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2017. augusztus 25-től „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása.
11.00–16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)
 
2017. szeptember 23. Venice Lake Jamboree 4.0
A tavaszi eseményhez hasonlóan folytatódik a Bence-
hegyen a longboardos eseménysorozat. A tó mellett 
sportos gurulást, a Panoráma útra pedig versenyeket 
ígérnek a szervezők. Az egész napos kimozdulás és jó 
hangulat garantált, minden a longboard és gördeszka iránt 
érdeklődőt várnak a szervezők.
10.00–19.30
Velence Korzó–Tópart u.–Panoráma út

2017. szeptember 23. Guruló Forgatag a Velencei-tó 
körül
Az európai mobilitás hét és autómentes nap kapcsán 
guruló forgatagra, egy autómentesebb programra 
invitálják a gurulni szerető embereket, családokat, 
baráti társaságokat, iskolai csoportokat. 8, 15, és 28 
km-es távokat lehet teljesíteni bármivel, ami nem gépi 
meghajtású.
10.00–16.00-ig
Agárd (Napsugár strand), Velence (Korzó)

2017. szeptember 24. Velence SE – MPF Ráckeresztúr 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés 
16.00
Sportpálya (Kastélypark, Tópart u 52.)

2017. szeptember 28., október 5., 12., 19.    
JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként délután a kikapcsolódásé, a játéké a 
főszerep. Társasjátékok : kockajátékok, sakk,   kanaszta,  
snapszer, malomjáték,  UNO, Activity , Scrabble, vizuális  
barkochba, stb.
16.00–19.00-ig
Civilház kisterme (Fő u. 64.)

2017. október 4. Idősek Világnapja
Vacsorával egybekötött találkozó az idősek tiszteletére, 
műsort adnak a helyi óvodások és kisiskolások. Előzetes 
jelentkezés szükséges. (Részletek a 26. oldalon.)
15.00
Walzer étterem (Nadapi út 30.)

2017. október 6. MEGEMLÉKEZÉS
Velence Város képviselő-testületének megemlékezése a 
13 aradi tábornok vértanúságáról. Az ünnepi műsort az 
iskola diákjai adják.
10.00
Zöldliget Általános Iskola (Kis u. 1.)

2017. október 8. Velence SE–Nagykarácsony
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés 
15.00
Sportpálya  (Kastélypark, Tópart u 52.)

2017. október 20. MEGEMLÉKEZÉS
Velence város hivatalos ünnepsége az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére. Köszöntőt mond  
Koszti András polgármester, ünnepi beszédet mond  
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos.
10.00
Dr. Entz Ferenc Szakképző Iskola udvara (rossz idő esetén 
Zöldliget Általános Iskola)
(Koszorúzás: Hősök parkja 11.00)

2017. október 22. Velence SE–Káloz
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés  
14.30
Sportpálya  (Kastélypark, Tópart u 52.)

2017. október 26. Reformáció 500
A Zöldliget Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora a 
Reformáció 500. évfordulóján. 
10.00
Városi megemlékezés: 17.00
Zöldliget Általános Iskola (Kis u.1.)

TOVÁBBI PROGRAMELŐZETES   
2017. November 2. Kegyeleti megemlékezés, 
koszorúzás
Megemlékezés a harcokban elesett áldozatokról, kegyeleti 
sétával és koszorúzással egybekötve. A kegyeleti körút 
Némedi-Varga László ’56-os mártír katona síremlékénél 
kezdődik a temetőben, majd a magyar és német katonák 
síremlékeinél, ezt követően a kastély sírkertjében az orosz 
katonák sírjainál folytatódnak. A megemlékezéssorozat a 
Civilház emléktáblájánál ér véget.  
10.00 – 11.30
Velencei temető (Ország u. 23.)

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

Címlapon: Ismét sikeres volt a Szüreti Mulatság  
(írásunk a 9. oldalon) Fotó: Igari Balázs 

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
2017. október

Dr. Sirák András: 15.00–16.00  
2017. október 5. (csütörtök) 

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00  
2017. október 5. (csütörtök) 

Fésűs Attila: 8.00–10.00  
2017. október 6. (péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2017. október 9. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2017. október 9. (hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00  
2017. október 13. (péntek) 

Szabó György: 14.00–15.00  
2017. október 24. (kedd) 

Uj Roland: 10.00–12.00  
2017. október 9. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Legutóbb azzal kezdtem írásomat, hogy szó 
szerint forró időszakon vagyunk túl. Nos, nem 
írhatok most sem mást, ugyanis augusztusban 
szinte végig az idei nyárra jellemző hőség tette 
próbára szervezetünket. Ennek megfelelően 
strandjaink zsúfolásig megteltek, hétvégenként 
azt a bizonyos szöget, sem a strandokon, sem 
parkolóinkban nem lehetett volna leejteni. Ami-
kor ezeket a sorokat olvassák, valószínűleg már 
nem fenyeget minket újabb kánikulai hétvége, 
így a város közterületei, parkolói „fellélegezhet-
nek”. A téma kapcsán egy igazán jó hírem van: a 
következő strandszezonig a fizetős parkolónk is 
díjtalanul használható mindenki számára, tehát 
nem kell fizetni Velencén a parkolásért az őszi, 
téli, tavaszi hónapokban ott sem, ahol parko-
lóóra üzemel!
Bár az önkormányzati választásokig még több 
mint 2 év hátra van, a kampány tulajdonképpen 
már megkezdődött, ennek több jelét tapasz-
taltam az elmúlt időszakban, így szeretném 
néhány tényre ráirányítani a figyelmet. Több-
ször hangsúlyoztam és sokan tapasztalhatták is, 
hogy az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll. Bárki 
bejelentkezhet hozzám, akinek bármiféle építő 
szándékú javaslata, észrevétele, problémája, 
kérdése van, és amiben lehetséges megoldás, 
abban mindig maximális mértékben segítek és 
szeretnék segíteni a jövőben is. Kérem Önöket, 
ne üljenek fel pletykáknak, ellenőrizhetetlen és 
névtelen információknak, hangulatkeltő blog- 
és Facebook-bejegyzéseknek, mindig győződje-
nek meg a hallott információ hitelességéről.  
Velence Város Önkormányzatának kommuniká-
ciója a város weboldalán (www.velence.hu), hiva-
talos Facebook-oldalán (www.facebook.com/
Velencevaros) és a Velencei Híradón keresztül 
történik. Polgármesterként magam is ezeken 

a felületeken, illetve saját közszereplői Face- 
book-oldalamon (www.facebook.com/Koszti 
AndrasVelence) teszek közzé hiteles információ-
kat.  Bármi egyebet fogadjanak fenntartásokkal, 
és ha bizonytalanság van Önökben, ne habozza-
nak, keressenek minket! Jegyző asszony veze-
tésével a Polgármesteri Hivatal munkatársai 
– indokolt esetben ügyfélfogadási időn túl is – 
állnak rendelkezésükre, mint ahogy én magam 
is, előzetes időpont egyeztetést követően.
Augusztus végén újra informálódtam arról, hogy 
miként áll a Bence-hegyi kilátótorony építke-
zése.  A beruházó Vadex Zrt. vezetői és a helyszí-
nen, a tényleges kivitelezést végző cég munka-
társai arról tájékoztattak, hogy az őszi befejezés 
prognosztizálható. Remélem, hogy a terepren-
dezési munkálatokat, és a műszaki átadást köve-
tően október vagy november hónapban a nagy-
közönség is megtapasztalhatja azt a csodálatos 
panorámát, ami elénk tárul a város és a térség új, 
emblematikus építményéről.
Természetesen programból, eseményből az 
elmúlt hetekben is akadt bőséggel. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy a város nyugdíjasait idén is 
meghívhattam egy kirándulásra. De azt én sem 
gondoltam, hogy minden ülés foglalt lesz a két 
buszon. Augusztus 23. napján közel százan tar-
tottak velem az etyeki Korda Filmparkba, ahol 
a forgatási díszletek jóvoltából villámlátogatást 
tehettünk New Yorkba és a középkori Rómába. 
Remek nap volt, köszönöm az élményt! Itt sze-
retném kihasználni az alkalmat, hogy meghív-
jam minden kedves nyugdíjasunkat az Idősek 
Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő 
programra, amelyre a Walzer étteremben kerül 
sor október 4. napján, 15.00 órakor. Az esemény-
ről bővebb információkat lapunk 26. oldalán 
olvashatnak. 

Augusztus utolsó napján került sor a hivatalos 
tanévnyitó ünnepségre a Zöldliget Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskolában. Ez egyben a baptista fenntartású 
tanintézmények országos évnyitója is volt. Az új 
pedagógusokkal bővült tantestületnek további 
színvonalas oktató-nevelő munkát, a diákoknak 
pedig eredményes, sok vidám pillanattal tarkí-
tott tanévet kívánok! Hasonló jókat remélek a 
2017–2018-as oktatási évtől a Dr. Entz Ferenc 
Szakképző Iskola diákjai és pedagógusai szá-
mára is.
Élményekben és programokban gazdag volt a 
Velencei Református Egyházközség által szer-
vezett Protestáns Családi Nap és Találkozó, a 
Római Katolikus Egyházközség jóvoltából idén 
is sikeresen lebonyolított Családi Nap, a hagyo-
mányteremtő DM GyereKi! Családi Nyárzáró 
Fesztivál, a Velencei Helytörténeti Egyesület leg-
újabb kiállítása, valamint a Velencei-tavi Sympo-
sion. Városunk 13. születésnapja és Szent István 
ünnepe alkalmából szervezett programsorozat 
sikerrel zárult, amelynek csúcspontja – az esti 
színpompás tűzijáték mellett – a Mr. President 
együttes frontembere, LayZee remek műsora 
volt. De ne feledkezzünk meg a Legszebb Kony-
hakertek program helyi díjátadó ceremóniájáról 
sem. Az idén ismét jól sikerült a Szüreti Mulat-
ság is. Köszönöm Velence lakóinak, valamint a 
nálunk pihenőknek, strandolóknak és a hozzánk 
kikapcsolódni érkezőknek a programjaink iránt 
megmutatkozó, egész nyáron át tartó érdeklő-
dést! Találkozzunk az őszi-téli eseményeinken!

 Koszti András
 polgármester
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Gyógyítóink

V
ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel 
köszöntöm Borika „Néném Asszo-
nyomat”, honnan a szép idézet?
Döbrentey Borbála: Drága poé-
talelkű férjem, több szép verssel 

együtt, hozzám írta, még házasságunk előtt.
VH.: Borika „vevő” volt a versekre? 
Döbrentey Borbála: Nem, magam akkoriban 
már gyakorlatibb szemszögből néztem a világra, 
volt már némi rálátásom a rideg valóságra. Persze, 
hogy szerettem a férjemet, de inkább kitartása, 
ereje, céltudatossága, ami akkoriban megkapott.
VH.: Szükség volt erre a céltudatos kitartásra?
Döbrentey Borbála: Bizony, hogy kellett. Édes-
anyja tanítónő, édesapja uradalmi intéző, így 
férjem „X származású” volt, nem vették fel főis-
kolára, kemény fizikai munkát kellett végeznie, 
hogy mint munkást felvegyék a Számviteli Főis-
kolára.
VH.: Kérem Borikát, hogy az önmaga fiatal évei-
ről szóljon, az sem lehetett „habos torta”, hiszen, 
mint az előbb mondta, már fiatal leányként is, 
rálátása volt – szavaival élve –  a „rideg valóságra”.
Döbrentey Borbála: Így van! Bár kastélyban szü-
lettem, de Édesapám halála végett, hamarosan 
„putriba” kerültem, mint Édesanyám fogalma-
zott, aki egy faárugyárban volt kénytelen dol-
gozni, hogy engem felnevelhessen.
VH.: Tudom, hogy 86 éve, de nem tudom, hogy 
hol született Borika, iskoláit hol végezte?
Döbrentey Borbála: Az Őrség „fővárosában”, 
Őriszentpéteren születtem, az első három ele-
mit is itt végeztem. Édesanyám kénytelen volt 
már negyedikre átíratni a három kilométerre lévő 
Nagyrákos iskolájába, mert az őriszentpéteri taní-
tónő „fegyelmezési gyakorlata” az volt, hogy a 

padra hasaltatott, és fenekünkre mérte az általa 
kiszabott botütéseket. Talán ez az emlék is teszi, 
hogy bármikor, bárhogy beavatkoztam a brutális 
gyermekverés ellen.
VH.: Nagyrákos után?
Döbrentey Borbála: Körmenden végeztem a 
polgárit, majd Pesten felvételiztem a védőnői 
Főiskolára, bár ekkor nem ez volt a neve.
VH.: Mi adta Borikának az ihletet, mikor döntött a 
nemes hivatás mellett?
Döbrentey Borbála: József, nevetni fog. Most 
várható lenne, hogy a bennem felhalmozott 
szociális érzék, meg ilyesmi. Az is jött, de jóval 
később. Kicsi gyermekkorom óta „lóimádó” 
vagyok. Vidékünkön, a védőnő lóháton járt, gyer-
mekkoromban ez inspirált, védőnő akarok lenni, 
hogy sokat lovagolhassak. 
VH.: Hogyan lovagolt be a pályára, hol kezdődött?
Döbrentey Borbála: Szegedre vettek fel…
VH.: Jézus Mária! Ennyire kicsi a világ?! Az ÁVI-ba 
(Állami Védőnőképző Intézet)? 
Döbrentey Borbála: Mitől, mire ez a nagy meg-
lepetés? Három évig, a diplomaszerzésig oda jár-
tam, ott tanultam.
VH.: Ne haragudjon Borika, kizökkentem. Ifjúkori 
élmények jöttek elő. Szegeden voltam medikus, 
szinte valamennyien oda udvaroltunk, Új-Sze-
gedre, az ÁVI-ba. Nem semmi az a szigor, ahogy 
Borikáékat fogták! Emlékszem a kapura szerelt 
periszkópszerű csőrendszerre (akkoriban még 
nem volt kamera), amit a sapkánkkal takartunk 
le, így a nevelők nem számolhatták karórájukon 
a búcsúcsókok időtartamát…
Döbrentey Borbála: Igen, magam is sok kellemes 
emléket őrzök Szegedről, de az igazsághoz tarto-
zik, hogy eléggé be voltunk fogva, nagyon magas 
szinten folyt az elméleti oktatás és a gyakorlati 
munka. Nem sok időnk maradt a romantikára.
VH.: Férjével Szegeden ismerkedett meg Borika?
Döbrentey Borbála: Nem, diploma után Tácra 

kerültem, ahol három évet „húztam le”. Ezt köve-
tően Velencére, ahol negyvenegy (kimondani is 
sok, 41) évet szolgáltam. Szolgálatom legelején 
ismerkedtem meg férjemmel. Vele 1990-ben, 
hirtelen szívhalál végzett. Hogy mit jelent egy 
nagyon boldog házasság után egyedül maradni, 
ezt csak az tudja, aki tapasztalta, aki megélte. 
Saját gyermekünk nincs, illetve nékem van, nem 
egy, de sokezer, akiknek emberré növekedésé-
ben részt vehettem. Vannak közöttük, akár hatva-
néves nagymamák, nagypapák is. 
VH.: Borika férjét személyesen már nem ismer-
hettem, de AKÖV vonalon – ahol ő igazgató volt – 
több barátom, ismerősöm is van, akik mind, nagy 
szeretettel és megbecsüléssel szólnak Borika fér-
jéről. Jól tudom, hogy Velencén és Hajdú-tanyán 
kívül Sukoró, Soponya és Nadap is Borika körze-
tébe tartozott?
Döbrentey Borbála: Így van. Az igazsághoz tar-
tozik, hogy jelenleg négy védőnő látja el azt a kör-
zetet, amit bizony, én egyedül láttam el.
VH.: Borika, tudom, illetve dehogy tudom, csak 
elképzelni igyekszem, hogy mit jelent, mit jelent-
het a kismamák, az újszülöttek, csecsemők, gyer-
mekek egészségének védelmén túl, még a szoci-
ális nővér feladatát is ellátni, mégis megkérdem, 
hogy mi volt hosszú pályájának egy rendhagyó, 
egy különleges esete?
Döbrentey Borbála: Hát igen, József ráérzett. 
Valóban, egy „csodának”, egy újraéledésnek 
lehettem tanúja, sőt egyik előidézője. A szakmai, 
vagy szakmához közelálló szakcikkeket minden-
kor figyelmesen tanulmányoztam, itt találkoztam 
az intrakardiálisan (közvetlenül a szívbe injektált) 
adrenalin fogalmával. Kezdeményezésemre, egy, 
semmi életjelet nem mutató újszülöttet „keltett 
így életre” néhai Kovács Árpád főorvos úr. 
VH.: Kedves Borika, köszönöm a beszélgetést, 
hiszem, hogy olvasóink is épülnek életének, 
pályájának a példáján.

Solymosy József

Döbrentey Borbála

A sok ömlengés helyett egyetlen 
igaz szó többet ér!



2017. szeptember

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 Ófalu 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

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, szokások

Állandó helytörténeti rovatunkban ezúttal 
kicsit eltérünk az eredeti témától, ugyanis nem 
egy régmúlt, ma már csak emlékeinkben létező 
szakmát vagy helyi szokást mutatunk be, hanem 
a Velencei Helytörténeti Egyesület „A szigony-
tól a görbe cucáig” címet viselő új, állandó kiállí-
tásával, illetve annak legérdekesebb darabjával 
foglalkozunk. A kis helyen sok történelmi érté-
ket felvonultató tárlat gyöngyszeme az a távirat, 
amelyben 1892. szeptember 19-én Horváth Pál 
bíró a helyi képviselő-testület megbízásából 
arról értesíti az akkor már 43 éve száműzetés-
ben (1865-től 1894-ben bekövetkezett haláláig 
Torinóban) élő Kossuth Lajost, hogy a 90. szüle-
tésnapját ünneplő egykori kormányzó-elnököt a 
település díszpolgárává választotta. 
Kevesen tudják, hogy a reformkor meghatározó 
politikusának, aki kormányzósága előtt volt pénz-
ügyminiszter és a Honvédelmi Bizottmány elnöke 
is (nem véletlenül íródott a híres toborzó-dal, a Kos-
suth-nóta, amely így kezdődik: „Kossuth Lajos azt 
üzente, elfogyott a regimentje...”) a felesége által 
volt köze Velencéhez, ugyanis Meszlényi Terézia a 
település történelmében meghatározó szerepet 
betöltő meszleni Meszleny (Meszlényi) család sarja 
volt.
Kossuth Lajos és Meszlényi Terézia házasságából 

Kossuth Lajos 
díszpolgári 
értesítője

három gyermek született: Ferenc (1841–1914), a 
nagyon fiatalon – tüdővész következtében – elhunyt 
Vilma (1843–1862) és Lajos Tódor (1844–1918). 
Hogy még erősebb legyen a Kossuth és a Meszlé-
nyi család közötti kötelék, Meszlényi Terézia fivére, 
meszleni Meszlény Rudolf (1813–1848), Fejér vár-
megye követe elvette Kossuth Lajos húgát, udvardi 
és kossuthfalvi Kossuth Zsuzsanna (1817–1854) 
úrleányt.
Visszatéve az eredeti témához, a Kossuthnak szóló 
velencei táviraton ez áll: „Községünk képviselő 
testülete a mai napon tartott közgyűlésében 
Kormányzó urat egyhangúlag díszpolgárává 
választotta, amidőn erről önt 90-ik születése 
napja alkalmából értesíteni szerencsénk van. 

A Velencei Helytörténeti Egyesület – a 
Velencei Értéktár Bizottság ötlete alapján 
– elkészítette a város „20 000 lépés Velen-
cén” című Turisztikai tanösvény leírását. A 
kód egyszerűen kezelhető az  okostelefono-
kon, QR-kód leolvasóval: csak egy kattintás 
a mellékelt kódra, máris megjelenik a fotó 
és a leírás. Amennyiben a telefonon nincs  
telepítve leolvasó program, innen letölthető 
ingyenesen: http://letoltokozpont.hu/letol-
tes_mobil_reszletes.php?a=37&k=12, de 
ezenkívül is számos hasonló, ingyenes leol-
vasó program elérhető a világhálón.

A többi milliókkal együtt szívünkből óhajtjuk, 
hogy Kormányzó urat az isteni gondviselés 
hazájának és az emberiség örömére az emberi 
kor legvégső határáig éltesse! Velencze Község 
Képviselő testületének megbízásából Horváth 
Pál bíró.”
Az országos levéltárból származó táviraton kívül a 
település történelméhez és halász hagyományai-
hoz kapcsolódóan sok más értékes tárgy és doku-
mentum megtalálható a kiállításon, amelynek egyik 
első látogatója a város polgármestere, Koszti András 
volt, aki felesége és fia társaságában tekintette meg 
a gyűjteményt. A tárlat hétköznapokon 11 és 16 óra 
között látogatható a Meszleny-Wenckheim-kastély-
ban.       mátay 
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 Velencén történt

„Elnök úr” a város születésnapján
Hiába ijesztgettek már délutántól esővel és erős 
széllel az időjósok augusztus 19-én, a lassú moz-
gású hidegfront nem tette tönkre Velence szüle-
tésnapi programjait. A negatív előrejelzés otthon 
tartott sokakat, ám így is több ezren megfordul-
tak a Korzón, ahol az események zajlottak. Aki 
ott volt, nem bánta meg, mert élőben láthatta 
a 90-es évek egyik slágergyáros alakulata, a Mr. 
President frontemberét, LayZee-t, aki természe-
tesen előadta minden idők egyik legnagyobb 
party-slágerét, a Coco Jamboo-t, valamint több 
egyéb korabeli sikerét, így pl az I’ll Follow The 
Sun-t vagy az I Give You My Heart-ot. A Németor-
szágból érkezett sztár csinos énekesnője (akiről 
kiderült, hogy magyar) asszisztálásával remek 
hangulatot varázsolt a színpad környékére, de 
a kulisszák mögött is rendkívül szimpatikusan 
viselkedett, nagy örömmel osztotta az autogra-
mokat és pózolt több száz fotóhoz, mosolyogva.
A további fellépők, közreműködők, így Róka 
Szabolcs mesemondó, a 4 Muskétás Sportegye-
sület, valamint DJ Smash is alaposan kitettek 
magukért, ők szintén jelentősen hozzájárultak 
az eseménysorozat sikeréhez. Az esti tűzijáték 
volt a hab a tortán, bár végig figyelni kellett arra, 
vajon megérkezik-e az ígért eső és erős szél, 
végül jól sikerült a „szurkolás”, nem volt eső, s 
nem fújt annyira a szél sem, hogy ne lehetett 
volna megrendezni a színpompás égi attrakciót. 
A mellékelt kép is jól illusztrálja: a késő esti látvá-
nyosság igazán pompásan sikerült. Sokan gratu-
láltak is Koszti András polgármesternek, hogy az 
égieknél sikeresen lobbizott, ezzel sikerült „elér-
nie” a halasztást, így az időjárás-felelős csak az 

éjjeli órákban küldte Velence fölé a csapadékot 
hozó felhőket és az élénkülő szelet.
A délutáni események között szerepelt a „leg-
szebb konyhakertek” program helyi résztvevői-
nek díjazása is. Velence első embere a követke-
zőknek gratulálhatott oklevéllel az eredményes 
szerepléshez: Éder János (kategória: normál, 50 
nm feletti kert) Roskó Istvánné (zártkert – zöld-
séges kert), Szabó Sándorné (zártkert – vegyes), 
Bozár István (normál, 50 nm feletti kert), Galam-
bos Mihály, Galambos Mihályné (mini, 50 nm-ig 
kert), Csurgó István (zártkert-zöldséges kert), 
Kantár Ferencné (normál, 50 nm feletti kert), Dr. 
Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium (2 kerttel nevezett közösségi kert 
kategóriában), Katona József, Katona Józsefné 
(normál, 50 nm feletti kert), Katona Zoltán, Kato-
náné Dávid Judit, Katona Mihályné (normál, 50 
nm feletti kert), Bajáczki László (zártkert – gyü-
mölcsös kert). Az utóbb felsorolt hét nevezőt 
országos versenyre továbbították. A központi 
díjátadóra várhatóan szeptemberben, Budapes-
ten kerül sor.             

–mb–
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BENCSIK FERENCNÉ

VELENCEI HÍRADÓ (Solymosy József): Kedves 
Györgyike Asszony, első kérdésem meglehe-
tősen illetlen, ha gondolja, ne is válaszoljon rá. 
Mikor, melyik évben született?
Bencsik Ferencné: Nézze, az én koromban már 
nem számít udvariatlannak a kérdése. 1937-ben 
születtem, de miért kérdi?
VH.: Reméltem, hogy végre akad egy interjú-
alanyom, akit – drága anyanyelvünk szépséges 
szópárjával – Néném Asszonynak szólíthatok. Ez 
nem jött össze, tehát kedves Húgom Asszony, 
kérem, hogy szóljon magáról! Sok nyugdíjas 
ismerősöm erősített meg benne, hogy a Család-
segítő Központ javaslata, hogy Önt feltétlenül 
ismertessük meg olvasóinkkal, nos, a javaslat 
helyes volt. Ha már a születés idejét megismer-
tük, folytassuk a születés helyével, a gyermek-
korral.
Bencsik Ferencné: Pesten, Zuglóban szület-
tem, polgári családban, Édesapám ügyvéd volt. 
Háborús gyermek vagyok, a háború borzalmait 
kellett gyermekként végigélnem. Erről, érthető, 
nem szívesen beszélek. Sok örömöt később sem 
élhettem meg: X származású – tehát a Rákosiék 
szerint a „nép ellensége” – voltam, súlyosbítva 
azzal, hogy nagybátyám ludovikás tiszt volt, akit 
fondorlatos módon kivégeztek. Középiskolába is 
nehezen vettek fel, egyetemi vagy főiskolai fel-
vételről szó sem lehetett.
VH.: Tudomásom szerint vezetői beosztásban 
dolgozott a Társadalombiztosítási Alapnál, több 
munkatársának volt a főnöke. Hogyan küzdötte 
fel magát erre a posztra?
Bencsik Ferencné: Igen, érettségi után a tb-nél 
helyezkedtem el, onnan is mentem nyugdíjba. 
Hogyan küzdöttem fel magam az elért posztra? 
Sok munkával és sok tanulással. Hároméves tan-
folyamot is végeztem, nem is szólva az állandó 
„fejtágítókról”. Állandóan újabb és újabb ren-

deletek, ezek módosításai, divatos kifejezéssel: 
állandóan toppon kellett lenni.
VH.: Család? Kedves férjét, a neves mérnök-ta-
nárt az ő sokoldalúságát általában ismerik a 
velenceiek, vagy mint magam is, hallottak már 
róla. Tudom, hogy két főiskolán is tanított, Tan-
könyvet is szerkesztett, amelyik többtucatnyi 
kiadást élt meg. Több sportágban is jeleskedett.
Bencsik Ferencné: Fiatalon házasodtunk össze, 
bizony, nehéz időket éltünk át együtt. Férjem 
műegyetemi hallgató, néhány száz forintos ösz-
töndíjjal, magam 800 forinttal kezdő tisztviselő.
Pesten laktunk, férjem főállása a nagy hírű 
Bólyai ban volt, magam a tb-nél, lassan, de halad-
tam a ranglétrán. Két gyermekünk született, 
fiam itt él Velencén, leányom Svájcban teni-
szoktató. Sporthoz kötődésüket mindketten az 
apjuktól örökölték. 
VH.: Velence? Hogyan kerültek Velencére? 
Bencsik Ferencné: Egy rokonlátogatás során 
szerettünk bele az – akkor még falu – Velencébe. 
A jelenlegi házunk helyén egy kis régen épült 
házacska állt, ezt vettük meg1968-ban. Egy ideig 
csupán nyaralóként használtuk. Műszaki állaga 
hamarosan olyannyira leromlott, hogy kénytele-
nek voltunk lebontani, helyére újat építeni. Ren-
geteg munkánk, időnk és minden keresetünk 
fekszik a házban. Férjem hihetetlen műszaki 
érzéke, tudása, hozzáállása, mind itt fekszik a 
házban. Mesterembert szinte egyáltalán nem 
kellett fogadnunk. Magam is aktívan részt vet-
tem az építkezésben. Ismerőseink gyakran kika-
cagtak, amikor minden egyes téglát, a beépítés 
előtt, a jobb kötés érdekében, lemostam.
VH.: Biztos, hogy kívülállótól az elismerésnek 
csekély az értéke, de nem állom meg, hogy ne 
nyilvánítsam; gyönyörű a házuk, minden elisme-
rést megérdemel.
Bencsik Ferencné: Magunk is, több mint szeret-
jük, egyik felét, mint panziót hasznosítjuk. Kiegé-
szíti nyugdíjunkat, segíti napi megélhetésünket. 

VH.: Hogyan került Györgyike Velence „közéle-
tébe”?
Bencsik Ferencné: Hát ez tényleg érdekes, néha 
magam is eltűnődöm rajta. Akkor már nyugdíjas-
ként állandó velencei lakosok voltunk. Néhány 
nyugdíjasnak, vagy akkor nyugdíjba vonulónak 
baráti tanácsot adtam, esetleg egy-egy forma-
nyomtatvány kitöltésével segítettem a Tb-vel 
kapcsolatos problémák megoldásában. Ennek 
hírét vette Gulyás József polgármester úr. 26 éve 
annak, hogy megkeresett, felajánlott egy író-
asztalt a polgármesteri hivatalban; heti néhány 
órában, tanácsaimmal, segíteném ügyes-bajos 
ügyeikben az arra rászoruló velenceieket. A segí-
tőkészség életem alapvető eleme, ajánlatára 
boldogan ráálltam. Előbb a Hivatalban, majd a 
Kastélyban, legutóbb a Családsegítők épületé-
ben várom – megadott időben – a tanácsomra 
szorulókat.
VH.: Freudi elszóláson kaptam rajta Györgyikét! 
Gulyás József helyett Gulyás Jóskát akart mon-
dani, utólagosan javított. Igen, a magyar ember, 
akit szeret, akit tisztelve szeret, azt a keresztne-
vén, vagy annak becézett változatával említi. 
Örülök, hogy Györgyikének is, mint sokunknak; 
Ő a Gulyás Jóska. Ez olyan, mint amikor minisz-
terelnökünket az emberek, bár a legnagyobb 
tisztelet hangján, egymás között, mint Viktort 
említik.
Bencsik Ferencné: Igen, igaza van, úgy látszik, 
hogy ebben is egyetértünk.
VH.: Kedves Györgyike, kedves Húgom Asszony, 
köszönöm az interjút. Jó egészséget, áldott 
tanácsai révén sok beteljesült boldogságot kívá-
nok! 

Értünk dolgoznak

Az élet szép, csak küzdeni kell 
érte

(Tóth Árpád)
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Mulatság és rendvédelem

Jó időben és élénk érdeklődés mellett került sor szeptember 9-én 
a hagyományos Szüreti Mulatságra. Az idén is vidám, látványos, 
az egész várost érintő lovaskocsis felvonulással kezdődött a prog-
ramok sora a „Fakocsmánál”, ahol a fókuszban ezúttal – ahogy 
korábban – a hagyományőrzés, a népi mesterségek bemutatása állt. 
Most is főszerepet kaptak a hagyományőrző kelevézek, valamint 
a gyermekek örömére Andi bohóc, az Ikarus Néptáncegyüttes, az  
I. sz. Nyugdíjas Klub ötletes produkciója és sztárvendégként, az esti 
mulatozás bevezetéseként Varga Kinga. 

Igazi „2 in 1” program volt az eseménykavalkádban a helyi nagycsaládo-
sokat és rászorulókat segítő klub szervezésében a rendvédelmi szervek 
főszereplésével lebonyolított rendezvény, egy családi sportnap, ahol 
katonák, tűzoltók, polgárőrök és rendőrök főszereplésével, vetélkedőkkel, 
akadályversenyekkel, rögbibemutatókkal, tombolával és sok egyéb érde-
kes programelemmel várták az érdeklődőket.

–mb–
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A díszes különdíj
Mint arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban ismét jelentős 
sportesemény színhelye volt városunk! Velencéről vágott neki a 
mezőny a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros körverseny máso-
dik szakaszának. Polgármesterünk, Koszti András a rajtnál adta át 
azt a díszes serleget L. Simon László országgyűlési képviselőnek, 
amit később, a siófoki befutó utáni ceremónián Ő továbbított az arra 
érdemes versenyzőnek. A serleg Richter Ferenc szobrászművész 
bátyja, Richter Endre keramikus míves alkotása. 

Polgármesterünk kezében, a mellékelt képen is jól látszik a serlegen 
városunk címere, szeretett szőlőnk, stílszerű díszítő motívumok, de talán 
legizgalmasabb a serleg alakja. Az ókori amforákat is mintázza, de ugyan-
akkor a magyar népi agyagkorsók kecses és célszerű formája is kiérződik. 
Az alkotás ihletése, elkészítése kapcsán Richter Ferenctől kértem infor-
mációt.
– Kedves Józsi bácsi! A serleget a bátyám, Richter Endre keramikus készí-
tette. Ő szintén velencei, itt végezte az általános iskola 8 osztályát, majd 
Budapestre került. Jelenleg a Velencei Szent Benedictus Borlovagrend 
tagja. Présháza van a Bence – hegyen. Endre bátyám is kerékpárver-
senyző volt, a válogatott keret tagja évekig, és 1959-ben Magyar Bajnok. 
Ezért ajánlottuk fel ezt a díjat a káplnásnyéki Halász-kastély előtti rész-
hajrá győztesének, a szlovén Dusan Karabának. A serleget L. Simon László 
országgyűlési képviselőnk adta át ünnepélyes keretek között a siófoki 
eredményhirdetésen. A serleg anyaga porcelán, nem nehéz. Egyébként a 
borversenyekre is évtizedek óta a Bátyám készíti a díjakat. – tájékoztatott 
Richter Ferenc.                       -sy-
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2020-ra megújul a partfal

A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja 
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára az alábbi munkák elvégzését:

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

Kérje egyedi ajánlatunkat!
Önkormányzati intézménynél gondnokot keresünk!

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

A Velencei-tó komplex megújulásáról elsőként tavaly nyár elején adtunk 
hírt, akkor azt lehetett tudni, hogy a tó védművei, kikötői megújulnak, 
illetve a vízgyűjtő területet rekonstruálják. A beavatkozást főleg az indo-
kolja, hogy a 60-as, 70-es években épült vasbeton partművek állapota és 
szerkezete elavult, vagy eleve nem megfelelő minőségű, nem felel meg a 
mai környezeti és tájvédelmi előírásoknak. Dr. Csonki István, a Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője elmondta, hogy jelenleg a kiviteli 
terv készítése zajlik, ennek a befejezési határideje október 31. Ezzel pár-
huzamosan a kivitelezésre és a tervezésre is lefolytatták a megfelelő 
eljárásokat, így a kivitelező kiválasztása is megtörtént. Reményeik sze-
rint az engedélyeztetési folyamatok még az idén lezárulnak, így a konkrét 
kivitelezés 2018-ban indulhat, majd 2020. december 31-ig be is fejeződik. 
– Ami a konkrét munkafolyamatokat illeti: lesz mederkotrás, elsősorban a kikö-
tőknél, ugyanis ezek feltöltődtek iszappal és szeméttel, illetve a dinnyési részen, 
a természetvédelmi területen kerül sor különböző áramlásjavító kotrásokra. A 
nagyobb volumenű munka majd a partvédő művek rekonstrukciója lesz, mivel 
gyakorlatilag azokat teljes mértékben át kell építeni. Itt fontos hangsúlyozni, 
hogy egyetlen méter új partvédő mű sem épül majd, ugyanakkor a jelenlegi 
korszerűtlen, rossz technológiával készült, elavult és tönkrement partfalat 
teljes egészében helyre kell állítani. Ez többféle partfaltípussal történik majd, 
úgy, hogy gyakorlatilag több helyen kibontják a partot, ezáltal több szörflejá-
rót, lidós részt alakítanak ki a hullámzás figyelembevételével. Fontos kiemelni, 
hogy a munkálatok során olyan megoldásokat alkalmazunk a tó körül, amelyek 
az eddiginél jóval környezetbarátabbak, természetbe illőbbek – foglalta össze a 
lényeget dr. Csonki István.

A vízügyi igazgató végül hozzátette: Mind a három érintett önkormányzatnál 
– így Velencén is – szeptember második felében lesz egy tervbemutató, ahol 
a munkálatok településeket érintő részeit külön prezentálják, illetve a kivitele-
zést végző cégek vezetőit is bemutatják a helyi illetékeseknek a jobb, gördülé-
kenyebb munkakapcsolat és kommunikáció érdekében. Mátay Balázs

Az idén elkészül az új kilátó

Hátráltatta a munkák haladását szél és fagy, a fővállalkozó céggel kapcsolatos 
probléma, ennek ellenére, ha a vártál lassabban is, de még az idén biztosan elké-
szül az új Bence-hegyi kilátótorony. A kis híján 20 méter magas, még állványzat-
tal körülvéve is impozáns építmény kivitelezési munkálatai a hajrához értek. A 
település polgármestere, Koszti András augusztus utolsó napján személyesen 
tájékozódott a helyszínen, s elmondta, hogy a kisebb-nagyobb nehézségek 
ellenére szinte biztos, hogy az ősz folyamán elkészül a velencei-tavi térség 
emblematikus építménye.
– Tekintettel arra a tényre, hogy a beruházáshoz, kiváltképp a kivitelezési mun-
kákhoz Velence városának a terület biztosításán kívül egyéb más köze nincs, 
magam is csak a beruházó Vadex Zrt. vezetőitől és a helyszínen, a tényleges kivi-
telezést végző cég munkatársaitól kapott közvetlen információk alapján tudok 
tájékoztatást adni. Az illetékesek kérdésemre ma megerősítették, hogy az őszi 
– reményeik szerint októberi – befejezés prognosztizálható. Az eredeti fővállal-
kozó cég problémái miatt új közbeszerzési eljárást kellett indítaniuk, melynek 
zárása és eredményhirdetése után folytatódhatott az építkezés, amely az őszi 
időszakban be is fejeződik az új fővállalkozó irányításával. Ez azt jelenti, hogy a 
tereprendezési munkálatokat, és a műszaki átadást követően ideális esetben 
még az idén ősszel, október vagy november hónapban a nagyközönség is meg-
tapasztalhatja azt a csodálatos panorámát, amit most még csak a mellékelt 
fotó által tudunk érzékeltetni – foglalta össze a beruházás állásával kapcsolatos 
információkat Koszti András polgármester.  (MB)
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Entz-iklopédia

Hírek a dr. Entz Ferenc  
Mezőgazdasági Szakképző Iskolából

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Nagy reményekkel vágtunk bele az új 2017/2018-as tanévbe: november 
végére megújul az iskolaépületünk, tavaszra pedig mind az iskola, mind a 
kollégium épülete új, modern és környezetbarát energetikai rendszerrel 
gazdagodik. Seregélyesi tagintézményünk kollégiumának energetikai fel-
újítása pedig már szeptember végére befejeződik.
Az új tanévben négy új nappalis osztályt indítottunk, összesen 81 új diák-
kal, a következő megoszlás szerint: 9. d (virágkötő és virágkereskedő/
kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó), osztályfőnök Bonto-
vics Elvira; 9. g (gazda) osztály, osztályfőnök Boruzs Ferenc; 9. gk (gazda/
kertész) osztály, osztályfőnök Harmati Orsolya, valamint a 12. szé/1 osz-
tály (érettségire felkészítő kétéves képzés) osztályfőnök László József. A 
nappalis képzések mellett idén is elindítottuk esti tagozatos érettségire 
felkészítő osztályunkat a már szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők 
számára (12. szé/2 osztály, osztályfőnök Jánossy Katalin). 
Teljesen új szakmaként jelenik meg képzési palettánkon a kistermelői 
élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó szakma, melynek diákjai a követ-
kező három év során elsajátítják majd – a turisztikai-vendéglátó ismeretek 
megszerzése mellett – a tej- és tejtermékek, a zöldségfélék, húsok, alko-
holfélék előállításának és feldolgozásának minden csínját-bínját, és ennek 
köszönhetően, terveink szerint már az ősz végétől, jelentősen kibővülhet 
tanboltunk árukínálata is. 

Már szeptemberben megkezdtük az országos versenyekre való felkészü-
lést, az első megmérettetésre egy-két héten belül sor is kerül: diákjaink és 
felkészítő tanáraik elsőként a Kaposvárott megrendezésre kerülő Orszá-
gos Szántóversenyen bizonyíthatnak.
Szeptember közepén-második felében is érdekes programok vártak – és vár-
nak is még – ránk: előbb 15-én a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért akcióban vettünk – immár negyedik alkalommal – részt, először délelőtt 
az iskola nevében, majd pedig délután Velence Város Önkormányzata és 
intézményei dolgozóihoz, önkénteseihez csatlakozva. Szintén hagyomány, 
hogy akár kiállítóként, akár csak nézőként, de részt veszünk a kétévente meg-
rendezésre kerülő OMÉK-on. Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár idén is gazdag szakmai programkínálattal várja az érdeklő-
dőket, az entzes csoport 21-én, csütörtökön látogatja meg a kiállítást. 

Halló Suomi!
Szeptember 9-én a finn OSAO iskola delegáció-
ját láttuk vendégül iskolánkban. Az észak-finn-
országi Oulu városából érkező küldöttség tagjai 
(Saija Niemelä-Pentti főigazgató-helyettes, Antti 
Rovamo igazgató, Ilkka Kettunen igazgató és 
Katariina Walker, a nemzetközi ügyek koordiná-
tora) azért jöttek, hogy egy, a közeljövőben elin-
duló szakmai együttműködésbe, illetve diákcse-
reprogramba vonják be intézményünket. 
A velencei finn–magyar kapcsolat néhány évvel 
ezelőtt kezdődött, amikor Ari Kupsus finn mecé-
nás meghívására tanulóink segítettek az iszka-
szentgyörgyi Amadé-Bajzáth-Pappenheim kas-
tély parkjának renoválásában. A kapcsolat idén 
megújult, és nyár végén Boruzs Ferenc tanár úr 
irányításával már magyar és finn diákok együtt 
szorgoskodtak a kastély és a park szépítésében. 
A közös munka kapcsán merült fel a két intéz-
mény vezetésében a hosszabb távú együttmű-
ködés lehetősége. 
Az OSAO Finnország legnagyobb szakképző 
iskolája a maga közel 13 000 diákjával. Valójában 
nem egy iskoláról van szó, hanem egy integrált 
szakképzési központról, amely a mi Szakképzési 
Centrumainkhoz hasonlítható. A székhely Oulu-
ban található, de emellett több telephelyük is 

van (pl. Kempelében). Összesen tíz iskolát fog 
össze a központ, a fő képzési területeik a mező-
gazdaság, erdészet, vendéglátás, kertészet, de 
képeznek kamionsofőröket csakúgy, mint biz-
tonsági őröket is. 
A finn iskolarendszer jelenleg a világ egyik (ha 
nem a) legjobban és leghatékonyabban működő 
iskolarendszere, úgyhogy mindenképpen hasz-
nos lesz számunkra az együttműködés. Többek 
között az OSAO-nak van a világ legmoderneb-
ben felszerelt tejgazdasága, de más területeken 
is messze előttünk járnak, gondoljunk akárcsak 

a technikai színvonalra vagy az újításokra való 
nyitottságra. 
A meglévő jó kapcsolatok és a hasonló képzési 
kör szinte magától hozta a továbblépés lehető-
ségét. A találkozón mindkét fél megerősítette 
együttműködési szándékát, amely az Európai 
Unió Erasmus + pályázatának a keretében kez-
dődhet el, elsőként egy cserediákprogrammal, 
majd a következő lépcsőben közös szakmai 
programok, projektek kidolgozásában és meg-
valósításában.
Az első lépést megtettük, irány tehát Finnország!
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Véget ért a nyár, amely a szabálysértések és 
bűncselekmények tekintetében is az év leg-
sűrűbb időszaka az üdülőkörzetekben, így 
Velencén is. Hivatalos szezonértékelő sta-
tisztika még nincs, de az biztosnak látszik, 
hogy az idén még kevesebb szabálysértés 
és bűncselekmény történt nyáron, mint a 
korábbi esztendőkben. Természetesen tör-
téntek azonban olyan esetek, amelyeknél 
be kellett avatkozniuk a rendőrség, a polgár-
őrség és a katasztrófavédelem (tűzoltóság) 
illetékeseinek. Alábbiakban az augusztus 
közepétől szeptember közepéig terjedő idő-
szak krónikáját olvashatják.

A rendőrök a Velencei-tó Hosszú-tisztás elneve-
zésű vízterületén intézkedtek 2017. augusztus 
17-én délután, mivel egy süllyedő vízibicikliről 
érkezett bejelentés. A helyszínre érkező vízi kör-
zeti megbízottak a szolgálati kisgéphajójukkal 
épségben a partra vitték a fürdőeszköz mellett 
tartózkodó budapesti férfit, az általa használt 
vízibiciklit pedig egy kölcsönzőhöz vontatták.
Munkagép vágott át bekötési munkálatok elő-
készítése közben egy gázvezetéket augusztus 
30-án, délben Velencén, a Vásártér utcában. A 
helyszínre riasztott helyi önkéntes tűzoltók és 
a székesfehérvári hivatásos lánglovagok a közel-
ben lévő ingatlanból két embert kísértek bizton-
ságos helyre. A gázszolgáltató a vezetéket elszo-
rította. Az egységek az épületet átszellőztették.

Ismeretlen okból tűz keletkezett a velencei Ifi 
Szálló egyik szobájában szeptember 8-án, este 
20 óra körül. Két ágy gyulladt ki, ám a lángokat a 
bent tartózkodók a pusztaszabolcsi hivatásos és 
a helyi önkéntes tűzoltók kiérkezéséig eloltot-
ták. Az oltás közben két lakó megsérült, illetve 
esetükben a füstmérgezés gyanúja is felmerült, 
ezért őket a mentők a kiérkező orvos javaslatára 
megfigyelésre kórházba szállították. A szállót 
kiüríteni nem kellett, a lángok nem terjedtek át 
más helyiségekre. A tűz keletkezésének okait a 
szakemberek vizsgálják.
Ami a Velencei Polgárőrség tevékenységét 
illeti: 2017. augusztus hónap a triatlon U23-as 
Eb biztosításával kezdődött, amelyet  29 fővel, 
269 órában teljesítettek. Kerékpárral és motorral 

16 helyi polgárőr 64 órában végzett közbizton-
sági járőrözést. Augusztus 19-én, Velence város 
születésnapi rendezvényein és a tűzijáték ideje 
alatt  20 fővel vettek részt a közbiztonság és a 
rend egész napos fenntartásában. Augusztus 
hónapban összességében 561 órában végez-
tek járőrözést és rendezvénybiztosítást polgár-
őreink. Fehér István elnök arról is tájékoztatott, 
hogy a Velencei Polgárőrség 100 000 Ft támo-
gatást kapott a Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) Fejér Megyei Igazgatóságától, amelyet 
ruházat beszerzésére fordíthatnak. A támoga-
tást a rendszeres sportesemények, helyi labda-
rúgó-mérkőzések biztosítása elismeréseként 
kapta a polgárőrség.

A mustgáz veszélyei
Az ősz kezdete a szüret, ezzel együtt a borter-
melés fontos időszaka, amely egyik jellemző 
veszélyforrása a mustgáz. Évről évre csaknem 
tucatszor riasztják miatta a tűzoltókat, és bár egy-
szerű a balesetek megelőzése, szinte egyetlen 
esztendő sem telik el tragédia nélkül. A köznyelv-
ben mustgáznak nevezett anyag tulajdonképpen 
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egyszerű szén-dioxid, ami a gyümölcs erjedése (a 
cukor alkohollá alakulása) során keletkezik. Ez a 
gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél másfélszer 
nehezebb gáz, amely zárt térben a levegőt kiszo-
rítva, a padló szintjétől tölti fel a helyiséget. A 
szén-dioxid önmagában nem mérgező, de mivel 
kiszorítja a levegőt a pincéből, oxigénhiányos kör-
nyezetet hoz létre. A mustgáz miatti oxigénhiány 
szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül 
akár fulladásos halált okozhat.
A mustgázzal kapcsolatos balesetek a boros-
pincék szellőztetésével, illetve szén-dioxid-érzé-
kelők telepítésével megelőzhetőek. Alkalmaz-
ható a közismert gyertyás módszer is, amikor az 
ember egy gyertyával ellenőrzi a pince biztonsá-
gát. Fontos azonban, hogy a gyertyát ne a váll-
magasságban, előre kinyújtott kezében tartsa a 
pincébe igyekvő, hanem eressze derékmagas-
ság alá. A legegyszerűbb megoldás egy lapátra – 
vagy más kerti szerszámra – helyezett mécsest, 
gyertyát tartani lábmagasságban. Amennyiben 
a láng kialszik, akkor nincs elegendő oxigén a 
pincében, azonnal el kell hagyni a helyiséget.
A szén-dioxiddal telített helyiségbe csak sűrített 
levegős légzőkészülékben lehet biztonságosan 
bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos bal-
esetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó 
számot és kérje a tűzoltók segítségét!

Becsengettek!

Szeptember 1-jén nyitották kapuikat az iskolák, 
megkezdődött a tanév. Éppen ezért a rendőrség 
felhívja a közlekedők figyelmét, hogy fokozott 
óvatossággal, kellő körültekintéssel közlekedje-
nek, hiszen megnövekedett a forgalom a tanin-
tézmények környékén. Különösen ügyeljenek 
a várhatóan nagy gyalogosforgalomra! A gyer-
mekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti 
közlekedési balesetekről, élet vagy vagyon elleni 
bűncselekményekről, bármilyen rossz szándékú 
befolyásról, vagy csak a tapasztalatlanságukból 
fakadó átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik 
életkorukból adódóan kevésbé tudják felmérni a 
veszélyt.

Tekintettel a fentiekre, fokozottabb figyelem-
mel, valamint iskoláskorú gyermekünk megfe-
lelő felkészítésével jelentős mértékben csök-
kenthetjük a gyermekbalesetek bekövetkezé-
sét. Az alábbi tanácsainkkal a biztonságos és 
nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk segítséget 
nyújtani.

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

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

Személyes biztonság
Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy útköz-
ben ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek 
be ismeretlenek autójába, és ne fogadjanak el 
tőlük különböző tárgyakat! Alakítsunk ki őszinte 
kapcsolatot, hogy baj esetén bizalommal fordul-
hasson hozzánk gyermekünk. 

Közlekedési tanácsok 
iskolásoknak:
1. Az iskolába időben indulj el! A rohanás figyel-
metlenséget szül, mely a közlekedés során 
veszélyt hordoz magában. 
2. Gyalogosan közlekedve mindig légy körülte-

kintő, tilos helyen ne lépj az úttestre! Az úttestre 
lépés előtt alaposan nézz körül! A gyakorlatlan 
kisdiák ne szégyellje megfogni felnőtt kísérője 
kezét.
3. Lehetőleg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, 
ennek hiányában a legbiztonságosabb helyen 
menj át a túloldalra! 
4. Kerüld azt, hogy álló jármű mögül, vagy takart 
helyzetből lépj az úttestre!
5. A közút és annak környezete nem játszótér! 
Erről soha ne feledkezz meg!
6. Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló 
fényjelző készülék zöld fénye villog és már 
leléptél az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha még 
azonban a járdán állsz, semmiképpen se indulj 
el! A fényjelző készülék jelzését mindig tartsd 
be, amikor szabad az áthaladás, akkor se feled-
kezz meg a körültekintésről! Elsőbbséged csak 
akkor van, ha azt meg is adják.
7. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az 
első, illetve a hátsó világításról, a kerékpár meg-
felelő felszereléséről, valamint a kanyarodás 
előtt ne mulaszd el a körültekintést, és a kezed-
del jelezni a kanyarodási szándékodat! 
Gyalogátkelőhelyen nem kerekezhetsz át, egy-
részt azért mert tilos, másrészt azért mert bal-
esetveszélyes. A gyalogátkelőhely a gyalogo-
soké és neked is le kell szállnod a bringáról, és 
át kell tolnod azt. 
8. Tömegközlekedési járműveken való utazáskor 
kapaszkodj a balesetek megelőzése érdekében! 
Ne tolakodj, ne rohanj!
9. Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de a csengő 
hangját már hallod, ne szállj le, illetve fel! A 
vezetőt és az utastársakat magatartásoddal ne 
zavard!
10. Utasként közlekedve a passzív biztonsági 
eszközöket mindig használd!
Ne feledd, mindig hazavárnak!
(Októberben folytatjuk)

(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. augusztus 10. napján, 
soron kívüli ülést tartott Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. Napirend előtt a 
képviselői hozzászólások szabályainak ismételt 
részletezésére került sor. Miért volt erre szükség? 
Koszti András: A legutóbbi testületi ülésen 
néhány felvétel készült, amelyek felkerültek az 
internetre, és ezek rávilágítottak arra, hogy nem 
a hatályos SZMSZ rendelkezéseinek megfele-
lően zajlanak a testületi ülések. Ezért kértem a 
jegyző asszonyt, hogy mondja el a szabályok 
ismertetésével, hogyan kell működnie egy kép-
viselő-testületi ülésnek, milyen jogai és köteles-
ségei, valamint milyen hozzászólási lehetőségei 
vannak a képviselőknek.
Dr. Szvercsák Szilvia: A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény leírja feketén 
fehéren, hogy a polgármester és a képviselők 
milyen jogokkal és kötelezettséggel rendelkez-
nek. Majd ezeknek a részletszabályainak megfo-
galmazását a testületre bízza, akik megalkotják 
a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Nem 
kívántam az ülésen az egész SZMSZ-t ismertetni, 
hiszen a képviselők azt egyébként is jól ismerik, 
hanem néhány dolgot szerettem volna nyoma-
tékosítani. Így például azt, hogy a polgármester 
dönti el az ülések időpontját, ő hívja össze, és ő 
dönti el, hogy mik legyenek a napirendi pontok. 
A polgármester az, aki az ülést vezeti. Az ülés 
vezetése során többek között ilyen feladatai 
vannak, amelyet az SZMSZ-ből ismertettem:
–  „Az elnök, illetve polgármester feladata a 

tanácskozás rendjének fenntartása, ennek 
érdekében:

–  a tanácskozás időtartama alatt mindvégig 
törekszik a vita gyors és érdemi eldöntésére,

–  figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tár-
gyalt témától,

–  rendreutasíthatja azt, aki a testülethez mél-
tatlan magatartást tanúsít,

–  ismétlődő rendzavarás esetén – a testület 
tagja kivételével – figyelmeztetés után a 
terem elhagyására kötelezheti a rendbontót,

–  figyelmezteti a képviselőt a hozzászólásra 
biztosított időkeret túllépésére, ismételt 
figyelmeztetés után a szót megvonja.”

Fontos volt kiemelni azt is, hogy milyen lehető-
ségek és időkeretek állnak a képviselő-testület 
tagjai, valamint a tanácskozási joggal meghívot-
tak rendelkezésére egy-egy napirendi ponthoz 
kapcsolódóan. Az előterjesztőhöz a képviselők, 
a tanácskozási joggal meghívottak kérdést 
intézhetnek, illetve az előterjesztéshez maxi-
mum egyszer 5 percben hozzászólhatnak. Az 
elhangzott kérdésre a vita előtt kell választ adni. 
Aki az egyszeri 5 perces hozzászólását kimerí-
tette, a vitának a további részében még egyszer 
2 percben reagálhat a később elhangzottakra. 
Újabb hozzászólásra 1 percben van lehetőség, 
kizárólag személyes érintettség okán. Ahogy 
polgármester úr is elmondta a helyszínen a 
téma bevezetőjében: a testületi ülés a döntés-
nek a színtere, ahol a döntések születnek. A sza-
bályokat pedig minden esetben be kell tartani és 
be kell tartatni.
Velencei Híradó: Az élénk érdeklődéssel kísért 
testületi ülésen a város településrendezési esz-
közeinek módosítása, valamint néhány ingat-
lan telekalakítási ügye került fókuszba. Ha nem 
is teljes egyetértésben, de döntő többséggel,  

7 igen és 2 nem, illetve kétszer 8 igen és 1 tar-
tózkodó szavazattal elfogadta a testület az elő-
terjesztéseket.
Koszti András: Valóban. Már korábban is 
elmondtam, mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy teljes legyen az egyetértés közöt-
tünk a napirendek tárgyalásakor és egyhangú 
döntéseket hozzunk. Frakció- és munkaértekez-
leten egyeztetünk előzetesen minden részlet-
ről, így döntő többségében egyhangú határoza-
tokat tudunk hozni. Ugyanakkor mindannyian 
tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden 
esetben kivitelezhető a teljes összhang. Ezúttal 
ez történt, két képviselőtársamban is felvetőd-
tek kérdések, több mindent kifogásoltak és ész-
revételeztek a napirendi pontok tárgyalásakor. 
Nem véletlen, ugyanis éppen ez a két képviselő 
az, aki ezeken az előzetes munkaértekezlete-
ken, egyeztetéseken jóval ritkábban vesz részt, 
mint a többi képviselőtársam. Azt pedig kifeje-
zetten sajnálom, hogy az általuk kifogásolt fő 
témákban korábban összehívott lakossági fóru-
mon sem vettek részt, pedig ott, illetve a hóna-
pokon át tartó egyeztető, előkészítő folyamatok 
során minden információt megkaphattak volna, 
éppen úgy, mint a lakosság részéről érdeklődők. 
Mindezektől függetlenül a testületi ülésen min-
den kérdésre és észrevételre választ kaphattak a 
testület tagjai a meghívott szakemberek jóvoltá-
ból, illetve magam és jegyző asszony is reflektál-
tunk minden felvetődő kérdésre. Úgy gondolom, 
hogy alaposan körüljártuk a témákat, amelynek 
végén 7 igen, illetve 8 igennel többségi döntés 
született. Az, hogy a válaszok a megjelent érdek-
lődők többsége számára is megnyugtatóak vol-
tak, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a sza-
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vazásunkat követően a jelen lévő lakók jelentős 
része elhagyta az üléstermet.   
Velencei Híradó: Azt azért még elég sokan 
hallhatták, hogy a Testnevelési Egyetem milyen 
beruházásokat tervez és valósít meg Velencén 
a közeljövőben. Nem is akárki prezentálta ezt a 
jelenlévőknek; dr. Genzwein Ferenc, az egyetem 
kancellárja.
Koszti András: Igen, a tervezett projekt, vala-
mint városunk és a Testnevelési Egyetem 
közötti együttműködés komolyságát, súlyát 
jelzi, hogy kancellár úr személyesen jött el 
hozzánk és oszlatott el mindenféle kételyt a 
beruházásokkal kapcsolatban.  Dr. Genzwein 
Ferenc elmondta, hogy a kapcsolatfelvétel 
még a 2015-ös EFOTT kapcsán kezdődött, majd 
egy kölcsönösen konstruktív tárgyalási, egyez-
tetési folyamat vezetett oda, hogy a 2016. év 
tavaszán stratégiai együttműködési megálla-
podást kötöttünk egymással, miközben eldőlt 
az is, hogy az ÁSZ volt oktatási központja lesz 
az egyetemi beruházás helyszíne. Itt sor kerül 
a meglévő épület teljes rekonstrukciójára, az 
ott lévő felesleges, elavult, használhatatlan 
építmény bizonyos bontására. Új sportcsarnok 

épül, három sátorral fedett teniszpálya, illetve 
– egészen friss döntés alapján – egy vízi sport-
centrum létesítésére is sor kerül, ami tartal-
mazza a strandlabdarúgást, a strandröplabdát 
és a strandkézilabdát. Ezek dinamikusan fej-
lődő, rohamosan növekvő népszerűségű sport-
ágak, így nem véletlen, hogy a labdajáték tan-
szék tantervében most már 10%-kal fog sze-
repelni ezeknek a sportágaknak az oktatása. A 
pálya, ami egyébként szintén sátorral fedett, és 
az országban egyedülállóként lesz ilyen egy kis 
lelátóval és világítással, a szövetségekkel való 
előzetes tárgyalás után a magyar válogatott 
edzőtáborául is szolgál majd a jövőben. Kancel-
lár úr bejelentése szerint legkésőbb 2019. év 
januárjában megkezdődik a tényleges oktatás a 
leendő, Velencén működő vízisport-tanszéken, 
így örömmel mondhatom, hogy bár eddig csak 
ízlelgettük a gondolatot, hogy Velence egye-
temi város, most már el is hisszük, hogy azok 
lettünk! Ez vitathatatlanul óriási dolog, hiszen 
nincs is más olyan hasonló méretű és lakos-
ságszámú kisváros Magyarországon, amelyik 
ezt elmondhatja magáról. A jelenlegi legkisebb 
egyetemi város, a 32 ezres lélekszámú Gödöllő, 

tehát – maradva a sportos hasonlatnál – nem 
volt kis bravúr a részünkről ennek az együttmű-
ködésnek a tető alá hozása.
Dr. Szvercsák Szilvia: Hozzátenném, kancel-
lár úr beszámolójából azt is megtudhatták a 
jelenlévők, hogy az utóbbi hetekben felmerült 
annak lehetősége is, hogy a Velencei-tavon lévő 
két vízisportcentrum – egyrészt az evezőspálya, 
másrészt a velencei vízisport iskola – üzemel-
tetését, kezelését vegye át az egyetem. A tár-
gyalások folynak, megvizsgálják a lehetőségeit 
annak, hogy pénzügyileg milyen terhet ró ez 
az egyetemre, hogyan tudnák ezt ellátni. Jelen 
állás szerint úgy tűnik, hogy a két vízisport-léte-
sítmény kezelését az egyetem meg tudja majd 
oldani. Ezenkívül a tervezett tornacsarnokunk 
és uszodánk, valamint a labdarúgópálya meg-
valósításában, fejlesztésében is szerepet vállal 
a Testnevelési Egyetem, de nem maradnak ki 
olyan területek sem az együttműködésből, mint 
a kutatás, az oktatás és a kultúra. Azt is nagyon 
fontos kiemelni, hogy az egyetemi beruházás 
munkahelyeket is teremt Velencén, ami nem 
elhanyagolható tényező.

(MB)

Meghívó
    Szeretettel hívjuk és várjuk

    2017. október 20-án 10 órakor
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola udvarára  

(eső esetén a Zöldliget Általános Iskolába)
 

–  Koszti András polgármester köszöntője
– Tessely Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
–  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak műsora
– Velence Díszpolgára díj átadása
– Velencéért Emlékérem átadása
– Történelmi egyházak áldása
– Koszorúzás (az ünnepség után a Hősök parkjában)

Az ünnepség és a koszorúzás után 
a 3. sz. vk. Országgyűlési Képviselői Iroda megnyitója  
(12.00, Szabolcsi út-Kertész u. körforgalom mellett, 1412/6 hrsz.)            Velence Város Önkormányzata
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Imádságos emlékezés 
Október 6-án

Teremtő Istenünk! A Magyar Golgota Napján 
Hozzád esdünk, Hozzád fohászkodunk. Köszön-
jük, hogy az 1848-49-es Magyar Forradalom és 
Szabadságharc során megáldottad népünk fia-
inak áldozatos küzdelmét, szent akarását, azt 
megszentelted, s vérük hullásával áldozhattak 
a Magyar Szabadság oltárán. Áldunk és magasz-
talunk azért, hogy a nemzet egybeforrhatott, 
eggyé válhatott a Te szent Neved alatt a dicsősé-
ges küzdelemben, később a túlerővel szembeni 
hősies elbukásban, majd a vértanúság krisztusi, 
úrvacsorás áldozatában, s annak bátor, hívő vál-
lalásában. 
Köszönjük, hogy Benned és Általad győzött – 
minden elbukás ellenére is – ott a Magyar Gol-
gotán a Magyar Szabadság drága ügye. Ahogy 
Krisztus ügye is a golgotai áldozatban vált világ-
méretű, győztes üggyé. 
Tudjuk azt is Urunk, hogy március 15. és október 
6. egymástól elválaszthatatlanok, s összefügg-
nek a Te örök végzésedben. Elhullt hőseink, már-
tírjaink vére – az Aradi Tizenháromé, s az aznap 
kivégzett magyar miniszterelnöké is – magve-
téssé lett sokat szenvedett, kicsiny népünk éle-
tében. Szenvedésünket a krisztusi áldozatban 
felmagasztaltad, s lobogó zászlóvá, fénylő csil-
laggá tetted minden nemzedék számára. 
Köszönjük, hogy a szabadság mámoros örömé-
ben, a hősies harcban, majd az elbukás kínzó fáj-
dalmában e nép megláthatta megváltó Krisztu-
sát, a halálon is győzedelmeskedő Bárány Krisz-
tust, Aki csendesen átölelte, vigasztalta, megál-
dotta, s szerette, mint olyan népet, amelyik az 
élő Istent már színről-színre látta, s már átlépett 
az Üdvösség, az Örök Kegyelem csillagkapuján. 
Add Urunk, hogy példájuk kötelezzen bennün-
ket is a Szépre, a Jóra, az Igazra, a nemzetért 
való bátor kiállásra. Kérünk, érettük is áldd meg 
székely-magyar testvéreink mostani, áldozatos 
küzdelmét, melyet ősi földjükért, szabadság-
jogaikért, függetlenségéért folytatnak. Legyen 
áldott Arad, s 1848-49 örök emlékezete! 

61 esztendeje immár… Megrendült szívvel ünne-
pel e napon minden igaz magyar. Hisz e napon 
a Népek Krisztusává lett Magyarország (Márai 
Sándor). Szabadságvágyának még a Terror sem 
jelentett akadályt. Fénylő, messze ragyogó, 
evangéliumi ünnep ez! 
Egyetlen egy forradalmat sem jellemzett 
ennyire a HŐSIESSÉG, a TISZTESSÉG, a MÉLTÓ-
SÁG! Ez a három szó az Magyarok Világszövetsé-
gének 2008-as jelszava volt. Mily kár, hogy a mai 
un. politikai ellenzék nem tud e hármas jelszó-
hoz felnőni, s méltatlan ’56 örökéhez. Szavaik, és 
tetteik nincsenek összhangban. 
1956-ot a szavak és a tettek őszinte összhangja 

A magyarok világforradalma – 1956. október 23.
jellemezte. Újra el kell érnünk erre az erkölcsi 
magasságra. Mélybehullásunkban ma is 1956 
ad erőt és hitet! Ötvenhat a mi fénylő, betlehemi 
csillagunk. Öröksége kötelez. Ezért nem enged-
hetünk a ’48-ból, az ’56-ból, s 2006-ból, amikor 
az akkori balos kormányhatalom meggyalázta a 
fél évszázados Magyar Forradalom emlékét. 
S még egy volt az 1956. október 23-i forradalom: 
„Hótisztaságú”! Maga Ravasz László püspök, a 
20. századi magyar kálvinizmus „szentje” jelle-
mezte így. Még a volt kommunista, Nagy Imre is 
megfürdött az isteni kegyelemben, ahogy mind, 
mert a forradalom megszentelte őket, s a krisz-
tusi áldozatban fehérebbek lettek, mint a hó. 
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Mert a Hazát saját érdekeik elé tudták helyezni. 
„A Haza minden előtt…” S maga Nagy Imre is 
felnőtt a Hazához, s azt vállalta a pártérdekek 
helyett. S nem kért kegyelmet a Haza elbitorlói-
tól, volt elvtársaitól. Láthattuk, mit ér a kommu-
nista barátság?…
S a mai – magát baloldalinak beállító – pártok-
rácia milyen? Tiszta-e? Legsúlyosabb bűnük, 
hogy a globalizmus markába löktek minket… 
Dudás József, Szabó János, Pongrátz Gergely 
és Ödön, Rácz Sándor, Wittner Mária, Tóth 
Ilonka, Mansfeld Péter – ma élők és megholtak 
– a magyar függetlenségért harcoltak, – ezek 
pedig eladtak minket, mint ’56 novemberé-
ben az amerikaiak az oroszoknak… Ők a tarka 
magyarok politikusai, a labancoké, a híg magya-

roké, akiknek minden mindegy, s nem számít 
nekik a haza sorsa. Hol a mai balos, liberális 
politikai elitben a HŐSIESSÉG, a MÉLTÓSÁG, a 
TISZTESSÉG? SEHOL! Nagyítóval sem találni! 
Elárulták ’56-ot, csak hivatkoznak rá, álságosan 
megünneplik, de semmit sem tesznek elvei 
megvalósulásáért, sőt az ellen dolgoznak tűz-
zel-vassal. Csak saját pecsenyéjüket sütögetik. 
Saját vagyonukat gyarapítják! 
S a mai legfontosabb üzenet: – 1956 örökét 
nekünk kell beteljesítenünk! S a nemzeti radika-
lizmus alatt – nekünk megmaradt kuruc magya-
roknak, mélymagyaroknak, színmagyaroknak – 
kiépíteni azt az erőt, amely majd kiharcolja, hogy 
sorsunkat a saját kezünkbe vehessük, s Magyar-
ország újra a magyaroké lehessen. 

Hiszem és vallom: Magyarország nem volt, 
hanem lesz!
Éljen az uralkodó, élő Szent Korona! Éljen 
Nagy-Magyarország! Éljen a Haza! 

Alkalmak: 
Minden vasárnap: Istentiszteletek, 9 óra: Refor-
mátus Imaház – Újváros, Kossuth u. 1. , illetve fél 
11 óra: Református templom – Óváros, Temp-
lom köz 1. A Reformáció Emléknapja (október 
31.) előtti vasárnapon mindkét istentiszteleti 
helyünkön (Imaház 9 óra, Templom fél 11 óra) 
ünnepi, reformációi, úrvacsorás (új borra is ekkor 
vesszük magunkhoz a szent jegyeket!) istentisz-
teletet tartunk. 
Várjuk Testvéreinket!

Angolos hittantáborunkat 2017. augusztus 
második hetében tartottuk Velencén, a Timó-
theus Missziós Házban. A délelőtti reggeli áhí-
tatok, foglalkozások és közösségi játékok témái 
a testrészek és érzékszervek felől ismertették 
meg a gyerekekkel a Bibliát. A Szentírásban sok 
helyen megtaláljuk ezek nyomait. 
A táborban az emberi test alapjaira építve 
jutottunk el a „fejig”, az egyházat alapító Jézus 
Krisztus mindent összefogó, egyetemes valósá-
gáig. Kézműves foglalkozások, hajókirándulás a 
Velencei-tavon, a budapesti Bibliamúzeumban 
(Ráday u. 28.) tett felejthetetlen látogatás, angol 
énekek tanulása Naomi nénivel, Csere Zsanival, 
strandolás és rengeteg játék, móka és kacagás 
tette élményekben gazdaggá az idei tábort. 
A héten tanultakból összeállított műsorunkat 
az augusztus 12-i Protestáns Családi Napon és 
Találkozón mutattuk be. Köszönetet szeretnék 
mondani mindazoknak, akik segítették a tábor 
megvalósulását, s persze a részt vevő gyerme-
keknek és szüleiknek. 

Horváthné Zólyomi Ágota
táborvezető pedagógus, református hitoktató

A Szomszédos Kápolnásnyék új diakónusaként 
szolgálja a katolikus egyházat Velencén is Rohr-
bacher János. Az egyházmegye belső szervezeti 
alakulásából adódott, hogy a nyugállományba 
vonult kápolnásnyéki plébános helyére került, 
de nem önálló jogkörrel. Ez a hely ugyanis meg-
szűnt önállónak lenni és a velencei plébánia 
alá tartozik. Így itt lakik, de Velence plébánosa, 
Norbert atya az elöljárója, és ketten szolgálnak a 
templomokban, iskolákban, vagy ahová szolgá-
latukat kérik. 

Önéletrajz

Budapesten, az 1953. év november hónap 10. 
napján születtem római katolikus családban, 
második gyermekként. Ketten vagyunk test-
vérek. Családunk imádságos, hívő keresztény 
életet élt. Bátyám családos, én pedig mindvégig 
szüleimmel laktam, nem nősültem meg. Édes-
apám az 1992. év tavaszán, Édesanyám pedig 
a 2010. év szeptember hónap végén meghalt. 
Újpesten, társasházi lakásban van az otthonom.
1972. évben gépésztechnikus képesítést sze-
reztem Budapesten, majd a vasúthoz mentem 
dolgozni. Munkám során kezdetben mozdonyla-
katos, később villamos mozdonyvezető voltam. 
Ezt követően műszaki középvezetőként moz-
donyok üzemeltetésével, vasúti baleset-elhá-
rítással és mozdonyvezetők oktatásával foglal-
koztam. Végül mint oktatótiszt, hagytam abba a 
vasútüzemi munkát.
Munkám mellett három főiskolán szereztem 
diplomát. 1991-ben BME műszaki oktató sza-
kán, 1998-ban ELTE könyvtáros szakán, majd 
2008-ban a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola hittanár-nevelő szakán. Az 1992/93 – 
1994/95 tanévekben elvégeztem a Ward Mária 
hitoktatóképző tanfolyamot is.
A vasútüzemi munka után életem Pesten, a kar-
melitáknál folytattam. Naponta jártam szentmi-
sére, ahol ministráns szolgálatot végeztem. A 
Jó Isten kegyelme és életpályám megfontolása 
a 2014. év tavaszán, arra vezetett, hogy jelent-
kezzem papi szolgálatra, a Székesfehérvári Egy-
házmegyébe. A felvételi eljárás után kerültem 
Budapesten a Központi Papnevelő Intézetbe, 
ahol 2014–17 között szeminarista voltam, majd 

2017. év januárjában Tatabánya – Bánhida plé-
bániára kerültem további gyakorlati ismeretek 
megszerzésére. 2017. június 24-én, Székesfe-
hérváron Spányi Antal megyés püspök úr diakó-
nussá szentelt, és Kápolnásnyékre helyezett.

Rohrbacher János

Angolos református hittantábor Velencén

Reformáció 500

Ebben az esztendőben szerte a világon 
megünneplik a Reformáció 500. évforduló-
ját. Minden évben, október 31-én, a Refor-
máció emléknapján protestáns felekezete-
ink megemlékeznek a Luther Márton által, 
1517. október 31-én elindított hitújítási 
folyamatról, de ebben az évben – egyszeri 
és megismételhetetlen módon – a Refor-
máció 500. évfordulóját ünnepli a protes-
táns világ. Ebből az alkalomból kerül sor – a 
kormányprogram részeként – a budapesti 
Papp László Sportarénában, október 31-én, 
10 órai kezdettel az Országos Reformá-
ciói Megemlékezésre, amelyen köszöntőt 
mond Balog Zoltán miniszter, s az ünnepi 
beszédet dr. Orbán Viktor miniszterelnök 
tartja. Istentisztelet, s gazdag kulturális 
program követi az elhangzó beszédeket. 
Ezen az alkalmon a velencei reformátusok 
is jelentős küldöttséggel vesznek részt. 
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Gyerekekről
Tudósítónk a Meseliget Óvodából:

Serhókné Varjas Edit

Nagycsoportosok lettünk!
Elérkezett a szeptember, így elkezdődött egy 
újabb év az óvodában. Nekünk Piros alma cso-
portosoknak egyben az utolsó év is, így együtt, 
hiszen nagycsoportosok lettünk. Nemrég még 
a szülőkkel együtt félénken, néha sírdogálva 
léptek be a gyerekek a csoportba. Most, szep-
temberben mindenki vidáman érkezett, a gye-
rekek örültek egymásnak és nekünk óvó nénik-
nek is. Mindenki változott, elsősorban meg-
nőttek, sokan már a fogaikat váltják, nagyon 
okosak, önállóak és mindenre nyitottak lettek. 
Sok-sok mesélni valójuk volt az elmúlt nyárról, 
amelyeket igazi nagycsoportos módjára rajzok-
kal is megjelenítettek. Egy vidám élményekkel 
teli munkás év vár ránk, annak érdekében, hogy 
a harminc kis piros alma beérjen, iskolaéretté 
váljon.
Nagycsoportban feladatunk, hogy a szervezett 
és spontán tanuláshoz megteremtsük a támo-
gató környezetet. Élményt nyújtó tevékeny-
ségeket, gazdag tárgyi környezetet, változatos 
helyszíneket, közösen átélt élményeket, együtt 
játszás lehetőségét biztosítsuk a tapasztalat-
szerzésben. Ezzel a célunk, hogy a komplex sze-
mélyiségfejlődést segítsük elő, hogy az iskolába 
lépő gyermek birtokába legyen azon képessé-
geknek, amelyek alkalmassá teszik az iskolai 
élet sikeres megkezdését (feladattudat, önálló 
feladatvégzés, együttműködő képesség, kitar-
tás, önfegyelem stb.). A különböző képességek 
fejlesztéséhez minden érzékszervet foglalkoz-
tató tapasztalás, felfedezés lehetőségét megte-
remtjük. Minden időt, lehetőséget kihasználunk 

a játékra, mozgásra, annak érdekében, hogy 
fejlődjön mozgáskoordinációjuk. Sok-sok verset 
és mesét mondunk, dramatizálunk, amellyel az 
a célunk, hogy a szövegértési és beszédképes-
ségük fejlődjön. Az iskola elkezdésére képessé 
váljanak választékosan, helyes mondatalkotás-
sal kifejezni gondolataikat. A különböző kísérle-
tekkel, matematikai jelegű játékos feladatokkal 
segítjük a problémamegoldó gondolkodásuk 
fejlődését. A fakultatív programokon való rész-
vétel pl. korcsolya-, úszás-, táncoktatás lehető-
séget biztosít a személyiségjegyek további fej-
lesztésére és a tehetséggondozásra is. A közös 

programok, kirándulások szervezésével segítjük 
a közösségi érzés erősödését, a szociális maga-
tartás fejlődését és az ismeretek koncentrikus 
bővülését.
Ebben a nevelési évben is igyekszünk a gyere-
keket a közösen végzett tevékenységek során, 
sok emlékezetes, örömteli sikerélményhez jut-
tatni, hogy önállóságuk, önértékelésük, pozitív 
énképük fejlődjön és a későbbi életük folyamán 
is szívesen gondoljanak vissza óvodás éveikre.

Bóra Csilla
óvodapedagógus, 

Piros alma csoport
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Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a VHG Nonprofi t Kft. 2017. 
szeptemberétől tovább bővíti a házhoz menő 
rendszerben gyűjthető hulladékok körét a cso-
magolási üveghulladékkal, amely a jövőben 
negyedévente kerül begyűjtésre.

Szelektíven gyűjthető csomagolási üveg-
hulladékok: 

•  befőttesüvegek, ásványvizes üvegpalackok, 
röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörös-
üvegek, szörpösüvegek, konzerves üvegek, 
bébiételes üvegek.

Nem kerül elszállításra: 
•  ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, 

szemüveg, neoncső, gyógyszeresüvegek, por-
celán, kerámia, járműszélvédő.

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üve-
get lehet gyűjteni.

A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet 
olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti 
követelményeknek, Társaságunknak nem áll 
módjában azokat elszállítani!

Házhoz menő üveghulladék-gyűjtési napok 
2017. Velence
szeptember 7., december 19., január 23.
Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyi-
ségi korlátja nincs.
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveg-
hulladékokat legkésőbb a szállítás napján reg-
gel 07.00 óráig műanyag áttetsző zsákban 
az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalo-
gos-, se a járműforgalmat ne akadályozza.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ÜVEGHULLADÉK!

Óvodai beszoktatás

Az első nagy váltás a szülő és gyermek éle-
tében, amikor a kicsi először lépi át az óvoda 
küszöbét. Izgalmas időszak. Mennyire lesz köny-
nyű őt beszoktatni a közösségbe? Mennyire 
viseli meg az elválás? Könnyen alkalmazkodik-e 
majd a szabályokhoz? Megtalálja a helyét a cso-
portban, a közös hangot a nevelőivel? Sok-sok 
kérdés motoszkál a szülőkben ilyenkor.
Valóban, az első igazi megmérettetés a csalá-
dok, a szülők életében az óvodai beszoktatás, 
amiben, mi óvodapedagógusok sokat próbá-
lunk segíteni, hogy minél gördülékenyebben 
menjen. Óvodába lépés előtt tájékoztató szülői 
értekezletet tartunk, melyen minden óvodával 
kapcsolatos kérdést megbeszélünk. Lehetősé-
gük van a szülőknek a csoportszobák és egyéb 
helyiségek megtekintésére is. Természetesen 
az „anyás beszoktatást” lehetővé tesszük, hogy 

a gyermekek könnyebben illeszkedjenek be a 
csoport életébe.
A beszoktatás ideje alatt lehetőség van az 
együtt játszásra, amely segítséget nyújt abban, 
hogy hamarabb elfogadja a gyermek az óvodát, 
hogy minél előbb biztonságosan érezze magát. 
Mindig maximálisan figyelembe vesszük a szülő 
kérését a beszoktatással kapcsolatosan. Van, aki 
nem tart igényt a beszoktatásra, és van, aki több 
időt is eltöltene gyermekével az óvodában. Az 
ilyen jellegű kérdést minden esetben a gyer-
mek érdekét szem előtt tartva, a szülővel meg-
beszélve döntjük el.
Az óvodába lépő gyermek magával hozhatja 
otthonról kedvenc holmiját, plüssállatát, „alvó-
káját”. Egyéni szükségleteit mindig figyelembe 
vesszük. Célunk, hogy a kisgyermek megértse, 
a napi óvodai élet valójában egy ismétlődő cik-

lus, vagyis a szülők távozásával kezdődik, és 
anya-apa visszatérésével ér véget. Beszoktatás 
ideje alatt a bizalom és az együttműködés szá-
munkra a legfontosabb. 
A közösségbe való beilleszkedés egy nagy lépés 
a gyermek életében, önállóságot, bátorságot és 
főleg bizalmat kíván meg. Nem lehet siettetni, 
de támogatni igen. Ez egy hosszú folyamat, 
ami nem ér véget a reggeli sírások megszűné-
sével. Egészen addig tart, amíg a gyerekekben 
tudatosul, hogy a napjukat az óvodában töltik, 
délután pedig hazamennek a szüleikkel. Egy-
egy betegség, szünet, néhány napos hiányzás 
is visszavetheti ezt a folyamatot, de dicsérettel, 
türelemmel, kitartással és határozottsággal 
elérhetjük, hogy gyermekeink magabiztos óvo-
dások legyenek. Ander Beáta

óvodapedagógus, Pillangó csoport
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Iskolai hitéleti tájékoztató
Kedves Szülők!
A Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola és Gimnáziumban lét-
rehoztunk egy hitéleti csoportot. Ennek tagjai a 
különböző felekezetek képviselői, Pápai Szabó 
György református lelkipásztor, Récsei Nor-
bert atya, Vadon Sándor baptista lelkipásztor, s 
Kovács Dániel baptista iskolalelkészünk, vala-
mint az iskolában tanító hitoktatók.
Összeállítottuk erre az évre tervezett programja-
inkat. Iskolánkban lehetőség van a hit- és erkölcs-
tan órák keretében katolikus, református hitta-
non való részvételre, valamint a bibliaismeret tan-
tárgy és az erkölcstan választására is. Mivel több 
felekezet is jelen van az oktatásban, a tanórákon, 
így arra gondoltunk, hogy az áhítatot is felváltva 
tartanák a különböző felekezetek képviselői.
Mindkét iskolarészben minden kedden reggel 
7.30–7.55 között áhítatot tartunk, amire szere-
tettel várjuk a gyerekeket! Helye a ligetben az 
étkező, a zöld iskolarészben a szolfézsterem.
Ebben az évben folytatnánk az istentiszteletek 
tartását az iskolában. Az első félévben szep-
tember 28-án, 17.00 órától, valamint novem-
ber 16-án, szintén 17.00 órától kezdődnének. 

Ezekre az alkalmakra szeretettel látjuk a kedves 
szülőket, gyerekeket! Helye a liget iskola aulája.
Iskolánknak továbbra is Kovács Dániel az iskola-
lelkésze, aki az iskolai lelki gondozást végezné 
a tanulók körében. Amelyik gyereknek problé-
mája van, akár magatartásgond, éjszakai félel-
mek, családi események nehezebb feldolgo-
zása, jelentkezzenek az osztályfőnöküknél, aki 
továbbítja felém, és én Daninak összeállítom az 

órarendjét. Egy gyerekkel 20 percet tud foglal-
kozni, természetesen csak akkor, ha a szülő is 
támogatja az ilyen irányú segítséget. Iskolalelké-
szünket már az előző évben is meghívták a kol-
légáim az osztályfőnöki órákra. Ebben az évben 
is szeretné folytatni ezt a munkát. 
A reformáció 500. évfordulójának a méltó 
megünneplésén dolgoznak iskolánk diákjai és 
hitoktatói.
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Zöldligetes estéket szeretnénk szervezni a szülők-
nek. Ezekkel az előadásokkal is szeretnénk segít-
séget nyújtani a nevelésben. Terveinkben szere-
pelnek a következő előadók: Uszalyné Pécsi Rita 
keresztyén neveléskutató, négy gyermek édes-
anyja, Pál Feri atya, Récsei Norbert atya, az inter-
netezés veszélyeiről is szeretnénk meghívni egy 
előadót. Felmerült még Böjte Csaba atya neve is. 
Az előadásokat 18.00 órától tervezzük, ingyenesek 
lesznek. Az első előadás novemberben várható.

A harmadikos-negyedikes gyerekeknek angol 
bibliai szakkör beindítását tervezzük Szigeth 
Szilvia és Christine Brander kolléganőink veze-
tésével a liget iskolarészben. Szeretettel hívunk 
minden érdeklődőt!  Hívjuk a szülőket minden 
csütörtök este 18.00 órára, hogy a keresztyén 
nevelőkkel együtt járjunk közben iskolánkért, 
imádkozzunk együtt a gyerekekért, a pedagógu-
sokért! Helye a 4. c osztályterme.
Közös nyári keresztyén tábor megszervezését is 

tervezzük. Helyszíne az iskola. Délutánonként 
pedig megismerkednénk az egyes felekezetek-
kel, templomaikkal.
Terveink szerint minden információt iskolánk 
honlapján, a Hitélet cím alatt megtalálhatnak.
Áldott tanévet kívánok mindenkinek!

Papp Sándorné
hitéleti és nevelési 
igazgatóhelyettes

Augusztus 31-én, 17 órakor az Országos Baptista fenntartású Oktatási 
Intézmények Országos Tanévnyitójával kezdetét vette a 2017/18-as 
tanév a mi iskolánkban is 180 tanítási nappal és 24 tanulócsoportban 637 
diákkal.
A legapróbb diákjaink valahogy így kezdhették el büszkén:
„Reggel rám köszönt a fecske:
Hova mész, te gyerekecske?”
Mondom neki: „Hallod, fecske,
Nem vagyok már gyerekecske,
Fejszém vágtam kemény fába,
Sietek az iskolába.
Iskolás lesz majd belőlem,
Sokat tanulhatsz majd tőlem!” 

Míg a nagyobbak már  kicsit másképp:
„… S hogy visszazeng még bennünk
tengerpart, sátortábor
mozgalmas, szép nyüzsgése
most is, iskolanyitáskor,
s hisszük, hogy friss szorgalmunk
arany gyümölcsöt érlel
maradék nyári tűzből,
maradék nyári hévvel.”
Az biztos, hogy rengeteg feladattal,  munkával vár diákot és pedagógust 
az új tanév is. 
Köszönjük szépen előre a szülők és a város segítségét, együttműködését!

Új tanév

TEKER A SULI 
szeptember 30., szombat

Részletek az osztályfőnököktől!

Papírgyűjtés

Az őszi iskolai papírgyűjtés ideje szeptember 25. és 29. között 
zajlik. 

Külön gyűjtjük a kartonokat, a lehető legkisebbre összehajtva, 
összekötve, illetve külön az újságpapírokat kötegelve. 

Ha lehetőségük van rá, akkor kérjük Önöket, hogy a „fehér” lapokat 
külön kötegeljék. 

A pakolás, a rendszerezés válik egyszerűbbé és hatékonyabbá, ha 
összekötött csomagokat hoznak a Liget iskola parkolójába. 

Hétfőtől csütörtökig 7.00–16.00, 
pénteken 7.00–13.00 között.

A leadott mennyiségek árából  
az osztályközösségek gazdálkodhatnak majd.

Köszönjük szépen együttműködésüket!

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS!! 
 

A  VELENCEI   HELYTÖRTÉNETI   EGYESÜLET TÖRTÉNETÍRÓI  PÁLYÁZATOT  HIRDET 
AZ  ALÁBBI  KOROSZTÁLYOKNAK ÉS TÉMÁKBAN : (formátum tetszőleges) 

5-10 éves korig (gyermek kategória): Mottó: Velencei mamám mesélte ezt a 
mesét… 

10-18 éves korig (serdülő kategória): Mottó: Egy régi velencei történet… 

18-100 éves korig (felnőtt kategória): Mottó: Egy régi velencei legenda vagy 
monda 

Terjedelem: minimum: 2 oldal, maximum: tetszőleges oldalszám 

 

Mindhárom korosztályban 3- 3 értékes díj (5000, 3000, 2000 Ft-os vásárlási utalvány) 

Beadási határidő: 2017. november 01. (Helytörténeti iroda, vagy Könyvtár)  

           E-mail: velencehelytortenet@gmail.com  Tel: 0670 6290894 
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Mozgásban

Mátay Balázs

Velencén is „Be Active!”
Magyarországon Szeptember 23–30. között zajlik 
az Európai Sporthét  elnevezésű kezdeménye-
zés, amely európai uniós kampányként a mozgás 
népszerűsítését kívánja támogatni. A sporthét fő 
üzenete, hogy az aktív, testmozgásban gazdag 
életmód számos előnnyel jár az európai, köztük 
a magyar  polgárok számára, pozitív hatásai mind 
az egyén, mind a közösség életében megmutat-
koznak. A kezdeményezés hazai koordinátora a 
Magyar Szabadidősport Szövetség, amely törek-
szik e kampány hírét minél szélesebb körhöz eljut-
tatni, részvételre buzdítva az érdeklődő szerveze-
teket.
Az Európai Sporthét kiemelt fókusztémák – az 
oktatási környezet, a munkahelyek, a szabadban 
végzett mozgás, valamint a sportklubok és fit-
neszközpontok – köré épül. E témákban a kezde-
ményezések és rendezvények széles köre kerül 
megrendezésre különböző szinteken (uniós, 
tagállami, regionális és helyi szinten). Az Európai 
Bizottság 2017-ben Észtországban rendezi a hét 
nyitórendezvényét, amelyen várhatóan a média 
is nagy számban képviselteti magát. A Sporthét 
átfogó kampánymottója – „#BeActive” – az egész 
évben referenciakeretként szolgál a meglévő kam-
pányokhoz, eseményekhez és tevékenységekhez.
A Magyar Szabadidősport Szövetség tagszerve-
zetei országszerte számos eseményt szerveznek, 
amelyeken szeretettel várják a sportolni vágyókat, 
ugyanakkor örömmel vennék, ha a magyar sport-
szervezetek szélesebb körben is aktív résztvevői 
lehetnének a kampánynak, ezáltal is hozzájárulva 
a közös cél: a sportoló nemzet eléréséhez. A sza-
badidősport szövetség kéri a sportegyesületeket 
és a lakosságot, hogy a szeptember 23–30. közötti 
szabadidősport eseményeiket regisztrálják a 
Sporthét hazai honlapján, használják a #BeActive 
szlogent és juttassák el a sportolási lehetőségek 
hírét minél szélesebb körhöz. 
Az Európai Sporthétről további információk – bele-
értve az eseményregisztrációs felületet is – meg-
találhatók a www.europaisporthet.hu  oldalon.
A kampánnyal kapcsolatos kérdésekkel az érdek-
lődők forduljanak bizalommal a Magyar Szabad-
idősport Szövetség munkatársaihoz az info@
masport.hu e-mail címen, vagy a (+36 1) 460 6815 
telefonszámon.  -mb-
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 Velence sportja

Mátay Balázs

Nem kevesebb, mint 10 éremmel, 5 arannyal, 3 
ezüsttel és 2 bronzzal zárta a csehországi kajak-
kenu világbajnokságot augusztus végén a magyar 
csapat, ezzel az összesített éremtáblázaton a 
németek mögött a második helyen végzett. A 10 
medáliából egy a velencei kötődésű, a tóparton 
nevelkedett Tóth Dávidnak jutott, aki a férfi kajak 
4-es oszlopos tagjaként nyert vb-ezüstöt az 1000 
méteres távon. A Kammerer, Tóth, Ceiner, Paumann 
egység komoly csatában, néhány tizeddel szorult a 
győztes ausztrálok mögé, több mint 2 másodper-
cet verve a még dobogós németekre. Tóth Dávid 
számára majdnem balul sült el a racicei kaland, 
ugyanis a döntő előtti napon megcsúszott egy 
lépcsőn, felhasította sípcsontját, így nagy kötéssel 
a lábán állt rajthoz. De beült a hajóba, és mindent 
bele is adott, ahogy szokott, ezt a 2. hely jól jelzi.
Tóthnak ezzel tovább nőtt az ezüstkollekciója. A 
londoni olimpia (2012) és a milánói vb (2015) után 
újra a dobogó második fokára állhatott fel az 1000 
méteres távon induló négyes tagjaként. Van egy 
bronza is ezzel az egységgel, amit a 2013-as por-
tugáliai Eb-n nyert. Az egyetlen aranya a 2011-es 
szegedi vb-ről származik, amikor Kulifai Tamással 
párban az 500 méteres távon nyert K2-ben.
Az 1985-ös születésű Tóth Dávid Velencén nőtt fel, 
a VVSI-ben kezdett el kajakozni Fehér Zsolt, majd 
Gaálné Major Ildikó irányításával. A hagyományos 
utánpótlás-nevelő tóparti klubból 18 évesen, már 
ifjúsági világbajnokként került az MTK-hoz, majd 
volt a Vasas sportolója is 4 évig, mielőtt kikötött 
jelenlegi klubjánál, az Újpestnél, ahol a szintén 
velencei illetőségű, ugyancsak világbajnok kenus, 
Lakatos Zsanett is készül a megmérettetéseire. A 
kiváló sportember szülei ma is a városban élnek, 
s amikor a versenyek és a felkészülési tempó ezt 
engedi, ő maga is „itthon van otthon”.

Tóth Dávid vb-ezüstöt 
lapátolt

A második helyen végzett szeptember 10-én a 
Dél-Afrikában lebonyolított maratoni kajak-kenu 
világbajnokságon, a női kenusok megméretteté-
sén Lakatos Zsanett. Velence legifjabb díszpolgára 
sokáig a győzelemre is esélyes volt, ám a nagy terhe-
lést jobban bíró ukrán Bobak mellett végül a dobogó 
második fokára állhatott fel, a bronzérmet a cseh 
Jezova szerezte meg, több, mint 5 perccel Lakatos 
mögött célba érve. A másik magyar induló, Bragato 
Giada beborult és fel kellett adnia a küzdelmet. 
– Nagyon kemény volt, az első futás után zsibbadt 
mindenem, alig tudtam evezni, mentem az ukrán-
nal, de nem bírtam az iramát, így leszakadtam 
utána pedig már csak azon járt az agyam, hogy 
érjek be. Úgy éreztem, mintha nem is haladnék, 
alig maradt már erőm a hajrában. A víz nagyon 
alacsony volt, és tiszta iszap, de örülök a 2. hely-

Lakatos Zsanettnek is jutott  
egy világbajnoki ezüst

nek, nehéz menetben most ez volt a maximum 
amit kihozhattam magamból – mondta Lakatos 
Zsanett, aki hozzátette, hogy bár a versenysze-
zonnak vége van, csak néhány napra látogat haza, 
ugyanis – miközben levezetnek – a szingapúri 
versenyzőknek segítenek felkészülni a közelgő 
Ázsia-bajnokságra, így szeptember 18-tól három 
hétig a városállamban lapátolnak.

Elsőre 6. hely az ultrafutóversenyen!
Szeptember első teljes hétvégéjén rendezték 
meg a 3 versenyből álló ultrafutó kupasorozat, 
az OptiVita Kupa legutóbbi fordulóját. A rangos 
megmérettetésen kiválóan helytállt a velencei 
illetőségű, 21 éves sportoló – ő volt a mezőny 
messze legfiatalabb indulója –, Timár Dávid, aki 
élete első ultraversenyén a 6 órás futamban a 6. 
helyen végzett. Az Északi strand területén kialakí-
tott 1052 m-es pályán a kissé monoton körözge-
tést jó tempóban teljesítette a tóparti atléta, aki 
62,288 km-t futott a rendelkezésre álló hat óra 
alatt. A győzelmet 77,086 km-es teljesítménnyel 
a nagykanizsai Rudolf Tamás szerezte meg.
Timár Dávid elmondta, 14 éves kora óta rója a 
köröket, korábban az ARAK színeiben Székesfe-
hérváron sportolt, ám akkoriban még a közép-
távokat priorizálta. Jelenleg a Polythlon ETK 
színeiben áll rajthoz a különböző viadalokon. Az 
idén még egy nagyobb terve van: szeretné telje-
síteni a „VérKört”, ami hasonlít egy teljesítmény-
túrához, mert adott időn belül egy megadott 
útvonalon kell futni a Vértesben. Ezt bármikor 
teljesíthetik a vállalkozó szelleműek, ugyanis 
nincs időponthoz kötve. A teljesítést pedig QR 
kódok leolvasásával lehet igazolni. A táv 77 
km, 1600 méter szintemelkedéssel. Az útvonal 
a Vértes legszebb részeit járja be (Vitány-vár, 
Mária-szakadék, Géza-pihenő stb.). Teljesíthető 
egyébként nem csak futva, gyalog és kerékpár-
ral is, természetesen más-más szintidőkkel. 
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Velem. Veled. Vele. Velencén.
Legyen maradandó az élmény, és oszd meg ezt minél több emberrel! Legyen szó pólóról, bögré-
ről, kulacsról, vagy éppen esernyőről, mutasd meg mindenkinek, hogy neked miről szól VELEnce és 
milyen volt a VELEncén eltöltött idő. Velence, a közösségi élmények színtere.
A VELE-kollekció darabjai most akciós áron kaphatóak a Velence Korzón található Tourinform irodá-
ban: Velence Korzó, Tópart u. 47. 
Aktuális akció: minden megvásárolt póló mellé egy újabb pólót adunk ajándékba.* 
További kedvezményes árak a  velenceturizmus.hu oldalon.
* Az akció visszavonásig érvényes.
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JÁTÉK!

Önnek mit jelent Velence?  
Otthon…
Család…
Barátok…
Kikapcsolódás…
Most Legyen Velence Önnek is Ajándék!
Nincs más dolga, mint röviden megírni 
nekünk, hogy az Ön számára mit jelent 
Velence.
A gondolatokat az info@velenceturizmus.
hu e-mail címre vagy a Velence Korzón 
található Tourinform irodába várjuk, 2017. 
október 10-ig.
A játékban részt vevők között 5 szerencsés 
nyertes Nekem Velence kerámiabögrét 
kap ajándékba.
A nyerteseket e-mailen értesítjük 2017. 
október 13-án. 
A Velence kollekció összes darabja meg-
tekinthető a velenceturizmus.hu oldalon, 
továbbá megvásárolható a Velence Korzón 
található Tourinform irodában. 
Velence Korzó, Velence Tópart u. 47. 
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NYILATKOZAT

A 2017. október 4-én (szerdán) 15.00 órakor megrendezésre kerülő
Idősek Világnapja találkozóra szóló meghívást elfogadom. 

Kérem, szíveskedjenek részemre/részünkre helyet biztosítani.

Velence, 2017...........................         Név: ...............................................................................
                                    
                                                           Lakcím: ..........................................................................

Résztvevő nyugdíjas családtagom: 

Név: .............................................     Lakcím: ..........................................................................

Meghívó
az Idősek Világnapjára

Velence Város Önkormányzata

2017. október 4-én, 15.00 órakor

az Idősek Világnapja alkalmából

az idei évben is megrendezi a velencei iskolások és

óvodások közreműködésével

a Walzer étteremben a vacsorával egybekötött 

találkozót.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat a Polgármesteri Hivatalban, a Könyvtárban, az orvosi rendelőkben és a gyógyszertárakban kihelyezett nyilatkozat kitöltésével szíveskedjenek jelezni 2017. szeptember 29. napjáig. A nyilatkozat Velence Város honlapjáról (www.velence.hu) is letölthető, valamint a Velencei Híradóban is megjelenik. 

Szeretettel várunk minden kedves velencei nyugdíjast! 

Kérjük, hogy részvételi szándékukat a Polgármesteri Hivatalban, a Könyvtárban, 

az orvosi rendelőkben és a gyógyszertárakban kihelyezett nyilatkozat kitöltésével 

szíveskedjenek jelezni 2017. szeptember 29. napjáig. A nyilatkozat Velence Város 

honlapjáról (www.velence.hu) is letölthető, valamint a Velencei Híradóban is  

Szeretettel várunk minden kedves velencei nyugdíjast! 

 megjelenik.

2017. október 4-én (szerdán) az Idősek 
Világnapjához kötődő rendezvényre a 
buszjárat útvonala, menetrendje a követ-
kező:

AUTÓBUSZ INDULÁS ÓFALUBÓL:
14.15 Tópart –  Könyvtár előtti buszmegálló
14.18 Tópart –  Polgármesteri Hivatal előtti 

buszmegálló
14.21  Larus Holding előtti buszmegálló 

(Ország út)
14.24 Fő utca –  Orvosi rendelő előtti busz-

megálló
14.26 Fő utca –  Aranykút vendéglő utáni 

buszmegálló
14.28 Fő utca –  Tűzoltószertár melletti busz-

megálló
14.29 Fő utca –  Sarokház cukrászda melletti 

buszmegálló
14.30 Panoráma úton –  a Csemete utca 

sarkán
14.31 Panoráma úton –  a Rizling utca sarok
14.33 Csongor utca –  Panoráma út kereszte-

ződés
14.36 Kadarka utca – Csongor utcai sarok
14.39 Fő utca –  Enyedi utca sarok (helyi járat 

végáll.)
14.41  ÉDOSZ üdülő előtti buszmegálló 

(Ország út)

AUTÓBUSZ INDULÁSA VELENCEFÜRDŐRŐL
14.15 Béke utca 23.  (Velencefürdői vasútállo-

más mellett a tó felőli út)
14.18 Cápa parkolója
14.21 Arany János utcában a X. utca sarka
14.23 Arany János utcában a XIV. utca sarka
14.26 XIV. utcában a Vörösmarty M. utca sarka
14.29 XIV. utcában a Jókai utca sarok
14.32 Jókai utcában a IX. utca sarok
14.35 IX. utcában a Vörösmarty utca sarok
14.38 Petőfi utcában a IV. utca sarok
14.41 Iskola utca –  Jókai utca sarok (Heide-

nék mellett)
14.44 Iskola utca – Posta előtt
14.45 Iskola utca – Gyógyszertár előtt
14.47 Kenyérgyári ABC melletti parkoló
14.49 Határ utca 43. (Tóthék) előtt
14.50 Határ utca –  Kertész utca keresztező-

dése
14.51 Kertész utca – Vadász utca sarok
14.52 Akácfa utca 20. előtt

VISSZAINDULÁS: 20.00 ÓRAKOR
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Olvasni-Való
.

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

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

HAUSZMANN ALAJOS 
EGYSÉGES KÖZMűVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

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

Jókai Anna: Átvilágítás

Találó a memoár címe, hiszen Jókai Anna nem 
egyszerűen elbeszéli élete történetét, hanem 
csakugyan átvilágítja önmagát és a kort, amely-
ben élnie kellett. Ilyen értelemben könyve egy 
lélek fejlődéstörténete is, összefüggésben, 
kölcsönhatásban emberi és társadalmi környe-
zetével. Sikereiről és kudarcairól, emberi csa-
lódásairól, lelki megrázkódtatásairól és a nagy 
egymásra találásokról megkapó őszinteséggel 
vall az idén elhunyt írónő.

Carla Bardi : 
Teljes élet gluténmentesen

 

Gluténmentes étrendet követni nem könnyű, de 
nem lehetetlen! A könyv több mint 100 finom és 
tápláló gluténmentes étel receptjét tartalmazza, 
a reggelitől, az ebéden át a vacsoráig – sőt rág-
csálnivalókra és desszertekre is adnak ötleteket.

Nyulász Péter: A fürdők réme
 

Steve Berry :  
A tizennegyedik gyarmat

Steve Berry állandó hőse, a volt titkos ügynök, 
Cotton Malone ezúttal egy, még mindig alvó 
ügynökként dolgozó KGB-s tiszt ügyében nyo-
moz. A hajsza Szibéria kietlen pusztáitól a Fehér 
Ház zsúfolt tárgyalóterméig tart, Malone-nak 
pedig nemcsak képzett ellenfelével, hanem 
saját démonaival is meg kell küzdenie. Steve 
Berry inspiráló, új thrillerében minden megvan, 
amit tőle várunk: valóság, fikció és történelem.

Őszi  
Könyvtári Hét 

2017. október 3–8.
Ezen a héten lehetőség  

lesz ingyenes beiratkozásra,  
internetezésre és

 a lejárt határidejű könyvek kése-
delmi díj nélküli visszahozatalára.

Kreatív Vasárnap 
2017. október 8. 9.30–12.00 óráig
Gyerekeknek kézműves foglalko-

zás őszi termésekből

Nyulász Péter mesés detektívsorozata egy buda-
pesti magánnyomozó iroda rokoni és baráti tár-
saságának kacagtatóan humoros és fordulatos 
kalandjairól szól. A mesés történet egyedi jel-
legzetessége, hogy főszereplő gárdája a kilenc 
magyar kutyafajtát jeleníti meg, és a további 
szereplők is valós kutyafajták jellegzetességeit 
viselik. Ezenfelül a kalandok valós helyszíneken 
játszódnak, így a sorozatban kiemelkedő szere-
pet játszik a képi világ.
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas Klub

A nyár tovatűnt, mint egy álom. A gazdag kultu-
rális, sportprogramok már csak az iskolák, klu-
bok, baráti társaságok élménybeszámolóiban 
szerepelnek, és lassan emlékké szelídülnek.
Az óvodák, iskolák benépesültek, a vasúti parko-
lók, vonatok ismét megteltek. Az élet a lüktető 
nyári szezon után visszatér a régi „kerékvágásba”.
nyugdíjasklubunk tagjai – őszi nyitányként 
– szép számban vettek részt az etyeki Korda 
Filmstúdióban szervezett látogatáson. A prog-
ram, a színvonalas vendéglátással együtt nagy 
élményt jelentett a résztvevőknek. Köszönet 
érte a város vezetőinek és a szervezőknek. 
Klubunk tagsága a nyári szünetben is igen aktív 
volt. Mégis – mindnyájunkat meglepett, hogy 
az eddigi két őszi klubnapon „telt ház” volt ter-
münkben, a nagyszámú résztvevő miatt…
Nagy öröm ez számunkra, mert jelzi a klubtagok 
ragaszkodását közösségünkhöz.

A rendhagyó bevezető után néhány mondat a 
klubnapokról. Szeretettel és részvéttel üdvözöltük 
nemrég elhunyt holland klubtagunk özvegyét, 
PODHORSZKY Elenát, aki lányával együtt látoga-
tott el a klubba. Kerek születésnapi évfordulóján 
virággal köszöntöttük a 80 éves SLOTT IMRÉNÉT, 
aki ős velencei lakosként, pedagógusként szerzett 
jelentős érdemeket több generáció nevelésében. 
Táncos lábú klubtagunkat, a 75. születésnapját 
ünneplő HORVÁTH LAJOST és a mindössze 70 
éves MARTINOVSZKY JÓZSEF képviselő urat pedig 

pezsgővel köszöntöttük az „érett férfiak” társasá-
gába való belépésük alkalmából…
Az első klubnapon természetesen nyári élmény-
beszámolók, a színházi esték, a színes velencei 
programok, az unokákkal való találkozás/fog-
lalkozás, az időjárás-változás is szóba került. A 
zenét ezúttal Turánszky Gyula szolgáltatta. 
Második klubnapunkon a már hagyományos 
LECSÓPARTYT rendeztük meg. Ezúttal a lányok 
csapata főzte a hagyományos, magyaros egytál-
ételt, melyet a tagság jóízűen elfogyasztott.
A vélemények megoszlanak, hogy a férfiak, vagy 
a nők által főzött lecsó a jobb, mindenesetre 

mindegyik elfogyott, közben jól is éreztük 
magunkat. Jó mulatság férfi? női? munka volt… 
A fiatalabbaknak a tanulás, munka időszaka 
következik. Mi, idősebbek is készülünk az őszi/
téli időszakra, rendezzük kertünket, környeze-
tünket, elhunyt szeretteink otthonát, a temető-
ket. Közben a közös kirándulásokon, rendezvé-
nyeken is igyekezünk jól érezni magunkat… Mert 
az idő halad, megállíthatatlanul előre. Városunk 
minden polgárának szép őszi programokat, jó 
egészséget kíván:

Ujvári Mihály klubvezető 

Véget ért a nyár, beköszöntött az ősz. A nyári idő-
szakban sok helyre eljutott a klubunk: nyugdíjas 
találkozókra, gyógyvizes fürdőhelyekre, ahol kel-
lemes időt töltöttünk együtt a klubtársaimmal. 
A polgármester úr elvitt bennünket az etyeki 
Korda Filmparkba, ahol sok érdekességet láttunk. 
Jártunk „New Yorkban” és „Rómában” is, és egy 
idegenvezető végigkísért minket a filmforgatási 
helyszíneken. A kirándulásra velünk tartott Mátay 
Balázs főszerkesztő úr is, és sok fotót készített. Az 
egész napot kellemesen töltöttük, a nap végét 
pedig egy finom ebéddel zártuk egy biatorbágyi 
étteremben. Köszönjük szépen Koszti András pol-

gármester úrnak, és az önkormányzat dolgozói-
nak, akik részt vettek a szervezésben!
Részt vettünk városunk születésnapján, ahol 
egész nap programok voltak, az ünneplés pedig 
egy színpompás tűzijátékkal zárult. A klubba 
nemcsak az ősz, de az ajándékozás is „beköszön-
tött”, ugyanis szeptemberben közösen ünnepel-
jük meg a névnapokat, és felpezsdítjük klubunk 
életét. Minden kedves olvasónak, nyugdíjas tár-
sainknak jó egészséget kívánunk!

Kantár Ferencné klubvezető
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub
Az elmúlt évhez hasonlóan Polgármester úr ismét 
kirándulni vitte a velencei nyugdíjasokat. Idén 
Etyeken a Korda Filmstúdióban jártunk. Élmény 
volt New York és Róma díszletei között sétálni, a 
Látogató Központban pedig megismerkedhet-
tünk egy-két filmes trükkel is. A látogatás után 
Biatorbágyon nagyon finom ebédet kaptunk, büfé 
rendszerben mindenki annyit és azt ehetett, amit 
csak megkívánt. Köszönjük a nagyszerű élményt.
Idén a legszebb kertek versenyében klubunk 
tagjai Bajáczki László és Bajáczki Lászlóné első 
díjat nyertek, amihez szívből gratulálunk. Vala-
mennyien élvezzük kertjük gyümölcseit, mert 
gyakran hoznak a klubba barackot, körtét, szil-
vát, szőlőt. Rendszeresen kapunk zöldségeket a 
Kolonics és Benkő házaspároktól is, ezért gyak-
ran főzünk bográcsban, pl. lecsót.
Sokat szenvedtünk az idei nyár hőhullámaitól, 
de most jön el az ideje, amikor újra örülök egy kis 
napsütésnek és sajnáljuk, hogy nincs módunk a 
nyári melegből egy kicsit „bespájzolni” télire. 
Viszont itt az ideje a kirándulásoknak. Első őszi 
programunk Kőszeg, a Jurisics vár felfedezése 
volt. Nagyon élveztük, hogy a fegyverszobába 
megismerkedhettünk a középkori fegyverek-
kel, harci ruházatokkal, amelyek közül néhá-
nyat kézbe vehettünk, sőt fel is próbálhattunk. 

Megcsodáltuk a Szőlő Jövések Könyvét, ebbe 
a különleges könyvbe 1740 óta minden Szent 
György napon belerajzolják a Kőszeg környéki 
szőlőkből begyűjtött friss szőlőhajtásokat, azaz 
a „jövéseket”. Hazafelé megálltunk a Dabrókai 
csárdában, ahol finomakat ettünk, ittunk.
Jól sikerült „nyárbúcsúztató” összejövetelünk, 
ahol vendégeink voltak Koszti András polgár-
mester úr és felesége, Martinovszky úr és fele-
sége, Mátay Balázs, dr. Szvercsák Szilvia, Lindar-

dics Iván és Krausz György is. Lindardics Iván 
úr állta a vacsora költségeit, vendégeink itallal, 
süteménnyel járultak hozzá az est sikeréhez. 
Martinovszky úr kemencében sütött házi kenye-
ret hozott, ami nem csak szép, hanem nagyon 
finom is volt. Köszönjük, és reméljük jövőben is 
lesz alkalmunk eltölteni egy kellemes délutánt.
Mindenkinek kellemes szép napokat és jó egész-
séget kívánunk!

Herczeg Ferencné klubvezető

50 év után találkoztak!
Velencén, a Wenckheim-kastélyban (akkoriban még ott volt az elemi 
iskola) 50 évvel ezelőtt végzett helyi általános iskolás osztály egykori tanu-
lói és tanítói találkoztak az István étterem kerthelyiségében szeptember 
8-án, és idézték fel a régi idők iskolapadban töltött élményeit. A főszer-
vező, Kanalovics Lászlóné Julianna volt, aki elmondta, hogy az 1967-ben 
végzett évfolyam két osztályában (a és b osztály) összesen 51-en tanultak, 
az „ások” az ófalui, a „bések” az újtelepi városrészben éltek. Julianna nagy 
örömét fejezte ki, hogy – bár nem mindenkit sikerült elérnie és sajnos töb-
ben eltávoztak már az élők sorából – sokan jó egészségben megélték a fél 
évszázados jubileumot és el tudtak jönni a találkozóra.
– Szervezésem során 22 fővel sikerült kapcsolatot teremteni, és mindany-
nyian örültek a lehetőségnek, hogy sok év után újra találkozhatunk. Isme-
reteim szerint 20 fő már sajnos elhunyt (sajnos nagyon sokan). A hiányzó 9 
főről nem tudok semmint. Az a osztály a kastélyépületben kapott termet, 
a mai könyvtár helyén volt a tornaterem és a tanterem. A b osztály diákjai 
az udvaron lévő hosszú, több tantermes épületben tanultak. Ez ma már 
nincs. A kastély udvari főbejáratánál volt a sorakozó, illetve az ünnepsé-
gek. A lépcső még ma is meghatározó számomra, ugyanis a lépcső tetején 
állva magam is többször szavaltam ünnepségek alkalmával. Osztályfőnö-
keink: néhai Stumpf László és szintén néhai Deák Jánosné voltak. Még ma 

is élő tanárainkkal sikerült kapcsolatot teremteni és nagyon örültek meg-
hívásunknak. Nevezetesen Röthler Györgyné Irma néni, Fazekas Ferencné 
Marika néni, Ivanics Erzsébet Zsóka néni (Gödény Istvánné) és Dudás 
Ferenc – foglalta össze a legfőbb tudnivalókat az 50 évvel ezelőtt végzett 
velencei diákokról Kanalovics Lászlóné.



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

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
18.30–19.30

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 18.45–19.45 Női torna 17.45–18.45 Karate  18.15–19.15
Játékklub 16.00–19.00
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 

Bejelentkezés a  
06/20392-3296-os  

telefonszámon 
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. augusztus 12-én

Tóth Szabolcs – Végh Gabriella
Szabó Géza – Czvick Regina

2017. augusztus 19-én
Földházi Ákos Attila – dr. Domak Edit

Csizmazia József – Végh Vivien Klaudia

2017. augusztus 21-én
Hajnal Gábor – Mikuska Petra
Szabó Tamás – Dajka Roxána

2017. augusztus 25-én
Elek Zoltán Attila – Osváth Györgyi

2017. augusztus 26-án
Imling Keresztély – Karsay Diána Mária

Dr. Gazsó Balázs László –  
Nemesházi Orsolya Zsófia

2017. szeptember 2-án
Fabula Géza – Szabó Katalin

Balog József – Szudy Alexandra

2017. szeptember 9-én
Récsi Tamás – Gál Virág Anna

Deák István Gábor – dr. Molnár Edit

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

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

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szociális segí-
tést vagy – a szociális segítést is magába foglaló 
– személyi gondozást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segítés, 
mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb 
idejű támogatása, fejlesztése, amely elősegíti 
a körülményekhez képest legjobb életminőség 
elérését.
Szociális segítés: az ellátott mindennapi életvi-
telében, személyes környezete rendben tartá-
sában mindennapi ügyeinek intézésében nyújt 
segítséget.

Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos 
vagy személyes kérelemre történik.
Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650 Ft/óra
Szociális segítés: 1500 Ft/óra

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



Velencei Polgármesteri Hivatal

PoLGáRMEstER
Koszti András 

HIVAtALVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

tItKáRsáGI osZtáLY:
Vandlikné Lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás-szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-425 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
szabóné Rácz Éva  589-416 
titkársági ügyintéző 
Mátay Balázs  30-333-6171 
önkormányzati és kommunikációs referens 

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

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

PÉNZÜGYI És GAZDAsáGI osZtáLY
Nochtáné sulyok Mariann  
osztályvezető 589-414
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
Zsapka Judit  589-410 
pénzügyi ügyintéző 
Csizik Gabriella  589-410 
pénzügyi ügyintéző  
sári Viktória 589-415
pénzügyi ügyintéző
Balogh Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző
Kovács Jánosné  589-413 
adóigazgatási ügyintéző  
(építményadó, adókönyvelés, adó- és 
értékbizonyítvány)
szendreiné Zakály Márta  589-409 
adóigazgatási ügyintéző 
(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, 
adóigazolás, tartózkodás utáni idegenforgalmi 
adó, gépjárműadó)
Bíró Gábor  589-428 
adóigazgatási ügyintéző  
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára 
behajtandó köztartozások)

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)

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

Humán Család- és Gyermekjóléti 
szolgálat 

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

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

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

Közérdekű telefonszámok
Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021  
 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/700-012
Sebestyén András vezető 30 /954-0731

Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Bodnárné Jávori Tímea  
falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00  
(kastély, házasságkötő-terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)

DRV Zrt.  
Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda  8.00-13.00
Szakorvosi  
Rendelőintézet: 22/589-515
Központi  
Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104

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

06 30/825-9201

Hirdessen a Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu  
e-mail címen



292014. november–december

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.



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

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez 
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási 
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság feladata a hátrányos 
megkülönböztetéssel okozott 
jogsértések kivizsgálása és 

megszüntetése.
Keresse fel 

Dr. Szatmári Éva 
Fejér megyei 

egyenlőbánásmód-referens 
ügyfélfogadását:

+36 30/ 960-2657, 
eva.drszatmari@gmail.com

Székesfehérvári Regionális 
Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. 
tel: +36 20/562-9619
2017. 09. 06. szerda 11.30-15.30 
2017. 09. 20. szerda 11.30-15.30
(bejárat az iskolaudvar felöli 
oldalon)
Fejér Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 
25. tel: +36 30/380-7943
2017. 09. 07. szerda 11.30-15.30
Velence Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
2481 Velence, Tópart utca 26.  
tel: +36 22/472 744
2017. 09. 27. szerda 11.30-15.30 

 

Forduljon az                                                   ügyfélszolgálatához, ha

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 36 80 203 939   
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu
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Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?
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Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István
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Velence Resort & Spa superior

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

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

Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

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

Nyelvtanulás 
Velencei-tó Nyelviskola  

Angol, német, orosz, spanyol nyelvek – tanítás, 
korrepetálás, vizsgára felkészítés  
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon: 06 30/398-8515 vagy 06/22 474-570 (N

yil
v.t

ar
t.s

zá
m

: 0
01

59
-2

01
2)

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottjai, 

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

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

FoGADóóRát
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

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


