 napon keresztül folyamatosan 
fennálló adótartozással rendelkező adózó 
nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az adó-
tartozás összegét a helyben szokásos módon 
közzéteheti.
Velence Város Önkormányzata, élve a fenti 
törvényi felhatalmazással, január 1-jét köve-
tően, a még fennálló adótartozással rendel-
kező magánszemélyek, jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok és szervezetek fenti adatokat 
tartalmazó listáját a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, a város honlapján, illetve a 
Velencei Híradóban közzéteszi.
A fentiekkel kapcsolatban a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportja ügyfélfogadási időben 
készséggel áll az adózók rendelkezésére.
 Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
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Megújulás

Úgy gondolom, hogy amikor ezt az egyetemes, 
egész jövőnket meghatározó, összetett kérdés-
kört érintjük, akkor beszélnünk kell egyetemes 
református anyaszentegyházunk megújulásá-
ról. Ez nem más, mint egy „új” reformáció: visz-
szahajlás a bibliai-újszövetségi és reformációs 
ősforrásig. Csak akkor újulhatunk meg, ha meg-
találjuk küldetés- és azonosságtudatunkat, ha 
megtaláljuk gyökereinket, s átéljük és átérezzük 
kiválasztottságunkat az eleve elrendelésben. Ha 
visszamegyünk a krisztusi ősmintáig, a reformá-
ciós megújulás forrásvízéig. Ehhez azonban tud-
nunk kell: honnan jövünk és hová tartunk? Elin-
dultunk a diktatúrák örvénylő mélységei után 
a felfelé vezető úton, de számtalan nehézség 
keresztezi utunkat, s még korántsem vagyunk 
ennek az útnak a végén. Egyházunknak gyökeres 
megújulásra van szüksége. Ám nemcsak közös-
ségi, hanem egyéni megújulásra is szükség van, 
hisz az egyház, mint közösség egyénekből áll 
Ez pedig csak a múltra vonatkozó bűnvallással 
valósulhat meg. Különbözőségeink ellenére így 
leszünk „szoma tu Krisztu”- vá (Krisztus testévé) 
az anyaszentegyház közösségében, hogy békes-
ségben és egymással megbékélve, most már 
valóban a jövendőt építhessük. 

Hitvallásaink és egységünk 

Létkérdés számunkra egyházunk hitvallásos 
egységének megőrzése. Földrajzi szétszakított-
ságunk, teológiai-kegyességi irányultságaink 
különbözősége ellenére közös reformációi örök-
ségünk tarthat egységben bennünket. 
Ezt az örökséget az öt protestáns alapelv sum-
mázza: sola fide (egyedül hit által), sola gratia 
(egyedül kegyelem által), sola Scriptura (egye-

dül a Szentírás által), solus Christus (egyedül 
Krisztus által), soli Deo gloria (egyedül Istené a 
dicsőség!). De a Szentírás, s a reformátori teoló-
gia alappillérei mellett drága, 16. századi refor-
mátus hitvallásaink szellemi-hitbeli öröksége 
ugyanígy egységünk jövőbeli záloga. A Heidel-
bergi Káté és a II. Helvét Hitvallás nélkül egy-
ségünk csak illúzió. Meghatározó és örökérvé-
nyű mai életkérdés az, amiről a Heidelbergi Káté 
54. kérdés-feleletében olvasunk. A HK, s külö-
nösen is az 54. kérdés-felelet világosan beszél 
arról, ami mai református egyházi létünknek is 
el-eltérő jelleggel, de mégis fő problematikája: 
tudniillik, hogy mi is az egyház és az egyháztag-
ság fő kritériuma?

A népegyháztól  
a hitvalló egyházig

Eszerint református létünk alapja a múltban, 
jelenben és jövőben az igaz hit a Szentlélek és 
az Ige egységében. Aztán a kiválasztott gyüleke-
zet, amelyet az Isten gyűjt össze és tart egyben, 
azt Ő oltalmazza és őrzi meg. Ennek a gyüleke-
zetnek pedig csak élő tagja lehet. Az egyház és 
a gyülekezet létének alapja, s így életkérdése 
is egyben: az élő hit Krisztusban. Ez az egy-
háztagság igazi feltétele, s nem más. Nem 
a népegyházi „beleszületésnek” van dominan-
ciája, hanem az önkéntes hitvallásnak és Krisz-
tus-követésnek, s egyházhoz tartozásnak. A gyü-
lekezetet (az egyházat) Isten szabad akaratával 
hívja el és választja ki. Jövőnket meghatározó 
életkérdés tehát, hogy a hivatalos egyház tradi-
cionális képletétől eljussunk a kiválasztott, élő 
hitvalló egyház képletéig, de építve és minőségi 
fejlődéssel, s nem mindent tagadva, szétverve 
és lerombolva.

Hitvalló népegyház
A célt úgy tudnám összefoglalni: „hitvalló 
népegyház”. Nem szabad a jövőben sem 
lemondanunk arról, hogy a gyermekkeresztség a 
hitet megelőző isteni kegyelmi kiválasztottság-
nak a jele, s erre épül fel református egyházunk 
népegyházi mivolta. Ám a keresztséget követnie 
kell a tanításnak. Eddig a folytonossággal és a 
következetességgel volt a legtöbb probléma, a 
missziói parancsa kontextusában is. Ez a hiátus 
persze az egykori kommunista diktatúrákban 
élő egyháztesteink gettóba szorítottságából is 
fakadt, hisz az egyház misszióját gátolva, életét 
a templom négy fala közé szorították vissza. 
Mindenesetre a sákramentum és a tanítás, a 
keresztség és a katekézis nem választható szét, 
szerves egységben kell lenniük. Csak így teremt-
heti meg a Lélek a maga gyümölcseit. Ez hozza 
meg azt az eredményt, hogy gyermekeink és 
fiataljaink nem „kikeresztelkednek” és nem 
„kikonfirmálnak”, hanem a élő, áldozatos hitű 
tagjai lesznek az anyaszentegyháznak. Csak így 
indulhatunk el a „hitvalló népegyház” minő-
ségi útján. Ehhez azonban le kell vetnünk ó-em-
berünket, hogy felöltözhessük az újat.
Fontos kérdés igehirdetésünk megújulása, pré-
dikálásunknak az örökérvényű üzenettől a mai 
létkérdésekig való, egyetemes érvényű, evange-
lizációs mélységű tágítása. S tudnunk kell, hogy 
most a nyitás, a páli értelemben vett pogány-
missziónak van itt az ideje, s nem a szelektív 
bezárkózásnak, a beszűkülésnek, a kirekesztés-
nek. 
A több mint negyven évi lélekölő diktatúrák 
tudatrombolásai és demagóg agymosásai 
után lehetőséget kell adnunk a felzárkózásra, 
a mulasztások pótlására, a kegyelmi idővel 
való élésre (kereszteletlen és konfirmálatlan 
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Belső megújulás
Most, a tél végén már figyeljük a tavasz első jeleit, 
mert ezekben már ott rejlik a természet megújulá-
sának ígérete. Ilyenkor bennünk is megerősödik a 
változás iránti vágy, hogy a múlthoz képest valamit 
másképp, valamit jobban csináljunk. Az erőtlen újévi 
fogadalmakon túl azonban jó ha tudjuk, hogy tartós 
lelki megújulást saját erőnkből elérni nagyon nehéz, 
sőt lehetetlen. Először a lelkesedés fogy el, majd 
az erő, és már nem is akarjuk igazán a változást. A 
végén el hisszük, hogy ez nekünk úgysem sikerül.
Sokkal inkább lehetséges azonban a megújulás, 
ha azt Istenre bízzuk, hogy Ő munkálja ki bennünk 
mindezt, Ő töltsön fel az Ő erejével, bölcsességével. 
Ha le tudjuk elé tenni eddigi életünket, a sikerein-
ket, a kudarcainkat, a félelmeinket, a vágyainkat. „És 
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet tes-
tetekből, és adok néktek hússzívet.”( Ez 36,26)
A mi feladatunk, hogy a változáshoz hozzunk egy döntést, hogy ez az év 
más lesz mint az előzők. Egy döntést az egész életünk megújítása mel-
lett, hogy többé nem a hiábavalóságokat keressük. Hozzunk egy döntést, 
hogy ebben az évben nem a saját ötleteinkre próbálunk támaszkodni, 
mert az már korábban sem működött. Hogy ne emberi erőre és ígéretekre 
nézzünk, mert mindkettő múlandó. „És ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az 
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”(Róma 12,2)
Mert minden változás, ami átformál, belülről jön, lelkünk legmélyéből. 
Nem a körülményeinktől fogunk megváltozni, a látható dolgoktól, még 
akkor sem, ha hatnak ránk. Épp ellenkezőleg: lelkünk megújításával 
tudunk változtatni a körülöttünk lévő dolgokon, javítani kapcsolatainkon, 
hogy örömünk teljes legyen. Ha nem jó a gyümölcs, nem elég permetezni; 
a gyökérnél kell keresni a problémát. Ne a pillanatnyi körülményeinkre 
nézzünk, mert „a hit pedig a remélt dolgokban való szilárd bizodalom, és a 
nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1)

De honnan tudjuk hogy Isten tényleg elvégzi ben-
nünk a változást? Hogy megújít, kibékít, feltölt, és 
mindez a javunkra szolgál? Abból, hogy Isten erre 
ígéretet tett. És abból, ahogy a tavaszt is látjuk meg-
érkezni. Tudjuk hogy eljön, mert már sokszor láttuk. 
Nem kételkedünk a jöttében, egyszerűen csak vár-
juk. Isten szeretetét naponta megtapasztaljuk éle-
tünkben, gyakran észrevétlenül, amikor szorongató 
helyzeteken jutunk túl, amit egyedül nem tudnánk 
megoldani. Hozzuk meg tehát a legjobb döntést, 
amit csak meghozhatunk, és tapasztaljuk meg Isten 
erejét a saját életünkben is.
„és öltözzétek fel az új embert, aki Teremtőjé-
nek képmására állandóan megújul, hogy egyre 
jobban megismerje őt.” (Kolossé 3,10)

Örömmel hívlak téged is alkalmainkra, ha tanácsra, bátorításra van szük-
séged a megújuláshoz, vagy vágyat érzel megismerni Isten egyéni tervét 
a te életedre nézve.

Címünk:
Hajnalpír Baptista Gyülekezet, Velence, Szabolcsi út 3.
Alkalmaink:
Vasárnap: 09:30 Imaóra, Istentisztelet (közben: gyermekeknek Bibliaóra)
Kedd: 16:00 Női Imaóra
Szerda: 18:30 Bibliaóra Felnőtteknek
Péntek: 18:00 Verebi Ifjúsági Misszió (Vereb, általános iskola – Végh János 
Tagiskola) 
Szombat: 18:00 VIFI (Velencei Ifjúsági találkozó)
Internetcímünk: http://www.baptista.hu/velence/
E-mail címünk: hajnalpir.be@gmail.com

Vadon Sándor
Baptista lelkipásztor

gyermekek, ifjak, felnőttek; hitoktatásban nem 
részesülő gyermekek, ifjak; Isten előtt meg nem 
áldott házasságok; az egyház anyagi terheinek 
hordozásától való elzárkózás; a gyülekezeti 
élettől és az istentisztelettől való távolmaradás; 
istentelen és nihilista életmód stb.). 
Mindemellett, ebben a türelmi időben is van 
egy szükséges és kötelező hitvallási „mini-
mumra”, illetve a korábbiakban már elemzett, 
a Szentírásra, hitvallásainkra, s egyházi törvé-
nyeinkre épülő fundamentumra. Ez azt is jelzi, 
hogy anyaszentegyházunk a modern korban 
sem adhat táptalajt a liberális szabadosságnak. 
(II Kor 3:17) 
A demokrácia az egyházban és a társadalomban 
sem jelenthet anarchiát és káoszt. Életfontos-
ságú számunkra a hitvallási-, és tanfegyelem 
megőrzése. De ugyanígy az egyháztagság kér-
désének rendezése, az egyház anyagi ügyeinek 
átvilágíthatósága, a lelkészképzés és lelkész 
továbbképzés ügye, a törvénykezési és liturgiai 

reform, a presbiter-zsinati elveknek, a paritás 
elvének, a demokratikus választási és választha-
tósági jognak az érvényesítése.
Legsürgetőbb feladataink áttekintése elkerül-
hetetlen. Szükséges lenne egy 21. századra 
szóló, hosszú távú református cselekvési 
program mihamarabbi kidolgozása. Ennek ki 
kell térnie egyházi létünk legfontosabb szerve-
zeti, teológiai, liturgiai, oktatási-nevelési, egyhá-
zalkotmányi, gazdasági kérdéseire. 
Nem mondhatunk le több évszázados kulturális 
és társadalmi szerepünkről, a kicsik, a szegények, 
a rászorultak, az üldözöttek támogatásáról, tehát 
a diakóniáról és a szociális felelősség-vállalásról, 
bel- és külmissziónk kiteljesítéséről.

Prófétai szavunk,  
szerepvállalásunk a közéletben

Alapvető feladatunk, hogy a közép-kelet-euró-
pai kommunista diktatúrák béklyójából kisza-

badult, a demokrácia útját kereső, azon még 
első lépéseit tevő, súlyos erkölcsi válsággal 
küzdő térségünk társadalmai felé a közélet 
minden elérhető szintjén szóljuk az útmutató 
és világosságot és tisztulást adó prófétai szót, 
az evangélium vigasztaló és erősítő üzenetét. 
A közélet valóságából nem vonulhatunk ki, 
nem dughatjuk fejünket a homokba, nem 
folytathatunk struccpolitikát. Küldetésünket 
be kell töltenünk itt is, mert „a világ fiai sóvá-
rogva várják isten fiainak a megjelenését.” Így 
hívjuk hát az evangélium hűs forrásvizeihez 
reményre és vigasztalásra szomjúhozó magyar 
népünket a Reformáció elindulásának 500. 
évfordulóján.

Istentiszteleteink: Vasárnap 9 óra: Újvárosi Ima-
ház (Kossuth u. 1.)

Fél 11 óra: Ravasz László Gyülekezeti Központ 
(Óváros, Fő u. 83. Téli időszakban!)
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Gyerekekről

Mérés, értékelés az óvodában

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Óvodáskorban a gyermekek tevékenységeit, 
teljesítményét folyamatosan mérjük, értékel-
jük. Mindezek elválaszthatatlanul összekap-
csolódnak az óvodában folytatott neveléssel, 
fejlesztéssel. Óvodába lépésétől az óvodape-
dagógusok megfigyelik a gyermekek testi, lelki, 
szociális fejlettségét, s azoknak megfelelően 
alakítják ki a gyermekekre vonatkozó fejlesztési 
terveket (mindezt a pedagógiai programunkban 
szabályoztuk). A megfigyelésünk rendszeres, 
folyamatos, kiterjed a gyermek spontán játék-
tevékenységére, valamint a szervezett, irányí-
tott tevékenységeire is. Minden alkalommal az 
adott életkorra jellemző sajátosságok, valamint 
a gyermek önmagához mért fejlődése a mérv-
adó abban, hogy mely területeket, képessé-
geket erősítünk tovább – ezek kellő fejlettségi 
szinten vannak –, s melyeket javítunk, segítünk 
különböző módszerekkel, eszközökkel, illetve 
szakemberek bevonásával, mert azok lemara-
dást mutatnak.
A beszoktatás idején és hosszabb hiányzás (pl. 
nyári szünet) után diagnosztikus értékelést 
végzünk. A gyermek csoportjának óvodapeda-
gógusai felmérik, megállapítják, hogy milyen 
„induló” tudással, állapottal rendelkezik a gyer-
mek – milyen szokásokat hozott a családjából, 
milyen ismeretekkel, képességekkel bír, a hosz-
szabb kimaradás visszavetette-e a fejlődését, 
stagnál-e az állapota, vagy „jó úton halad”. Az 
ekkor kapott „eredményekre” alapozva állítjuk 
fel a félévre szóló fejlesztési tervet. Ez az idő-
szak a formatív értékelésé, ami a segítségnyúj-
tásról szól; arról, hogy az ismeretek nyújtásakor, 
a képességek fejlesztésekor feltárjuk az esetle-
ges problémák, hibák okait, különböző megol-
dási módokat, utakat mutatunk a gyerekeknek 
a célok elérése érdekében, s nem a kudarcél-
ményt fokozzuk.
A félévek végén összegző, szummatív érté-
kelésre kerül sor, ilyenkor minden szülőnek 
lehetőséget biztosítunk „fogadóóra-értékelés” 
keretében arra, hogy megtudják, gyermekük 
az óvodában hogyan viselkedik, mely területen 
bővültek ismeretei, mely képességei javultak, s 
mire kell fokozottabban koncentrálnunk, hogy a 

fejlesztés kimenetele pozitív legyen. A 3-4 éves 
gyermekek legfontosabb „feladata” az óvodába 
történő beszokás, mely a gyermek személyi-
ségéből, habitusából, az óvodapedagógus és a 
szülői támogató magatartásából, hozzáállásá-
ból, s a csoport összetételéből, dinamikájából 
eredően különböző ideig tart. Az óvoda és a cso-
port szokás- és szabályrendszerének megtanu-
lása mellett a gyermek szocializációs képessé-
geinek szintje (pl. beilleszkedésük, együtt/egy-
más mellett játszásuk) is megmutatkozik. Ebben 
az időszakban hangsúlyozottabban figyeljük a 
gyermekek nagymozgását (pl. hogyan járnak, 
másznak, emelik a karjukat stb.); hogy mennyire 
alakult ki a testsémájuk-testtudatuk-testképük 
valamint az énképük; milyen személyes „alap” 
adataikat (pl. neve, jele az óvodában stb.) isme-
rik, tanulták meg. Az értékeléskor ezeknek a 
területeknek a fejlettségéről beszélünk.
4-5 évesen az értékelő beszélgetés ezen felül 
kiegészül többek között azzal, hogy milyen az 
óvodás egyensúlyérzéke, a téri irányok érzéke-
lése, az oldalisága, a kezessége (kialakult vagy 
még alakulóban van), a szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlettségi szintje. 
5-7 évesen már jóval szerteágazóbb a mérés, az 
értékelés, mert a végső kimenetel – az iskolába 
lépés – követelményének kell a gyermekeknek 
megfelelni. Így megfigyeljük a korábban leír-

takon felül a finommotorikájukat, a szándékos 
figyelmüket, az emlékezetüket, a relációs szó-
kincsüket; azt is, hogy a gyermekeknél fokozó-
dott-e az ismeretszerzés igénye, megjelentek-e 
kezdetlegesen az elemi nyelvi gondolkodás for-
mái stb. A gyermek fejlődésének jellemzőit az 
óvodáskor végére az Óvodai nevelés országos 
alapprogramja írja le (363/2012.(XII.17.) Korm. 
rendelet). Hogy ki iskolaérett, azt a nagycsoport 
1. félévi értékelésekor beszélik meg az óvoda-
pedagógusok a szülőkkel. Ezt az értékelést 
november végén, december elején ejtjük meg, 
mert ha valamilyen elmaradást, lemaradást 
észlelünk, akkor szakértői véleményt kérünk 
iskolaérettségre vonatkozóan a „problémának 
megfelelő” pedagógiai szakszolgálattól. A szak-
szolgálat véleménye alapján mehet a gyermek 
az iskolába, vagy marad az óvodában úgy, hogy 
a véleményben megjelölik azokat a területeket, 
képességeket, amelyeket fokozottabban kell az 
óvodapedagógusnak vagy a szakembereknek 
(pl. logopédus, gyógypedagógus) fejleszteni.

Liptai Zita
 óvodavezető-helyettes
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„Förgeteges ez a bál, még a ház is muzsikál!”

A farsang már több száz évvel ezelőtt is ismert 
ünnep volt. A farsangi időszak vízkereszt napjával 
(január 6.) kezdődik, és hamvazószerdáig, a hús-
véti nagyböjt kezdetéig tart. Ez az időszak a han-
gos mulatozás, tréfálkozás ideje. A nagy evés-ivá-
sokkal a természetet is hasonló bőségre akarták 
ösztönözni! A farsangi népszokások a tavasz köze-
ledtét ünneplik, az álarcos, maskarás alakoskodás 
és egyes vidékeken a kormozás is elűzi a telet. 
Ma is sok helyen felöltöztetnek egy szalmabábut, 

amely a telet személyesíti meg. Nagy mókázás, 
bolondozás után végül elégetik vagy vízbe dob-
ják, így vetnek véget a fagyos hideg évszaknak! A 
táncos mulatságokon való részvétel, a jelmezek 
felöltése, a versenyjátékokon való izgalom ma is 
kicsik és nagyok kedvenc szórakozása!
Az ovis farsangi mulatságunkat vidám készülő-
dés előzi meg. Természetes anyagokból díszeket 
készítettünk, amivel aztán csinosítottuk a cso-
portszobánkat. Különböző technikák felajánlá-

„Menjen iskolába vagy maradjon még egy évet 
gyermekem?” Ilyen és hasonló kérdésekkel talál-
kozunk mi óvodapedagógusok, amikor a gyer-
mekek nagycsoportba „érkeznek”. Az óvodai 
mérések, szűrések, megfigyeléseink eredményei 
a gyermekek fejlettségéről, segítenek bennünket 
abban, hogy kit kell iskolaérettségi vizsgálatra 
küldeni, kinek van még szüksége további óvodai 
nevelésre, és kit küldhetünk el nyugodt szívvel 
iskolába, mert fejlettségét tekintve éretté, alkal-
massá vált a családi nevelés, az óvodai fejlesztés, 
a biológiai érés eredményeként.
Milyen egy iskolai életre kellően érett gyermek? 
Testileg arányosan fejlett, teherbírása megfelelő. 
Mozgása koordinált, összerendezett, akárcsak 
finommozgása. Szándékosan képes irányítani 
mozgását, viselkedését, illetve testi szükségle-
teit.  Pszichésen nyitott érdeklődő környezete 
felé. Önkéntelen figyelme, emlékezete mellett 
megjelenik a szándékos figyelme, emlékezete. 
Kezd kialakulni az elemi fogalmi gondolkodása 
is. Folyamatosan, érthetően beszél, kommunikál, 
türelmesen végighallgatja más beszédét, kiala-
kul beszédfegyelme. Általános tájékozottsága 
megfelelő saját magáról és környezetéről: tudja 
nevét, szülei nevét (anyja lánykori nevét is), fog-

lalkozását, tudja lakcímét, hány éves, mikor szü-
letett. Ismeri a napokat, napszakokat, évszakokat. 
Ok-okozati összefüggéseket felismer, megfogal-
maz (pl. időjárás, öltözködés közti összefüggést). 
Tudja a gyalogosközlekedés legfőbb szabályait, 
amit tud alkalmazni is a gyakorlatban.
Mit jelent az iskolakezdés a gyermekek számára? 
Új életformát, új kihívást, nagyobb terhelést. Min-
dén évben nagy izgalom mind a szülő, mind a 
gyermek számára az iskolaválasztás, a beiratko-
zás. Milyen iskolát válasszon a szülő, mit vegyen 
figyelembe, mikor teszi a legjobbat gyermekének? 
Ehhez szerettünk volna némi segítséget nyújtani, 
ezért 2017. február 6-án szülői értekezletet tar-
tottunk a Szent Erzsébet téri óvodarészben. Ven-
dégünk volt óvodánk fenntartója képviseletében 
dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszony, Marosánné 
dr. Gáti Gabriella, a kápolnásnyéki (szomszéd 
település) Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény igazgatója és Czuppon István a Zöldliget 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Álta-
lános Iskola igazgatója. Mindkét intézményvezető 
saját intézményéről, az induló osztályok számá-
ról, illetve a speciális képzési lehetőségekről, a fel-
vétel menetéről tájékoztatta a szülőket. A beisko-

lázás időszaka nehéz, felelősségteljes folyamat, 
mint minden, ami a gyermekeinkkel történik, de 
örömteli is egyben, hisz az élet rendje az, hogy 
tudásvágyukat már egy magasabb szinten elégít-
sék ki, hogy iskolássá váljanak.
     Nemcsak az óvodát befejező, hanem az óvo-
dát kezdő szülők számára is tájékoztató jelleggel 
szülői értekezletet tartottunk február 8-án. Ven-
dégeink Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszony, Papp 
Judit és Torma Csabáné Szilvia védőnők is segít-
ségünkre voltak a tájékoztatásban. Megismerhet-
ték a szülők a leendő kiscsoportosok óvodapeda-
gógusait, és ezután az intézményünk vezetője, 
Serhókné Varjas Edit tájékoztatta a jelenlévőket 
óvodánk pedagógiai programjáról, a nyitvatartá-
sáról- a beérkezés rendjéről, az étkezésről, étke-
zési kedvezményekről, fakultatív lehetőségekről, 
a házirendben megfogalmazott szabályokról 
hallhattak. Minden óvodaköteles és óvodaköte-
lessé váló gyermeket szüleivel szeretettel várunk 
az „Óvodás leszek” játszódélutánjainkra, ahol egy 
kicsit már ízelítőt kaphatnak az óvodában folyó 
pedagógiai munkáról, az óvodában dolgozókról, 
tárgyi környezetéről.

 Fujtás Józsefné
óvodavezető-helyettes

sával készültek a farsangi szemüvegek, álarcok, 
csörgődobok, miközben nem felejtkeztünk meg 
a népi rigmusok, farsangi mondókák, versikék 
mondogatásáról sem! Mindezzel igyekeztünk 
felkelteni a gyerekek érdeklődését a népi kultúra, 
a néphagyományok iránt. A nagy napon aztán, 
volt olyan csoport, amely zajongva igyekezett 
kiseprűzni a telet, míg mások csörgőikkel járták 
végig az óvodát hangos mondókázás és ének-
lés kíséretében! A feldíszített szobákban vidám 
táncolás és boldog lakmározás következett, 
meg-megszakítva tréfás versenyjátékokkal és 
ügyességet, kitartást igénylő feladatokkal (fán-
kevőverseny, székfoglalójáték, kesztyűpárosító…) 
A nap egyik fénypontja a Portéka társulat előadá-
sában, Vau és Miau című bábjáték volt, ami jóízű 
kacagást váltott ki a gyermekekből! Napok múlva 
is emlegették, hogy milyen jól érezték magukat a 
farsangi mulatságon!
Ezzel még csak az óvodai farsang ért véget! A 
város minden lakójának, beleértve az óvodásokat 
is lehetőségük van egy farsangfarki nagy buli-
zásra. Február 25-én, szombaton, a Korzón nagy 
Velencei Karnevál kerül megrendezésre, melyre 
mindenkit nagyon sok szeretettel várnak!

Staszny Péterné és Banka Mária
 óvodapedagógus

Piros alma és Nyuszi csoport

„Itt a farsang 
eljött végre,  
legyen már a 
télnek vége!”

Iskola- és óvodaváró…
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Történetek a Zöldligetből

  

Országismereti vetélkedő
Február 2-án, az anyanyelvi tanárok által szerve-
zett Groundhog Day napján, a nem két tanítási 
nyelvű felső tagozatos osztályok az Amerikai 
Egyesült Államokról összeállított vetélkedőn 
vehettek részt. A háromfős csapatok a kora dél-
utáni órákban változatos feladatokat oldottak 
meg, melyek során szóba került többek között 
az USA történelme, fontosabb ünnepei, híres 

emberek, a zászló jelképei. A brit angol szavak 
párba állítása amerikai angol megfelelőjükkel 
az angol nyelv alaposabb ismeretét is megkí-
vánta a részt vevő diákoktól, hiszen az amerikai 
angol nyelv nem szerepel az iskolában használt 
tananyagban. Az izgalmakkal teli vetélkedőt 
egy közös uzsonna zárta, amihez az ennivalót 
a gyerekek a szüleikkel együtt otthon készí-

tették el amerikai receptek alapján. Sajnos sok 
diák betegség miatt nem tudott velünk lenni, 
de jövőre, reméljük, minden jelentkező próbára 
teheti nyelvtudását, és betekinthet egy angol 
nyelvű ország kultúrájába.
Köszönöm Mónika néni vetélkedőhöz nyújtott 
segítségét!

Stillné Szabó Zoé

2017. február 2-án lehetőséget kaptunk arra, 
hogy segíthessünk anyanyelvi tanáraink-
nak, Miss Victoriának és Miss Samanthának, 
a diákok foglalkoztatásában. Groundhog Day 
alkalmából kreatív feladatokkal készültünk. 
Egész nap az osztályokat jártuk és az alsósok-
kal játszottunk, beszélgettünk. A harmadik és 
negyedik osztályokban kis könyveket készítet-

tünk, amelyek a mormota történetét mesélték 
el. A gyerekek színezhették ki a könyvekben 
lévő képeket. Az első és második osztályo-
sokkal poharakból előbújó mormotajátékokat 
barkácsoltunk. A kicsik előszeretettel játszot-
tak velük. Vel és Miss Mindegyik osztállyal az 
óra végén megnéztünk egy aranyos angol 
nyelvű rövidfilmet. A nap végén az iskolabusz-

Groundhog Day, avagy Mormota-nap a Zöldligetben
ban utaztunk vissza a Liget iskolarészbe Móni 
nénivel és Miss Victoriával. Reméljük, hogy a 
kicsiknek is olyan jó napjuk volt, mint nekünk. 
Segítők: Dániel Laura, Dániel Levente, Frantsik 
Ferenc, Kotsis Flóra, Kóti Bernedett, Mészáros 
Dominik, Szávai Flóra. Köszönjük a segítők 
munkáját!

Dániel Laura 7. a
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Tudósítónk a Zöldligetből: Nagy Edit

1% informatikai eszközeink felújítására
Ebben az esztendőben is elérkezett az adóbevallások időszaka, amikor is lehetőség nyílik  

iskolánk alapítványának támogatására, melyből informatikai eszközeinket  szeretnénk felújítani. 
Kérjük, hogy amennyiben tehetik segítsék célunk megvalósítását!

Alapítványunk neve: Zöldliget Alapítvány  
adószáma: 18495951-1-07

számlaszáma: 57800167-10010330,
B3 Takarékszövetkezet velencei kirendeltsége.

 
Köszönjük: Iskolavezetés

Tisztelt Szülők!
Iskolánk ebben az évben is szeretne segítséget 
és tájékoztatást nyújtani önöknek az iskolavá-
lasztáshoz. Hagyományainkhoz híven külön-
böző programokat kínálunk leendő elsőseink-
nek és szüleiknek. Minden leendő tanulónkat 
szeretettel várjuk az Iskolára hANGOLó fogalko-
zásokon. A szülők számára fórumot és nyílt órá-
kat szervezünk.
Tájékoztatjuk önöket, hogy csak a két tanítási 
nyelvű osztályokba való bekerüléshez van szük-
ség előzetes jelentkezésre, és csak ezek a tanu-
lók vesznek részt a képességvizsgálaton, a nor-
mál tantervű osztályba jelentkezők nem.
Honlapunkon (zoldligetsuli.hu) online lehető-
séget biztosítunk a jelentkezési lap kitöltésére, 
továbbá az iskolára hangoló foglalkozásokra, a 
nyílt órákra, valamint a képességvizsgálatra tör-
ténő előzetes regisztrációra.

Időpontok, események:
1. Jelentkezés a két tanítási nyelvű programba:
• 2017. február 1-től 28-ig

2. Szülői fórum: (Előzetes regisztráció nem szük-
séges!)
• 2017. február 20. hétfő, 17 óra
Helyszín: Liget iskolarész aulája (Velence, Kis u. 1.)

3. Nyílt órák a leendő elsősök szülei számára 
(Csak regisztráció alapján!)
2017. március 6.–március 10. hétfő–péntek
Helyszín: Zöld és Liget iskolarészek
Online regisztráció február 20-tól (hétfő). 

4. Iskolára hangoló foglalkozások (Csak regiszt-
ráció alapján!)
 1. 2017. március 4. szombat, 10.00–12.00
 2. 2017. március 11. szombat, 10.00–12.00

Beiskolázás a következő 2017/2018-as tanévre

Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 
14.
Online regisztráció február 13-tól.

5. Képességvizsgálatok: (Csak regisztráció alap-
ján!)
2017. március 20–24., a regisztrált időpontok-
ban.
Helyszín: Liget iskolarész (Velence, Kis u. 1.)
Online regisztráció február 27-től: 
 
6. Beiratkozás:
2017. áprilisában az Oktatási Hivatal későbbi 
tájékoztatása szerint.
A beiratkozáshoz szükséges:
1. a gyermek taj-kártyája
2. a gyermek lakcímkártyája
3. az óvodai szakvélemény
4.  a kedvezményes étkezéshez a kedvezményre 

jogosító igazolások
5.  ha a családi helyzet indokolja: a gyermek elhe-

lyezéséről és felügyeletéről szóló határozat
6.  nem magyar állampolgárság esetén az ezt 

igazoló dokumentum és a magyarországi tar-
tózkodási engedély

 
Amennyiben kérdése van, a (22) 589-204, vagy 
a (22) 589-205 telefonszámokon érdeklődhet.
Csak az a tanuló kerülhet be a két tanítási nyelvű 
oktatás programjába, aki az iskola által szerve-
zett képességvizsgálaton részt vesz.

Czuppon István
igazgató 

 A „B” osztályok számára szervezett projektnapon, február 2-án az USA volt a 
feldolgozandó téma. Technikaórákon az amerikai indián kultúrát vettük célke-
resztbe. Az 5. b osztállyal álomcsapdákat készítettünk, sólyomtollak hiányában a 
baromfiudvar lakóit fosztották meg a gyerekek tolldíszeiktől, hogy az álomfogó-
kat méltó módon feldíszíthessük, és azokat majd ágyuk fölé akasztva csak szép 
álmaik legyenek. A totemállat szimbólumok mindegyik amerikai indián törzsben 
szerepelnek, és szimbolikus jelentésük van. Sok bennszülött amerikai kultúrá-
ban úgy tartják, hogy a születés pillanatában a személy kap egy állatot, melynek 
a tulajdonságait fogja viselni. A 6. b osztály a totemkultuszban keresgélt törté-
netek, adatok után. Így jött az ötlet, hogy totemállat-horoszkópot készítsünk. 
A gyerekek élvezettel keresték saját totemállatukat, az állatok színezésével, a 
horoszkóp jellemzőinek összegyűjtésével ezt a többi gyerek számára is elér-
hetővé tették. Természetismeret órán az egyik legrégibb nemzeti parkot, a Yel-
lowstone Nemzeti Parkot dolgoztuk fel. Választ kaptunk arra, miért is hívják ezt a 
helyet szupervulkánnak, a gejzírek országának, ill. megismerkedtünk jellegzetes 
állatvilágával, ritka növényeivel is. Képeket, leírásokat gyűjtöttek a 6. b-sek, és 
ezekből gondolattérképet készítettek. Bozainé Szeip Krisztina

Indián kultúra technikaórákon
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Mátay Balázs

Mozgásban

Mátay Balázs

A település első embere ugyanis rögtön kijelen-
tette: a szervezők jó ízlésére vall, hogy városát 
választották az esemény egyik rajthelyszínéül, 
majd hozzátette, ha Harrison Fordnak megfe-
lelt Velence és környéke egy kiadós kerékpáro-
zásra, akkor bízik abban, hogy a Tour de Hongrie 
résztvevői is elégedettek lesznek az őket fogadó 
látvánnyal és körülményekkel. A rövid beszéd 
végén őszintén és joggal szólt a résztvevők 
tapsa, így nem véletlen, hogy a Harrison Ford-os 
összehasonlítást emelte ki több országos média 
is esemény-összefoglalójában.
A sajtótájékoztatón – többek között – jelen volt 
és felszólalt Révész Máriusz kerékpározásért és 
az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiz-
tos, Sárfalvi Péter nemzeti utánpótlás-nevelé-
sért és sportkapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár, Eisenkrammer Károly főszervező, 
Dr. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség vezérigazgató-helyettese, Válé Flórián, 
a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi 
tagja, Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest 
főpolgármester-helyettese valamint az érintett 
további települések városvezetői.
A legnagyobb magyar kerékpárverseny június 
27-én Szombathelyen prológgal rajtol, majd a 
Keszthely, Zalaegerszeg, Velence, Siófok, Paks, 
Cegléd, Karcag, Miskolc, Jászberény útvonalon 
jut el július 2-án Budapestre, a végső befutóhoz. 
A tervek szerint a 6 versenynap alatt 750 kilomé-
ter teljesítése vár a résztvevőkre.

A Tour de Hongrie programja
Prológ, 2017. június 27., kedd
Szombathely (egyéni időfutam)
1. szakasz, 2017. június 28., szerda
Keszthely–Zalaegerszeg
2. szakasz, 2017. június 29., csütörtök
Velence–Siófok
3. szakasz, 2017. június 30., péntek
Paks–Cegléd
4. szakasz, 2017. július 1., szombat
Karcag–Miskolc
5. szakasz, 2017. július 2., vasárnap
Jászberény–Budapest

A teljes táv: 750 km

Január 18-án Budapesten, sajtótájékoztatón jelentették be a szervezők az idei Tour de 
Hongrie kerékpáros körverseny részletes programját. A jelentős médiaérdeklődés mellett 
lebonyolított eseményen az is kiderült, hogy a világranglistapontokért zajló viadal  
2. szakasza Velencéről rajtol majd június 29-én. A tóparti város lesz az egyetlen Fejér 
megyei, sőt az egyetlen közép-dunántúli rajt-, illetve célhelyszín! Koszti András 
polgármester rövid felszólalása különösen frappánsra sikeredett, elég volt néhány mondat, 
hogy a figyelem középpontjába helyezze Velencét.
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Rangos viadalokon arattak szép  

sikereket a Zöldliget Iskola tornászai

Mozgásban

Mátay Balázs

 Velence sportja

Két nagy versenyen is részt vettek Velence ifjú tornászai az elmúlt idő-
szakban, amelyeken nagyon szép eredményeket értek el. A Rákoskerti 
Kupának rendszeres résztvevői a Zöldliget Iskola lány tornászai. Ahogy 
az elmúlt hat évben, most is zsúfolásig megtelt terem várta a kis tornász-
palántákat a 20. alkalommal megrendezett országos megmérettetésen. 
A jubileumi versenyen több tucat vidéki és fővárosi csapat küzdött meg 
egymással, 400 sportoló részvételével.
A II. korcsoportosok ismét kiegyensúlyozottan versenyeztek, és a 24 
induló alakulat közül a 10. helyet szerezték meg, a vidéki iskolák 13 induló 
csapata között pedig a 9. helyen zárták a viadalt. A csapattagok: Gőgös 
Kincső, Hakfelner Kata, Bereczk Jázmin, Benkő Rebeka, Reichart Villő, 
Kovács Csenge, Berei Vivien. A legnagyobbak küzdelmeibe egy megújult, 
friss erőkből álló zöldligetes egység ért el szép eredményt: a 22 csapatos 
mezőnyben az összesített versenyben a 9. helyen végzett, a vidéki iskolák 
együttesei közül pedig az 8. helyet szerezte meg. A csapatot Bessenyei 
Gréta, Mag Lara, Nagy Noémi, Kiss Csenge és Vas Eszter Panna alkotta. Fel-
készítő tanár: Varga Attila és Czifra Tibor.
Ezt követően január végén került megrendezésre a Torna Diákolimpia 
megyei döntője, mégpedig hazai terepen, tehát Velencén a Zöldliget 
Általános Iskolában. Az idei tanévben immár negyedik alkalommal ren-

Lakatos Zsanett új klubban folytatja
Még a holtidényben sem telik el úgy hónap, 
hogy ne írhatnánk valami érdekeset legfiata-
labb díszpolgárunk, Lakatos Zsanett pályafutása 
kapcsán. Velence sokszoros Eb- és vb-győztes 
kenusa klubot váltott! Február elsején az Újpesti 
TE bejelentette, hogy leigazolt négy olimpiai 
érmes, illetve Eb-vb sikerekkel rendelkező kaja-
kost és kenust, köztük a korábban győri klubszí-
nekben induló Lakatost, aki új trénerével, Almási 
Nándorral immár új csapat tagjaként készülhet 
az idei év megmérettetéseire, valamint a távlati 
nagy célra, a tokiói olimpiára, ahol ő lehet az első 
női magyar kenus, aki érmet nyer, hiszen most 

került fel az ötkarikás játékok programjába a 
gyengébbik nem ebben a szakágban. Ez persze 
még nagyon messze van, de ismerve Zsanett 
elhivatottságát, céltudatosságát és eredmény-
sorát, könnyen valósággá válhat. A kiváló spor-
toló több edzőnél is megfordult az elmúlt évek-
ben, de saját elmondása szerint most már egy 
biztos helyre akart kerülni, ezért választotta az 
UTE-t, ahol elsősorban az egyesre kíván kon-
centrálni, ugyanakkor a párosbeli indulást sem 
zárja ki. Sok sikert az új egyesület és Velence 
képviseletében is!

 (MB)

dezhette meg az iskola a Fejér megyei alapfokú oktatási intézmények 
lány tanulói számára kiírt tornaversenyt. A rangos utánpótlás – és egy-
ben diák – sporteseményen több mint 50 induló mérette meg magát. 
Az I. korcsoportban egyéni összetett indulóként az iskola versenyzője, 
Nemes Jázmin állhatott a dobogó legfelső fokára, mindezt pedig élete 
első tornaversenyén tehette meg! A II. korcsoportosok kiegyensúlyozott 
produkcióval ezüstérmet szereztek a csapatversenyben. A sikeres alaku-
latot a következő tanulók alkották: Hakfelner Kata, Gőgös Kincső, Benkő 
Rebeka, Kovács Csenge, Csoma Lilla, Reichart Villő és Berei Vivien. Az 
egyéni összetett verseny ezüstérmese Berei Vivien, bronzérmese pedig 
Reichart Villő lett, így ők a csapatmedália mellé 1-1 külön szóló sikert is 
elkönyvelhettek.
A IV. korcsoportosoknál sajnos a zöldligetesek nem tudtak teljes csapa-
tot kiállítani, sérülés miatt az amúgy is 5 fős team létszáma az indulás-
hoz szükséges minimumra, négy főre csökkent. Mindezek ellenére szinte 
hibátlanul végrehajtott gyakorlatokkal sikerült újra megyei bajnoki címet 
szerezniük! A győztes bravúrcsapat tagjai voltak: Besenyei Gréta, Nagy 
Noémi, Kiss Csenge és Vas Eszter Panna. Az egyéni összetett verseny 
győztese ebben az évben újra, immár hetedik alkalommal (!) Vas Eszter 
Panna lett, Kiss Csenge pedig ezüstérmet szerzett, így ők egyénileg is min-
den elismerést megérdemelnek, kiváltképp a hétszeres bajnok Vas Eszter 
Panna, hiszen az ő teljesítménye egészen káprázatos! A kis tornászok fel-
készítője minden korcsoportban Varga Attila és Czifra Tibor volt. 

(Gosztola Petra)



VELENCEI HÍRADÓ / 24

KIGYÚLNAK A SZ Í NES FÉNYEK!
velenceturizmus.hu
facebook/velenceitoofficial.hu

VEleNceI Karnevál

JÁRMŰREKLÁM

Házigazda: A székesfehérvári Szabad Színház társulata 
és a Sub Rosa régizenei együttes.  Műsorvezető: Orosz György 

Egész napos kézműves kirakodóvásár
10:00–18:00 Arcfestés, karneváli kézműves kuckó
10:00–19:30 Középkori piactér, életképek
13:30 Jelmezes felvonulás síppal-dobbal, indulás a Zöldliget Általános Iskolától (Kis u. 1).
15:00 Garagulya Gólyalábas Komédia Kompánia „Itt a farsang, áll a bál” című vidám, óriás bábos előadása
16:00 Reneszánsz táncház a Sub Rosa régizenei együttessel
17:00 A Wertheim család cirkuszi artista bemutatója
17:45 Jégszobrász verseny eredményhirdetés, legötletesebb jelmezek felvonulása, bemutatása
18:20 Jégszobor faragás és pirotechnikai show – 

a jégszobrot faragja M. Tóth Zsolt aranyérmes nemzetközi bajnok jégszobrász 
18:30 Akrobatikus tűzzsonglőr show a Tűzfészek Társulat előadásában
19:00 Télboszorka égetés 
19:30–22:00 DJ Smash karneváli party

A rendezvény ingyenesen látogatható. 
A programváltozás jogát fenntartjuk.

2017. FEBRUÁR 25., 10:00–22:00
KÖZÉPKORI PIACTÉR A VELENCE KORZÓN
Velence, Tópart u. 47. 
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Velencei Karnevál
Velence Korzó 2017. február 25.

Kigyúlnak a színes fények

Tartsanak velünk egy valódi időutazásra! Képzeljenek el egy reneszánsz 
karneváli hangulatot.
A középkori ruhába bújtatott Velence Korzón és az előtte található piac-
tér egyik sarkában éppen egy jós tekint a jövőbe, a bejáratnál artisták 
szórakoztatják a járókelőket, a karzaton vidám nevetés jelzi, hogy éppen 
különböző gyerekprogramok zajlanak, miközben a reformációt képviselő 
kis művészek álarcokat festenek, mindehhez pedig az udvari zenészek 
muzsikája adja a hátteret.

A hangulat emelkedtével  megérkeznek a belvárosból a jelmezesek, akik-
nek célja, hogy elűzzék a telet, no meg a félelmeket, rossz tulajdonsá-
gokat, amelyeket a Tourinform irodában lévő télboszorkára lehet rátűzni 
előzetesen. A piactéren hatalmas jégtömbök várják a bátor lovagokat, akik 
csapatokat alkotva műalkotásokat faraghatnak belőlük, az egész napos 
dínom-dánom végeztével pedig elégetjük a télboszorkát, elűzve ezzel 
minden baljós árnyat.
Ezek után már nincs más dolgunk, mint Dj Smash zenéjére ropni a táncot.
A látványos középkori piactér hangulatfelelőse a székesfehérvári Szabad 
Színház társulata és a Sub Rosa régizenei együttes.

Figyelem! E jeles alkalomból jégszobrászver-
senyt hirdetünk! Jelentkezni 3-4 fős csapatokkal 
lehet, a nevezési díj 10 000 Ft, amit a Tourinform 
irodában kérünk befizetni 2017. február 15-ig. A 
nevezési határidő ugyancsak február 15. Szak-
értő zsűri bírálja el az alkotásokat. A zsűri tagjai 

közt köszönthetjük Péter Ágnes Munkácsy-díjas 
szobrászművészt és M. Tóth Zsolt aranyérmes 
nemzetközi bajnok jégszobrászt.  
Aki szeretne megszabadulni valós vagy vélt 
rossz tulajdonságától, félelmeitől, az egy kis 
papírlapra felírhatja, és ha leadja a Tourinform 

irodában, mi felragasztjuk, a télboszorkára és 
elégetjük vele együtt.

Kérünk mindenkit, aki teheti, hogy húzzon jel-
mezt e jeles napon és örvendezzen velünk a 
tavasz közeledtén!

A jelmezes felvonulás 13.30-kor indul.
15.00 órától a Garagulya társulat „Itt a farsang, 
áll a bál” vidám óriás bábos előadását tekintheti 
meg a nagyérdemű.
16.00 órától a táncos lábaké a főszerep a rene-
szánsz táncházban. A talpalávalót a Sub Rosa 
régizenei együttes szolgáltatja.
17.00 órától artista- és zsonglőrbemutató lát-
ható majd, ahol a művészek egyedülálló produk-
cióval kedveskednek a kíváncsi nézőknek.
17.45-kor kiderül, ki faragta a nap folyamán a 
legszebb jégszobrot. Ezenkívül megcsodálhat-
juk a legötletesebb, legszebb, leglátványosabb 
jelmezeket.
18.20-kor M. Tóth Zsolt aranyérmes nemzetközi 
bajnok jégszobrász – látványos pirotechnikai 
show kíséretében –  10 perc alatt faragja ki lát-
ványos jégszobrát.
18.30-tól a Tűzfészek Társulat akrobatikus tűz-
zsonglőrshow-val kápráztat el kicsiket és nagyokat.
19.00 órától  síppal-dobbal, zenével, jelmezben 

vonulunk az „égig érő” máglyához, ahol közösen 
égetjük el a  telet jelképező télboszorkát, s vele 
együtt félelmeinket.

19.30-tól DJ Smash karneváli partijával zárjuk a 
napot.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Oláh Adrienn

Velencei értékek nyomában

Szent István Római  

Katolikus Templom
A település központjában kiszélesedő út tenge-
lyében álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású 
homlokzati tornyos templom, a szentély két 
oldalán sekrestyével és oratóriummal, amelyeket 
téglalap alaprajzú tömegbe foglaltak és közös, a 
záródás felé kontyolt nyeregtetővel fedettek. Fő 
homlokzatának közepén, a főpárkányig felnyúló 
faltükörben, vízszintes záradékú, kőkeretes bejá-
rat, fölötte félkör ablak. A homlokzatot timpanon 
zárja le, fölötte egyszintes kőburkolatos szintről 
induló, gúlasisakkal lezárt torony, toronyórával. 
Az oldalhomlokzatokon magasra helyezett pár-
kányra állított két-két félkör ablak, széléről két 
szintben ablakok, a szentély felőli homlokzaton 
hasonló elrendezés. Csehsüveg boltozatos hajó, 
karzatalj, karzat. 
Valószínű, hogy Hild József (vagy követője) ter-
vezte. Költségeit 10 000 Ft-ra taksálták. Magyar 
jellegű empire stílusban épült, hajója két boltív 
alatt állt. Beszűkülő szentélye oblangum alap-
rajzú. A hajó oldalfalai középen két pillér köteg 
hordja a súlyt, megismétlődnek a sarkaiban. Az 
oldalhomlokzatokon kettő-kettő félköríves ablak 
nyílik. Kívül, a bejárati frontot koronázó timpanon 

felett ül a torony. A tölgyfa kapu felett félköríves 
ablak nyílik a kórusra. Sekrestye és három orató-
rium kényelmes elhelyezést biztosít a felszerelés 
és a kegyurak részére. A műértő építész aránya-
iban pompásan összehangzó munkát végzett. 
Talán kissé lassan, de mindent átgondolt. A 25 
méter hosszú 15 méter széles új templom építé-
sét 1827-ben kezdték el.
Alapkövét 1827-ben rakták le. 1829-ben szentelte 
fel Simonyi Pál nagyprépost kanonok. A templom 
kifestését Ürményi Miksa földbirtokos vállalta. A 
mennyezeten lévő mozaikképek a négy evangé-
listát ábrázolták. A toronyban négy harang lakott, 
– és toronyórája is volt, amit 2014-ben újítottak fel. 
Az ország 16. legöregebb harangja.
6 mázsa  60 fontos = Szent Miklós tiszteletére 
(Mentler Miklós ajándéka)
2 mázsa  50 fontos = Szent István tiszteletére (Tarr 
István szfvári postamester)
1 mázsa  50 fontos =  Szent József tiszteletére ( az 
ősi templomból hozták át)
60 font súlyú lélekharang = Petrásné Salamom 
Alojzia ajándéka.
1876-ban a tetőjavítás, csatornázás, vakolás, 
meszelés folyt Meszleny Károly akkori plébános 
és (társtulajdonos) vezetésével. 1916-ban a kato-
nai bizottság elrekvirálja a két nagyobb harangot 
és réz orgonasípokat. 1917. május 17-én villám 
vágott a toronyba. A torony leégett, megolvadt a 
toronyóra, megolvadt a kisharang, – elégett a pad-
láson az Anna kápolnából kimentett fehér fa oltár, 
a 2 db ember nagyságú szoborral együtt. Az akkor 
nehéz anyagi körülmények miatt nehezen gyűlt a 
felújításhoz szükséges 74 500 korona. Deym Béla 
plébánossága alatt 1930-ban bevezetik a villanyt, 
Gschwindt Ernő vállalta ezeket a költségeket. 
A második világháborúban súlyosan megsérült a 
templom, tornyát lelőtték, orgonája elpusztult. 
1947-ben építették újjá. 1955-ben kívül tataroz-
ták.
Az oltár kövét Padányi Bíró Márton veszprémi 
püspök 1747-ben szentelte Inocentius, Inocentia, 
Ucundus ereklyéit tartalmazta. Az oltár téglából 
és sóskúti kőből készült 1790 körül. István király 
képe függött fölötte. A tabernaculum forgatható 
volt. Két ember nagyságú fából készült angyal 
(tartotta a képet) egyikük kezében a szent korona, 
a másiknak a kezében egy liliom volt. A faragott 

oltárdíszeket Dunainszky Lőrinc készítette. (Forrás 
Harmath Judit kutató feljegyzéséből.) Egyházmű-
vészeti értékek voltak.
A főoltárkép monumentális megjelenésű, Szent 
István felajánlja az országot Szűz Máriának. 1868-
ban Dunainszky Lőrinc alkotta. 
Három mellékoltára van. A Jézus szent szíve oltár 
szobrát a Meszlény hölgyek adományozták. (A 
lecke oldalon áll.) Az evangéliumi oldalt a Szűz 
Mária kép díszítette. Ma látható szobrát báró Man-
dorff Gézáné vette 1906-ban.
Bibliográfia, honlapok, multimédiás források:
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani 
Levéltár (http://www.szfvar.katolikus.hu)
Kupi László: Város volt, város lett
A nemzeti érték hivatalos weboldala
Velencei Helytörténeti Egyesület.



2017. február

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

Boldizsár Ildikó:  
Életválságok meséi – 

Mesekalauz útkeresőknek

A neves néprajzos, mesekutató és terapeuta Bol-
dizsár Ildikó most megjelenő kötetében csupa 
olyan népmesét tesz közzé – kiegészítve rész-
letes elemzésével és magyarázataival –, ame-
lyek meglátása szerint segítenek megérteni és 
megélni azokat az embert próbáló krízishelyze-
teket, válságokat, mélypontokat, amelyek a sors 
kikerülhetetlen velejárói, és egyben közvetve, 
a szimbólumok nyelvén adnak tanácsot a lelki 
gyógyuláshoz, továbblépéshez is. A számos 
érdekes, elgondolkodtató magyarázatot, és 
ehhez kapcsolódó életvezetési tanácsokat tar-
talmazó kötet minden érdeklődőnek jó szívvel 
ajánlható.

Protestáns hősök
 

A reformáció közelgő ötszázadik évfordulójára 
megjelent tartalmas antológia méltó összeál-
lítás a fél évezredes magyar protestantizmus 
nagy alakjairól. Öt évszázad, ötven portré Fagy-
gyas Sándor újságíró szerkesztésében, minden 
évszázadból tíz-tíz személyiség a Kárpát-me-
dencéből. Az olvasó nemcsak életútjukkal, 
hanem jelentős műveik egy-egy részletével is 
megismerkedhet. A portrék szerzői elismert 
írók, történészek, irodalomtörténészek, peda-
gógusok, akik „nemcsak életrajzot írtak, hanem 
igyekeztek feltárni választott alakjaik gondolko-
dásmódját, érzéseit, küzdelmeit is”. 

Várnai G. Zsuzsa:  
Napfényzivatar

A családregény a Taktakenéz Kövér család gene-
rációkon átívelő történetét meséli el. Taktakenéz 
Kövér Emmanuelt Horthy lovaggá ütötte, így 
köszönve meg hazafias cselekedetét, amelyet a 
férfi a trianoni békeszerződés aláírásakor érde-
melt ki. Emmanuel a párizsi bohém világban egy 
orosz zsidó lánnyal, Natasával ismerkedett meg 
– a szürrealista művészet két óriásának, Salva-
dor Dalínak és Buñuelnek is fontos szerep jutott 
találkozásukkor – és őt vette el feleségül. Ez a 
furcsa kettősség, ahogyan a Horthy által lovaggá 
ütött Emmanuel és felesége, Natasa találkoznak, 
szinte leképezi a 20. századi kelet-közép-euró-
pai történelem számos ellentmondását, és ez a 
találkozás a család későbbi sorsára és valameny-
nyi tagjára rányomja bélyegét.

Veres István:  
Széchenyi–Pozsonyi mesék

Ez a könyv elmeséli, milyen volt Széchenyi, a ren-
dezvényszervező, a sportember, a turista vagy 
épp az innovatív fejlesztő. Széchenyi Istvánról 
kevesen tudják, hogy úszni például sokkal job-
ban szeretett, mint politizálni. A mesék szórakoz-
tató stílusa és a vidám illusztrációk garantálják, 
hogy mindegyik korosztály megtalálja benne a 
neki tetszőt, de talán úgy a legélvezetesebb, ha 
a gyerek és szülő közösen olvassa.

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

Tisztelt Olvasó!

A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési 
Intézményközpont és Könyvtár (Velence, Tópart 
utca 52.) új beszélgetéssorozatot indít „Unalmas 
hétfők – érdekes emberek” címmel. Várjuk azon 
tó környéki, innen elszármazott, vagy ide kötődő 
személyek jelentkezését, akik érdekes hobbit 
folytatnak, vagy különleges szakmában dol-
goznak, és szívesen osztják meg élményeiket a 
nagyérdeművel. Rövid bemutatkozó leveleiket 
a velencekultur@gmail.com email címre várjuk!

A Rejtvényfejtők Klubja január 9-én tar-
totta első összejövetelét, és azóta már 
több alkalommal is lehetőség nyílott a 
különféle rejtvények, kvízek, scrabble 
és logikai feladványok megismerésére, 
művelésére. A klub legfontosabb cél-
kitűzése a közösségépítés, jó hangulat, 
kikapcsolódás. A családias hangulatú, 
kötetlen hétfői programra minden rejt-
vénykedvelő érdeklődőt szívesen látunk. 
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
– Soha többé ilyen januárt, – mondta egyik ismerősöm, és én egyetértően bólo-
gattam rá. Felidéztem magamban a vacogtató hideg reggeleket, a párás, szmogos 
levegőt, a csontig hatoló nyirkosságot, a jeges, ónos esőkkel nehezített utakat, 
a zakatoló gázórákat, fogyó farakásokat, és ettől még mindig borzongok.  Klub-
társaink körében újabb társunk halála, a nemzeti gyásznap, kórházi elhalasztott 
műtétek, látogatási tilalom… is borús hangulatot okozott. A nyugdíjasklub azon-
ban – többek között – arra való, hogy a nehéz körülmények közepette is, segítse 
tagjait ilyen időszakok átvészelésében. De menjünk sorjában. Januárban elkészült 
az első félévi munkaterv, amelyben irodalmi, zenei, más művészeti programok 
mellett, történelmi eseményekről való megemlékezések, az egészséges élet-
módról, a helyi értékek feltárásáról szóló előadások, kertészeti tanácsadás egy-
aránt szerepel. De nem hiányoznak belőle a kirándulások, vidám, kerti programok 
sem.
Január 11-i rendezvényünkön a klub jövőjéről beszélgettünk. Mindenki elmond-
hatta véleményét a klub eddigi működéséről, a jövőre vonatkozó elképzeléseiről. 
A klubvezető összefoglalta a véleményeket, amelyek egy része már be is épült 
az I. félévi munkatervbe. A január 18-i klubnapon „Velencei Értékeink” címmel 
Galambos Györgyné, a Helytörténeti Egyesület elnöke tartott nagysikerű, vetített 
képekkel illusztrált előadást városunk régi és új értékeiről, melyeket óvnunk és 
őriznünk kell, hogy egyre gyarapítva átadhassuk a jövő nemzedéknek. A Velencei 
Értéktár „kincsei” a régi kastélyoktól a most épülő kilátóig, a tárgyi értékektől a 
szellemi értékekig mindent magukban foglalnak. A programon részt vett Sinkáné, 
Mihály Zita intézményvezető is. Január 25-én a Magyar Kultúra Napja megünnep-
lésére készültünk. Mint ismeretes 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a 
nemzeti Himnusz megírását. (Ez a nap 1989 óta a Magyar Kultúra Napja). 
A sors azonban kissé átírta programunkat. Elhunyt régi klubtársunk, Lengyel 
Ferenc (1941–2017), akitől Lukács Sándorné, régi klubvezetőnk búcsúzott, majd 
emlékére gyertyát gyújtottunk, megüresedett helyére virágot helyeztünk. Ked-
ves Feri – NYUGODJ BÉKÉBEN. 
A nemzeti gyásznap szellemében megemlékeztünk az olaszországi buszbaleset-
ben meghalt magyar diákokról és kísérőikről is. 16 mécsest gyújtottunk, majd az 
elhunytak és Kölcsey Ferenc emlékének tisztelegve, felállva, kórusban szavaltuk 

el a Himnusz első versszakát. A könnyektől sem mentes klubnap további részé-
ben – Örsi Lajosné interpretálásában – felidéztük Munkácsy Mihály kiváló magyar 
festő életútját, munkásságát és híres képeit is a Krisztus trilógiától, az Ásító ina-
son át, a parlamentben látható Honfoglalás című hatalmas képéig. A február 1-re 
tervezett klubnapot elhalasztottuk, mivel az ónos eső, a síkos utak, a harmad-
fokú riasztás térségünket is érintette. Sok volt egyébként is a betegünk, a veze-
tőség pedig nem akarta tagjai egészségét, biztonságát kockáztatni. A 2. magyar 
hadsereg doni katasztrófájáról a február 8-i klubnapon emlékeztünk meg. Több 
klubtagunk szülei, testvérei révén érintett a történetben. Eredeti fotók, térképek, 
parancsok alapján az események valós történetet igyekeztünk bemutatni.  A 
program végén tisztelegtünk a harcok áldozatai előtt. Végül köszönetet mondok 
a klub vezetőségi tagjainak és mindazon klubtársaknak, akik segítették a közös-
ség munkáját.  Ők azok, akik rendezvényeinkre szépen, feltűnés nélkül dekorálják, 
előkészítik a termünket, biztosítják a forró teát, az almás pitét, fánkot, szendvicset 
és más finomságokat. Valentin-napra és a zenés, irodalmi klubnapokra készülve is 
számítunk munkájukra. Befejezésül – a tavaszt várva – minden kedves Olvasónak 
jó egészséget kívánok.

Ujvári Mihály klubvezető
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Nosztalgia  
III. számú Nyugdíjas Klub

Ófalusi  
II. számú Nyugdíjas Klub

Kantár Ferencné klubvezető betegsége okán nem tudott készíteni 
havi beszámolót, így a januári és februári események összefoglalóját 
márciusi lapszámunkban olvashatják. Olgi néninek ezzel a közelmúlt-
ban készült csoportképpel kívánunk mielőbbi teljes gyógyulást, a klub 
tagjainak pedig jó egészséget!

A karácsonyi ünnepek és a szilveszter fáradal-
mait még alig pihentük ki, januárban már az első 
klubnapon az elkövetkező programokról beszél-
tünk, terveket készítettünk. Sajnos az időjárás 
közbeszólt, így a közeli kirándulások helyett a 
biztos itthon maradást választottuk. De így sem 
unatkoztunk. Megtartottuk az első negyedévi 
születésnapokat. Az ünnepeltek köszöntésére 
főztünk egy bogrács babgulyást, sütöttünk 
pogácsát és palacsintát. Családias légkörben, 
jó étvággyal fogyasztottuk el az ételt. Bizonyára 
mindenkinek van kedvenc verse, amit szívesen 
hallgat meg, akár többször is. Mi is így vagyunk 
ezzel. Tisztelegve a költészet napja előtt nosz-
talgiáztunk egy kicsit, és meghallgattunk pár 
szép verset. Még az erdélyi kirándulásunk alkal-
mával Székelykeresztúr kultúrházának színpa-

dán hangzott el az a vers, amit nagyon meg-
szerettünk. Magyar Ottó: Az élet alkonyán című 
verse rólunk és nekünk szól. Érdemes megis-
merni. Ezeket a gondolatokat ajánlottuk a Poósz 
házaspárnak az 59. házassági évfordulójuk 
alkalmával. Ani és Árpi vendégei voltunk e jeles 
napon. Igazán kitettek magukért. Nagyon finom 
csirkemájat kaptunk burgonyával és savanyúval. 
Köszönjük a vendéglátást, és még nagyon hosz-
szú közös és szép éveket kívánunk nekik. Beteg 
társainknak és minden kedves Olvasónknak jó 
egészséget, és mielőbbi gyógyulást kívánunk az 
alábbi pár sorral:

Herczeg Ferencné
klubvezető

Tárd ki csak szívedet minden szépnek, jónak,
Nyújts segítő kezet a rászorulónak.

Adjál szeretetet, mit majd viszonoznak,
Mert – hidd el, az emberek nem is olyan rosszak.



Egyensúlyunkért Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Közösségi Pszichiátriai  

Ellátás – Szociális Alapszolgáltatás

Alapítványunk a Gárdonyi kistérség településein 2016. január 1-től 

működteti a szociális közösségi pszichiátriai ellátást

Feladata:

Szociális és mentális gondozás, pszichés állapot javítása, készségek, 

képességek megtartása, javítása az igénylő lakókömyezetében.

Ellátási terület: 

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

Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, Zichyújfalu

A szolgáltatás térítésmentes, igénylése önkéntes, pszichiátriai szakorvos 

javaslata alapján

Elérhetőség: 

Szabó István 0630/723-6264 közösségi pszichiátriai ellátás koordinátora

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

lntézményvezető: Szabó Edina

www.egyensulyunkert.hu

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

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
19.00–20.00

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Eszter-Anna ovis torna 
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna 
17.45–18.45

Női torna 
17.45–18.45

Karate  
18.15–19.15

Gymstick  
19.00–20.00

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

4. Terem
Aprócska Néptánc  

1–3 éves gyerekeknek  
10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.00–17.00
Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Ritmikus gimnasztika
17.00–18.30

Pilates 
18.00–19.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00
5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Golden Tiger Egyesület   
Taj-Chi csoportja 

18.00–19.30
Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:

2017. január 27-én

Nánási Péter – Széles Dorottya Erzsébet

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Kéthavi számlázásra tér át  

a DRV Zrt.

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szol-
gáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra 
változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági 
felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017. év elején valósul meg. A DRV 
Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításá-
val megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére for-
díthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a  
szennyvízelvezetés és -tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosí-
tása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók 
továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyó-
számla-egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a tár-
saság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalku-
lációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén 
egy összegben fizetendő díjakról.

 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.



Polgármesteri Hivatal

PolgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRságI osZtálY:
Vandlikné lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
szabóné Rácz Éva  589-425 
titkársági ügyintéző 
mátay Balázs  20-542-0686 
önkormányzati és kommunikációs 
referens 

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

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

PÉNZÜgYI És gAZDAságI osZtálY
Nochtáné sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
sári Viktória 589-415
pénzügyi ügyintéző
Balogh Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző

ADóCsoPoRt
Kovács Jánosné  589-413
adóigazgatási ügyintéző 
(építményadó, adókönyvelés, adó-  
és értékbizonyítvány)
szendreiné Zakály márta  589-409 
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj,  
telekadó, adóigazolás, 
tartózkodás utáni idegenforgalmi  
adó, gépjárműadó)
Józan Edina  589-428 
adóigazgatási ügyintéző
(adóbehajtás, végrehajtás,  
adók módjára behajtandó köztartozások)

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

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

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

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

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

A 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

Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és Rászoruló Csa-
ládok 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, nagycsaladosklub@gmail.com

Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a VELENCEI MESELIGET  ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT. 

A kedvezményezett neve: „Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány 
A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07 

Számlaszám: 11736082-20055064 
További célunk az előző évekhez hasonlóan a 

gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, ballagók,  
új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése. 

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYItVAtARtás 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, szabolcsi út 3.

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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

232014. november–december

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

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

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

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

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

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

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

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

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

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

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

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

ő

generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

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

Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(hastély, 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

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

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

Rotálás ·Favágás ·Kerítésépítés

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

Egra
2003 Bt.

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

TÁJÉKOZTATÓ

A H5N8 madárinfluenza-vírus terjedése kapcsán  
az Országos Főállatorvos által elrendelt intézkedésekről

Tisztelt Állattartók!

A H5N8 madárinfluenza-vírus által okozott megbetegedéssel kapcsola-
tos járványhelyzetre való tekintettel az Országos Tisztifőorvos 1/2017 
számú határozatával szigorította a baromfitartással kapcsolatos szabá-
lyokat. Ennek értelmében:
„...az ország területén található valamennyi állattartóra vonatko-
zóan előírom, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben 
ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval 
kell védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi 
kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével meg-
egyező nagyságúnak kell lennie.
A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdeté-
séig maradnak hatályban.
Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy 
nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab 
ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.”
A fentiek értelmében kérem a Velence városában élő és tevékenykedő 
állattartókat a határozatban foglalt előírások betartására.
Velence, 2017. február 10.   

dr. Szvercsák Szilvia
jegyző
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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?

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

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

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

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

Bejelentkezés: 

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

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

Játszótereket építünk. Ahol a játék 
kaland, mozgás, tapasztalás és tanulás is 
lehet egyszerre. Ahol az eszközök nem 

behatárolják, hanem felfedezésre váró 
lehetőségekkel megsokszorozzák az élményt. 
Ahol a színek, egyedi formák, művészi 
alkotások és természetes anyagok világában 
szárnyra kaphat a fantázia és a kreativitás. 
Játszható tereket, amelyek játszani hívnak és 
ahol játszani jó.”- idézem a kapolcsi  Ilona 
Malom Műhely ars poeticáját, melyet 
küldetésként fogalmaznak- és élnek meg, és 
amely küldetésnek most mi is részeseivé 
válhattunk az általuk tervezett és kivitelezés 
alatt álló játszótér által a Liget iskolarész 
udvarán. 

Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, 
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni 
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, sza ba d-
idős tevékenysége értékesebb, színe sebb 
legyen-,  bekapcsolódtunk ebbe az örömteli 
alkotó munkába.

A tereprendezéstől kezdve az ütés csilla-
pításra szánt gyöngykavics terítésén át a 
homokozó kialakításáig vagy a játszószerek 
festéséig- számos mozzanatban őrzi a készülő 
játszótér a segítő szülők keze nyomát. De 
nem feledkezhetek meg a délidőben jó 
ebéddel és süteménnyel szolgáló, vállalkozó 
kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett 
hazamenni az éhes segítőknek!

A munkában ezúttal részt vehettek a 
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot 
bízzunk rájuk! A homokozó festésében, 
valamint a terepmunkák során szükséges 
talicskázásban hatékony segítségnek bizo-
nyul tak, ők biztosan szívügyüknek érzik 
majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek neki 
amíg csak tehetik!  

Ezúton is szeretném megköszönni az 
iskola és a gyerekek nevében  mindazoknak a 
segítségét, akik az iskolaalapítványon keresz-
tül bármilyen pénzadománnyal támogatták a 
készülő játszóteret, valamint azoknak, akik 
szabadidejükből szakítva, tehetségük szerint 
részt vállaltak a munkafolyamatokban! 

A közeljövőben újabb csapatmunka 
várható. A tájékoztatás erről az iskola hon-
lapján, valamint a szülőknek küldött 
e-mailek ben lesz elérhető. Az őszi kaláka 
munkákról bővebb fényképes beszámoló 
látható az iskola honlapján.
(www.zoldligetsuli.hu galéria). 

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

Szeptember utolsó hetében Székes fehér váron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó 
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás 
csapat versenyszámában. Csapatunk az induló 6 csapatból a dobogó har madik fokán végzett. 
A csapat tagjai: Vesze lov szki Dóra, Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka 
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Gárdony Szabadság út 2.    
  SPAR-ral szemben.

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

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

vinotéka
delikát

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

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

A gárdonyi Rendőrkapitányság 
Velencei Körzeti megbízottjai 

FogADóóRát 
tartanak minden hónap első és harmadik 

csütörtökén, 
15.00 és 16.00 óra között 

a Balatoni út 65. szám alatt található 
KmB irodában.


