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Október 21.–november 20. Fekete Anna
természetfestő kiállítása 
munkanapokon 10.00-től 16.00 óráig
Wenckheim Kastély (Tópart u. 52.)

Október 27. KözmeghAllgAtás
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
általános közmeghallgatást tart, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel vár  
15.00 
Wenckheim Kastély Házasságkötő terme  
(Tópart u. 52.)

Október 29. IV. tökös mulatság
Tökös programok egész délután Halloween Tánc 
Show-val, jelmezversennyel, szellemlabirintussal, 
tökfaragással, töklámpás felvonulással, Tökkirály és 
Tökkirálynő választással
14.00-től 22.00 óráig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

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

November 2. KegYeletI megemlÉKezÉs 
Koszorúzás, emlékezés a harcokban elesett áldozatokra, 
kegyeleti sétával és koszorúzással egybekötve.
A kegyeleti körút Némedi-Varga László '56-os mártír katona
síremlékénél kezdődik a temető ravatalozójánál, majd a 
magyar és német katonák síremlékeinél, továbbá a kastély
sírkertjében az orosz katonák sírjainál folytatódik. A
megemlékezés-sorozat a Civilház emléktáblájánál ér véget.     
10.00-től 11.30-ig
Velencei temető (Ország út 23.)

November 2. halottak Napja
Ökumenikus (református-katolikus) megemlékezés  
a református temető Beck-kápolnájánál, majd  
a katolikus temető Krisztus-keresztjénél  
Pápai Szabó György református és Récsei Norbert 
katolikus lelkész szolgálatával. Minden emlékezőt 
szeretettel vár a két történelmi egyház.  
16.30
Velencei temető (Ország út 23.)

November 10. és 13. Élelmiszer gyűjtés 
A Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosok és 
Rászoruló Családok Klubjának szervezésében
14.00-től 19.00-ig és
8.00-tól 12.00-ig 
Velence Korzó – Spar (Tópart u. 47.)

November 11. és 18. Karácsonyfadísz-készítés
A részt vevő gyerekek elkészíthetik a legszebb és 
legötletesebb díszeket a város karácsonyfájára
17.00-től 19.00-ig 
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

November 12. Velence se–martonvásár
Fejér megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés
13.30
Kastélypark, sportpálya (Tópart u. 52.)

November 25. A Karácsonyfa feldíszítése
Az érdeklődő gyerekek közösen feldíszítik a város 
karácsonyfáját
15.00 
Velence Korzó (Tópart u. 47.)
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Képviselői fogadóórák 
november

Dr. Sirák András: 15.00–16.00  
2016. november 3. (csütörtök) 

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00  
2016. november 3. (csütörtök) 

Fésűs Attila: 8.00–10.00  
2016. november 4. (péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2016. november 7. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2016. november 7. (hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00  
2016. november 11. (péntek) 

Szabó György: 14.00–15.00  
2016. november 17. (csütörtök) 

Uj Roland: 10.00–12.00  
2016. november 7. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
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Az Idősek Világnapja alkalmából október 13-án a 
Walzer étteremben köszöntöttük Velence nyug-
díjasait, akikkel mindig nagy öröm és megtisztel-
tetés találkozni. Akik nélkül városunk nem lenne 
a régió egyik legdinamikusabban fejlődő telepü-
lése, hiszen évtizedeken át rengeteget dolgoztak 
ennek érdekében, egyúttal nagyon sokat tettek 
azért, hogy a mi jövőnk is reményteljes lehessen. 
Ők azok, akikről csak a szeretet, a köszönet és a 
tisztelet hangján szólhatok. Köszönöm, hogy so-
kat lehetek velük, köszönöm, hogy úgy érzem, 
egyre inkább be- és elfogadnak városvezetőként 
is, ami hatalmas elismerés számomra! Az idősek-
kel való törődés nekem nem csak egy mögöttes 
tartalom nélküli, üres kifejezés, alkalmi városveze-
tői kötelesség, ennél sokkal több! Minden adandó 
lehetőséget kihasználok, hogy Velük lehessek, így 
nagy örömmel szerveztük meg kollégáimmal ezt 
a mostani rendezvényt is. A tapasztaltak alapján, 
nem hiába.

óvó néniknek, tanítóknak, tanároknak is jár. Bangó 
Margit művésznőnek külön köszönöm a remek 
műsort és a varázslatos hangulatot! A Kossuth-dí-
jas előadóművész méltán elismert mestere mű-
fajának, magával ragadó előadásmódjával, közvet-
lenségével nem először hódította meg a velencei 
közönséget. Remélem, még sokszor átélhetjük ezt 
a remek élményt.
Engedjék meg, hogy néhány mondatban érintsem 
az október 2. napi népszavazást is. Városunkban az 
országos átlagot jóval meghaladó arányú, csaknem 
47 % -os volt a részvétel, ezért kizárólag a köszönet 
hangján szólhatok minden kedves velencei lakos-
ról, akik a referendum súlyát felmérve felelősen 
döntöttek, és elmentek leadni szavazatukat. Több, 
mint 3,3 millióan voksoltak nemmel a feltett kér-
désre: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országy-
gyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem ma-
gyar állampolgárok Magyarországra történő kötele-
ző betelepítését?” Magyarországon korábban soha, 

nok kenusunk, Lakatos Zsanett számára, aki nagy 
örömömre – legfrissebb aranyérmei társaságában 
– október 12-én meglátogatott a Polgármesteri 
Hivatalban. Zsanett a mögöttünk hagyott nyáron 
a klasszikus, és az embert próbáló maratoni távon 
egyaránt nyert újabb vb és Eb aranyakat. Nemcsak 
remek sportoló, kiváló ember is, méltán lett igen 
fiatalon városunk legrangosabb elismerésének 
birtokosa. Ezt ezúttal is bizonyította. Köszönöm 
neki, hogy meglátogatott, és hogy sikerei kap-
csán sohasem mulasztja el interjúiban, közösségi 
kommunikációs felületein megemlíteni Velence 
Városát, helyi támogatóit és városunkhoz való kö-
tődését!
Bízom abban, hogy a következő olimpián, Tokió-
ban már Zsanett is ott lehet a mezőnyben, mivel 
a hírek szerint 2020-ban már a női kenusok is sze-
rephez jutnak a hivatalos programban. Addig is kí-
vánok további sikereket, eredményes felkészülést. 
2017-ben is: Hajrá Zsanett!

Koszti András
polgármester

Kedves Nyugdíjasok, Tisztelt Velencei Szépkorú-
ak! Ezúton is kívánok Önöknek magam és képvi-
selő-testületünk tagjai nevében további, egész-
ségben eltöltött boldog éveket, és kívánok még 
sok-sok olyan együtt töltött vidám, tartalmas ren-
dezvényt, programot, mint amilyen ez a mostani is 
volt! Szeretném megköszönni a Meseliget Óvoda 
kisgyermekeinek és a Zöldliget Általános Iskola 
tanulóinak színvonalas, kedves műsorát. Látszik, 
hogy sokat és gondosan készültek a produkció-
ikra, ezért a köszönet természetesen a felkészítő 

egyetlen kérdésben sem volt ekkora az egyetértés, 
akár igenekről, akár nemekről, akár pártokról, akár 
politikától független kérdésekről kellett dönteni! A 
csaknem 3 és fél millió NEM szavazat Brüsszelnek 
egyértelmű üzenet országunktól, hogy NEM dönt-
het a fejünk fölött, a mi megkérdezésünk és bele-
egyezésünk nélkül arról, kikkel éljünk együtt, kiket 
engedjünk be a saját országunkba. 
Végezetül evezzünk át a sport világába, ahol 
szintén van mit és kinek köszönnünk. Véget ért a 
versenyévad díszpolgárunk, világ- és Európa-baj-
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Gyógyítóink

Dr. Valkó Péter
gyermekgyógyász,  
főorvos

V
ELENCEI HÍRADÓ: Örömmel üdvözöllek, 
emlékeim között kimagasló helyen állnak a 
közös hajnali kutyasétáltatások, amik évek 
óta egészen addig tartottak, amíg 16 éves 

kutyám, és 78 éves lábam el nem halt. Néhány vicce-
det szívesen megosztanám az olvasóval, de – tartok 
tőle – a nyomdafesték elpirulna, pirosra váltana.  Nem 
haragszol, ha előre összegezem a rólad kialakított véle-
ményemet? Én azon ritka és nagyra becsült emberek 
közé sorollak, akiket úgy lehet leírni, hogy „fecseg a fel-
szín, de bölcsen hallgat a mély”. Kérlek, ne vedd hízel-
gésnek, de én a magyar Albert Schweitzernek tartalak..
DR. VALKÓ PÉTER: Na, de mire alapozod a megállapí-
tásodat, ezt az érdemen felüli hasonlatodat?
VH.: Eleve a választott hivatásod. A világon létező 
legszebb, legáldozatosabb. Cum laude eredménnyel 
elvégezni az orvosegyetemet? A legnehezebb orvosi 
szakterületet választani? Zeneszerzői sikereid? Költé-
szeted? Novelláid? Kérlek, ismertesd az életutadat!
DR. VALKÓ PÉTER: Pesten, a Józsefvárosban szület-
tem 1944-ben, polgári családba, iskoláimat „osztály-
idegenként” végeztem el. Általános és középiskolái-
mat jeles, illetve kitűnő eredménnyel végeztem, így is 
érettségiztem a neves Kölcsey Gimnáziumban 1962-
ben. Közben, mintegy tíz évig zenét (tangóharmonika, 
zongora), valamint angolt és németet tanultam. Szár-
mazásom miatt két évig nem vettek fel az egyetemre, 
addig elvégeztem a műszerészi szakiskolát. 
VH.: A józsefvárosi srácokra nem éppen az volt a jellem-
ző, hogy suli után illedelmesen hazamennek, leülnek a 
zongora mellé, vagy előveszik a szótárt…
DR. VALKÓ PÉTER: 16 éves koromig édesanyám, ké-
sőbb Édesapám nevelt. Az általános szokásoktól elté-
rőén, nálunk édesanyám volt a szigorúbb, Édesapám 
engedékenyebb, de az első 16 év szigora végig hatott 
az életemben. 

VH.: Mi inspirált, hogy orvos, sőt – inkább a lányok anyai 
ösztöneire alapozott – gyermekgyógyász légy? 
DR.: VALKÓ PÉTER: A családunk egyik büszkesége 
volt dr. Rochliz Károly, a János Kórház igazgató főor-
vosa. Nyilván az ő megbecsült személyisége vonzott 
az orvosi pálya felé. Ezen túl – nyilván neveltetésem, 
olvasmányaim, de egész habitusom folytán – hatalmas 
elvárást, de elhivatottságot is érzek az elesettek, a gyá-
moltalanok, a rászorulók segítésére, megsegítésére. 
Ebben első helyet a betegek, legelsőbb helyet a beteg 
gyermekek foglalják el.
VH.: A kiváló egyetemi államvizsgád után, szinte feles-
legesnek tűnik megkérdeznem, hogy gyermekorvosi 
szakvizsgád hogyan sikerült. Hol szakvizsgáztál?
DR. VALKÓ PÉTER: A II. sz. Gyermekklinikán szakvizs-
gáztam, valóban kitűnő eredménnyel.
VH.: További szolgálati helyeid?
DR. VALKÓ PÉTER: A klinika után a Madarász utcai 
Gyermekkórház következett, majd a Bp. XV. kerület-
ben láttam el egy gyermekgyógyászati körzetet. Egy 
évet töltöttem a Schöpf-Merei Kórházban, itt jelentős 
gyakorlatot szereztem a koraszülött gyermekek ellá-
tásában, gyógyításában. Következett a Bp. XIV. kerület 
Zugló gyermekorvosi körzetének ellátása 10 éven 
keresztül, majd 30 évig Bp. XVIII. kerület Havanna lakó-
telep körzeti gyermekorvosa voltam, ismétlem 30 (írd 
és mondd harminc) évig. Annak ellenére, hogy pesti 
gyerek vagyok, már nagyon nyomasztott a város, vágy-
tam a vidéket, ezért  Érden láttam el a gyermekorvosi 
ügyeletet. Nos, tovább nem részletezem, ezek a fő állo-
mások, jelenleg Pusztaszabolcsnak vagyok a gyermek-
körzeti főorvosa.
VH.: Velencéhez kötődésed?
DR. VALKÓ PÉTER: Nyugodtan számíthatom magam 
„ős velenceinek”. A 70-es évek közepétől van itt hétvé-
gi házam, itt töltöttük szabadidőnket a családommal, 
20 éve Velence állandó lakosa vagyok.
VH.: Családod?

DR. VALKÓ PÉTER: Négy gyermekem és hat unokám 
van. Mindegyik egy-egy külön tanulmány. Róluk kü-
lön-külön szólni, megtöltené egy regény tartalmát.
VH.: Úgy tudom, hogy gyakran ügyelsz is, ügyeleteket 
vállalsz, és nem csak gyermekgyógyászati viszonylatban.
DR.: VALKÓ PÉTER: Valóban, 1971 óta vállalok ügye-
leteket, 10 éve „vegyes” ügyeleteket is. Ez utóbbiak azt 
jelentik, hogy nem csak gyermekek, de beteg felnőttek 
orvosi ügyeletét is ellátom. Meg kell említenem, hogy 
talán – a felnőttpraxis hiányában – el sem mertem vol-
na ez utóbbit vállalni, ha nem dr. Sirák András nagy si-
kerű, állandóan a táskámban lévő, a sürgősségi beteg-
ellátásról szóló könyve lenne az állandó segítőm.
VH.: Anno, kutyás sétáink alkalmával más vonatkozás-
ban is említetted Sirák főorvos urat. 
DR. VALKÓ PÉTER: Igen, valóban, örülök, hogy emlék-
szel rá. Építkeztem, a fizikai munka, a rosszul választott 
építőmunkásokkal való vitatkozás levert a lábamról, az 
infarktus szinte valamennyi jelét produkáltam, a manap-
ság divatosan nevezett pánikbetegség jött rám, de igen-
csak „rendesen”. Azonnali kórházi beszállításra számítot-
tam. A főorvos úr beadta az általa szükségesnek tartott 
injekciókat, és két teljes órán át ült mellettem, állandóan 
ellenőrizve a pulzusom, vérnyomásomat. Győzött! 
VH.: Szintén egyik kutyás sétánk alkalmával említet-
ted, hogy érdeklődsz a pszichiátria iránt is. 
DR. VALKÓ PÉTER: Igen, valóban egy igen érdekes 
területe az orvostudománynak. Vannak megfigyelése-
im, elképzeléseim, ezeket a gyógyászati munkámban 
használni is tudom, de – úgymond – hivatalosan nem 
ártom bele magam.
VH.: „Sportos” alkatodat minek köszönheted?
DR. VALKÓ PÉTER: Profi szinten nem, de egyébként 
többféle sportban jeleskedtem. Jelenleg is – mint tu-
dod – sokat sétálok, kerékpározom..
VH: Kedves Péter, nagyon köszönöm a beszélgetést. 
Sok-sok gyógyult gyermekkacagást kívánok további 
életedben is.

Solymosy JózsefFo
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I. sz. Családorvosi Rendelő

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

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

II. sz. Családorvosi Rendelő

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

Angelika Családorvosi Kkt.

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

Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat

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

I. sz. Fogorvosi körzet

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

Fogorvosi rendelő

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

Gyermekorvosi rendelő  

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

I. sz. Védőnői körzet

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

II. sz. Védőnői körzet

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

gyógyszertárak

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

szombat: 8.00–14.00

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

Vörösmarty gyógyszertár Újtelep
Velence, Iskola u. Tel.: 22/472-074
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00
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V
eleNCeI hÍRADÓ (solymosy Jó-
zsef ): Tisztelettel köszöntelek Gyula 
bátyám. Gratulálok a képileg itt mel-
lékelt Gyémánt Diplomádhoz, vala-

mint az Életműdíjadhoz. 80 évvel mögöttem ke-
vés embert tisztelhetek a „bátyám” megszólítás-
sal, te közéjük tartozol. Mikor is születtél? Kérlek, 
ezenfelül szóljál – úgy általában – életutadról is!
Dr. Berta Gyula: 1930-ban születtem – második 
gyermekként – Budapesten, Árpádföldön. Édes-
apám széles látókörű nyomdász volt, Édesanyám 
– az akkori szokásoknak megfelelően – a háztar-
tást vezette.  A közeli mátyásföldi Corvin Mátyás 
Gimnáziumban végeztem középiskolámat, itt 
érettségiztem jó eredménnyel. Egyetemre nem 
vettek fel azonnal az érettségi után, egy évet se-
gédmunkásként, majd betanított munkásként 
dolgoztam. Az ekkor tanultak később a hasz-
nomra váltak, velencei házunk építésében, két-
kezi munkával, hatékonyan tudtam részt vállalni.
1950-ben vettek fel az Állatorvostudományi 
Egyetemre (akkor főiskola), 1955-ben diplomáz-
tam. Első munkahelyemre Szabadbattyánba 
lettem kinevezve, 1955. október 1-i dátummal, 
de október 10-re szóló behívóparancsom volt, 
Debrecenben kellett jelentkeznem 3 hónapos 
tiszti kiképzésre. Közben áthelyeztek a velencei 
állategészségügyi körzetbe: Velence, Sukoró 
és Nadap állatállománya tartozott hozzám. Az 
akkor (!) fiatalos arcom miatt „kölyökdoktornak” 
tituláltak, de hamarosan bizonyítottam felké-
szültségemet, szaktudásomat, így keresettsé-
gem megélénkült. Kollégáim, általában, nem 
szívesen vállalták a miskárolást (nőivarú állatok 
ivartalanítását). Kézügyességemnek köszönhe-
tően, én ennek „specialistája” lettem. 

VH.: Akkori időkben mi jellemezte az egyes ál-
latfajok megoszlási arányát? Nyilván több volt a 
haszonállat, mint most.
Dr. Berta Gyula: Szinte kizárólag haszonál-
latokból állt a „pacientúrám”. Leszámítva az 
időnkénti szárnyasjárványokat, csak a ló, tehén, 
a sertés betegsége esetén hívták az állatorvost. 
Sukorón egyszer egy kutyát kezeltem ki valami-
lyen betegségből, a falu lakossága kinevette a 
kutya gazdáját, ujjal mutattak rá, amiért állator-
vost hívott a kutyájához. Ennyire ismeretlen volt 
a „kedvtelésből tartott állat” fogalma.
VH.: Mondd, mi inspirált, hogy – városi gyerek-
ként – ezt a szép hivatást válaszd?
Dr. Berta Gyula: Igen, ezen már én is el-
gondolkoztam. Gyermekkoromban volt egy 

szomszédunk – tehenes Tóthnak hívtuk – aki-
nek volt egy kecskebakja. Kevés túlzással, ret-
tegésben tartotta a környéket, sok szomszé-
dot megzavart. Engem – miért, miért nem – a 
kegyeibe fogadott, nem öklelt, nem bántott, 
velem kezes volt. Egy alkalommal állatorvost 
kellett hozzá hívni, az állatorvos keserűsót 
rendelt. Igen ám, de ki adja be „őfenségé-
nek”? Jött az ötlet, a Bertáék Gyuszi fiát el-
fogadja, ő biztosan be tudja adni. Így történt. 
Előbb tréfásan kecskedoktorként kezdtek 
csúfolni, szólítgatni az iskolás társaim, majd a 
kecske szó lemaradt, a doktor szó maradt. Én 
azt hiszem, hogy általános állatszeretetemen 
túl, ez adta az ötletet, hogy állatorvosnak ta-
nuljak.

Nekem Velence...

Dr. Berta gyula
állatorvos

www.velence.hu
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VH.: Házasság, családalapítás?
Dr. Berta Gyula: 1958-ban nősültem, ’59-ben 
született Gyula fiam, aki állattenyésztési és 
vadgazdálkodási mérnök, ’61-ben László, aki 
zenész, búvároktató, világutazó, végül ’65-ben 
született meg Judit, a Kanadai Nagykövetség 
munkatársa volt, jelenleg bennünket, idős szüle-
it gondozza, ápolgatja szeretettel.
VH.: Engedd meg, hogy felsorolásodat kiegé-
szítsem, László fiaddal kapcsolatban elfelejtet-
ted közölni, hogy – túlzás nélkül – egy valósá-
gos polihisztor! Más: az ’56-os forradalmunkat 
megélted, valami közvetlen élményed van ezzel 
kapcsolatban?
Dr. Berta Gyula: Otthon éltem meg, a szülői 
házban. A Budapestről távozó szovjet tankok 
ott, Árpádföldön táboroztak. Nem mondhatom, 
hogy nyugodtak voltak az éjszakáink, de szeren-
csére semmilyen atrocitás nem ért bennünket. 
Én már november 4-én szolgálati helyemre, Ve-
lencére utaztam.
VH.: Persze, hogy nem lehet néhány szóban 
elintézni, tudván tudom, hogy egy-egy járvány 
esetén, akár az ország túlsó sarkába parancsol-
hatják az állatorvost. Volt ebben is részed?
Dr. Berta Gyula: Volt bizony, és nem egyszer, 
nem kétszer! Visszatekintve; változatosságában 
is szép volt a magam mögött hagyott pálya. Kép-
zeld: 57 év!
VH.: Tehát, ha jól számolom, az 1991-es hivata-
los nyugdíjaztatáson túl, egészen 2012-ig foly-
tattad a praxist. 
Dr. Berta Gyula: Igen, így van, de ekkor már el-
hatalmasodtak rajtam az ízületi gondok. Végül 
„az tette be a kaput”, amikor egy fias koca fel-

döntött. Ezt, az ilyesmit az évek hosszú során át, 
addig, el tudtam kerülni.
VH.: Te Velence nélkül, Velence tenélküled 
nehezen képzelhető el. Az utazás volt az egyik 
hobbid, van olyan is, ami Velencével, a tavunkkal 
kapcsolatos?
Dr. Berta Gyula: Van-e? Kérdezd meg az idősebb 
léki horgászokat! Fiatal koromban szenvedélyem 

volt a korcsolyázás. Róttam a köröket, a léki hor-
gászok legnagyobb bosszúságára. Régi mondás; 
„még a keresztvizet is lehúzták rólam”, szerintük 
azért nem fogtak, mert elzavarom a halakat.
VH.: Kedves Gyula bátyám! Köszönöm az épüle-
tes beszélgetést, hiszem, hogy olvasóink egyet-
értésével: további jó egészséget kívánok neked, 
kedves feleségednek, gondos családodnak.

Velencei konyhakertet is díjaztak
udapesten, a Herman Ottó Intézetben rendez-
ték meg a „Magyarország legszebb konyha-
kertjei” program idei díjátadó gáláját. Az egyre 
népszerűbb, országos eseménysorozat ma 
már 15.000 főt érint és kiterjed a határokon 
túlra is. Ebben az esztendőben mind a 19 me-
gye részt vett a programban, több mint 2000 fő 
nevezett a 2016. évi versenyre, amelyből 62-őt 
díjjal ismertek el. A díjazottak között található 
egy velencei házaspár, Katona Zoltán és Kato-
náné Dávid Judit is, akik Szakáli István Loránd 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős 
helyettes államtitkártól és Kovács Szilvia öt-
letgazdától, Karcag város alpolgármesterétől 
vehették át a Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter által is aláírt elismerő oklevelet. Gra-
tulálunk!  (MB)
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iért választotta ezt a hivatást, és 
mikor érezte azt, hogy pap sze-
retne lenni?
Már alsó tagozatos koromban úgy 

éreztem, hogy Isten megszólított engem, erre 
az elhívásra igent mondtam. Tizenévesen már 
arról beszéltem az embereknek, hogy én pap 
leszek.
A szülei mit szóltak, hogyan viszonyultak 
mindehhez? 
Mivel még kicsi voltam, nem vették komolyan. 
Ezt abból tudom, hogy mikor elérkezett a pá-
lyaválasztás ideje, rákérdeztek, hogy mi leszek, 
merre indulok tovább? Nemes egyszerűséggel 
azt feleltem: Már mondtam, hogy pap! 
Szüleim bár féltettek a papi hivatástól, elfogad-
ták a döntésem, és maximálisan mellettem áll-
tak, támogattak, mivel látták, hogy komolyak a 
szándékaim.
Hogy érzi, sikerült magát elfogadtatni a kö-
zösséggel?
Igen, úgy érzem egymásra találtunk, a közös-
ség a papjára és a pap a közösségére. Egymást 
erősítjük és azt látom, hogy nagyon sok minden 
elindult és sok minden bontakozik még majd ki 
a jövőben. Nagyon jó az összhang a plébánián 
a fiatalok és az idősek között, nincsen generáci-
ók közötti szakadék. Sok helyen megfordultam 
már, de sehol sem tapasztaltam ilyen jó hidat, 
mint Velencén.
Egyházközösségünkben helye van az imádság-
nak is és helye van a közösségépítésnek is. Bár-
milyen korosztály megtalálja a helyét és jól érzi 
magát a gyülekezetünkben.
Amire büszke vagyok, az a ministráns közössé-
günk. Egy erős csapatról beszélünk, ahol a gye-
rekek (elsőtől nyolcadik osztályig) hétről hétre 

örömmel segédkeznek és vesznek részt a litur-
giában. Múlt vasárnap például egy óvodáskorú 
kisgyermek jelentkezett nálam, hogy szívesen 
bekapcsolódna a szertartásba. 
Milyen feladattal bízta meg, miben tud se-
gédkezni?
– Először csak figyelt természetesen, de később 
majd meghúzhatja a csengőt, így az ő jelére 
indulhat el az orgonajáték. Fontosnak tartom, 
hogy minden korosztály érezze, teljes jogú tagja 
a közösségnek. 
Előzetes tervei közül mi az, ami megvaló-
sult, egyben előre is tekintve, milyen elkép-
zelései vannak a jövőt illetően? 
Amikor ide kerültem, nem volt konkrét terv. Ér-
zem a jó Isten áldását a munkámon, a jó Isten je-
lenlétét. Velencén egy állandóan fejlődő közös-
ségről van szó, rengeteg jó dolog született meg 
a két év alatt. A fent említett „hidat” különböző 
programokkal erősítjük.
Mindegyik közösségnek szervezünk nyaranta 
egyhetes táborokat: családosoknak, ministrán-
soknak, hittanosoknak egyaránt. Ministránsaink 
például mindig a szabadban táboroztak, amo-
lyan nomád tábor módjára. Ilyenkor a termé-
szetben a gyerekek megtapasztalják a gond-
viselést, hiszen ebben a helyzetben, ebben a 
közegben  Isten még jobban rámutat magára. 
A tábornak az a varázslatossága, ilyenkor nincs 
tablet, nincs Facebook, se számítógép vagy 
mobiltelefon, a gyerekek együtt élik meg Isten 
jelenlétét a tábortűz mellett, és egy közösség-
ként fejlődnek testiekben és főleg lelkiekben.

Minden év augusztus 25-én megrendezésre 
kerül a családi nap is, ahol színes programokkal 
várjuk az érdeklődőket. A rendezvény szabadté-
ri és teljesen nyitott, bárki látogathatja kortól, 
vallási hovatartozástól függetlenül, és jól érez-
heti magát az egész család. Ezeken az alkalma-
kon van trambulin, rekeszvárépítés, szabadidős 
játékok, mozgással egybekötött programok 
(aerobik, zumba, néptánc) és kézműves-foglal-
kozás is.
Több megvalósításra váró ötletem is van. Ezek 
közül az első, hogy szeretném a fiatalokat 
megszólítani, a tizenéves „kis felnőtteket” be-
hívni a plébániára. Leginkább ebben a korban 
látom az „elcsúszás” veszélyeit. Nyilvánvaló, 
hogy ez nem egy kocsma vagy sportklub, de 
arra gondoltam, hogy legyen ez a fiataloknak 
egy második otthonuk, ahol jól érzik magukat, 
ahova szívesen járnak el, ahol átélhetik azt az 
érzést hogy: igen, engem itt elfogadnak. Lás-
sák meg azt, hogy úgy is lehet „bulizni”, jól 
érezni magukat, hogy nem ártanak másnak, 
sem maguknak.
Gondolok itt a csocsózásra, léghokizásra, illetve 
egyéb közösségépítésre, valamint a testi, szelle-
mi és legfőképpen lelki fejlődésre egyaránt.
Amit szeretnék még kiemelni, hogy célkitűzé-
seim közé tartozik a lelki gondozás is. Mivel 
pap vagyok és nem pszichológus, ez nem lelki 
tanácsadás, sokkal inkább kortól és vallási ho-
vatartozástól függetlenül segítek közös erővel 
megtalálni a kiutat a problémákból. Azt látom, 
hogy amióta ember az ember, mindig volt lelki 

Értünk dolgoznak

www.velence.hu

Récsei Norbert plébános:   
„a csoda mindennapi”
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Oláh Adrienn

Récsei Norbert neve sokaknak csenghet ismerősen, hiszen Velencén 
az Ófaluban lévő Szent István és az újtelepi katolikus templomban 
végez 2014 óta papi szolgálatot, mely Kalazanci Szent Józsefről, a 
piarista rend alapítójáról kapta nevét. 
Norbert atyával az esti órákban találkozom, beinvitál a parókiára, 
hellyel és meleg teával kínál, majd felteszem a kérdéseimet, és ő 
készségesen válaszol. 
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probléma, csak valahogy korunkban mintha 
egyedül maradtunk volna annak cipelésében. 
Természetesen nincsen két egyforma élethely-
zet, hiszen mind más és más. Például ha valaki 
elvesztett egy családtagot, fel kell tudni dolgoz-
ni, de adódhat házastársi, párkapcsolati problé-
ma is. Azt tudom, hogy ha valaki elém áll és azt 
mondja nekem : „nehéz a hátizsákom, nyomja 
a lelkemet” – akkor mellé állok és a lelkigon-
dozói kiséréssel igyekszem könnyíteni a lelki  
terhemen. 
Sajnos a ma emberének a felgyorsult, rohanó 
világunkban már minimális, vagy egyáltalán 
nincs ideje meghallgatni a másik ember prob-
lémáját, nincs ideje a beszélgetésre, arra, hogy 
odafigyeljen embertársára. Nem kell messzire 
mennünk ahhoz, hogy példát találjunk erre. Ré-
gen a vonaton az utazás ideje alatt még beszél-
gettek, ismerkedtek egymással az emberek, 
elmesélték ki hova igyekszik, mit csinál, mesélt 
az életéről. Mára viszont már mindenki mobi-
lozik, internetezik vagy zenét hallgat inkább a 
vonaton.
mennyire összetartó a közösség Velencén?
Ahogy már fentebb is említettem, a közösség és 
a pap jól egymásra találtunk. Ha segítésről van 
szó, sok emberre számíthatok. Itt említeném a 

keresztény nyugdíjasok körét, kiknek tagjaira 
mindig és minden körülmény között tudok szá-
mítani. Ugyanakkor van, aki rendszeresen ételt 
hoz, van, aki nem csak meglát egy problémát, 
hanem vállalja annak mindennemű utánajárá-
sát, és folytathatnám a sort.  Nemrégen például 
az újtelepi templomba vettünk egy új konyha-
bútort, amit össze kellett szerelni. Alig hirdet-
tem meg, hogy segítségre lenne szükségünk, 
máris jelentkezett 3-4 apuka, nagypapa.
Ugyanakkor a hívek egymásnak is segítenek, 
ismert fogalom körükben a tolerancia, empá-
tia, és az összetartás. A nyugdíjaskörben és a 
fiatal családoknál egyaránt tapasztalható, hogy 
odafigyelnek egymásra, keményen imádkoznak 
a másikért és ráéreztek arra, hogy nincsenek 
egyedül. Vannak hasonló családok, hasonló 
gondolkodással, értékekkel. Ők gyakran talál-
koznak és bárhol is teszik ezt, beleviszik ezekbe 
az alkalmakba a templomi légkört is.
Hogy egy példát említsek: ez elmúlt évben ami-
kor valakinek kisbabája született, az imacsoport 
tagjai összefogtak, és közösen egy „komatálat” 
készítettek, azt vitték el a családnak, hogy ezzel 
is mentesítsék az anyukát, és segítsék őt abban, 
hogy a főzésre szánt időt a kismama inkább pi-
henésre vagy a babájára tudja fordítani.

Végezetül, mesélne nekünk valamilyen tör-
ténetet, amit csodaként említene meg a kö-
zösség életében?
Személy szerint megemlíteném, hogy a jó Isten 
mindig a megfelelő időben a megfelelő embert 
sodorja az utamba. 
Volt a közösségnek két nagyon aktív tagja. Férj 
és feleség. Rendszeresen jártak imaestekre. A 
feleség észrevette, hogy a férje beszédzavaros 
lett, ezért elmentek orvoshoz. A bácsi kórházba 
került, néhány napot bent kellett maradnia. Saj-
nos daganatot diagnosztizáltak nála, és kérdé-
ses volt, hogy meg tudják-e műteni vagy sem. 
Azon a héten bent jártam a bácsinál. Tudatánál 
volt, de nem tudta kifejezni magát. Elvittem a 
szent olajokat és imádkoztam érte. Pár nappal 
később kiderült, nem műthető. Hazaengedték 
őt. A közösség folyamatosan imádkozott érte, 
és azóta a bácsi látványosan jobban van. Az álla-
pota nem romlott, sőt csodával határos módon 
javult. A közösség összefogott, és rendszeresen 
látogatják őt. 
Nem lehet látni az Istent, de érezni lehet a 
jelenlétét, és a csoda mindennapi. Meggyő-
ződésem, hogy minden ember életében és 
mindennapjaiban ott a csoda, csak észre kell 
vennünk őket. 
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Emlékezzünk, emlékszünk...
Meghívtam dr. Aradi Éva asszonyt, valamint 
két kortársamat. A lemezjátszóra tettem Bee-
thoven Egmont nyitányát, szent forradalmunk 
„kísérő zenéjét”. Igen, a dicsőséges tizen-
két napban folyamatosan ezt zengte a rádió, 
időnként a vérgőzös megtorlás napjaiban is. 
A meghívott barátaim arcán – mint nálam is – 
látszott, hogy gondolatban egyetlen perc alatt 
visszaléptünk 60 évet, szívükben-lelkünkben 
a forradalmi láng emléke költözött.  
Ugye, mi emlékszünk?! Szívünkbe-lelkünkbe 
kitörülhetetlenül, egy örök életre bevésődött 
a szent ’56-os forradalmunk emléke! Terem-
tőnktől hatalmas, értékes ajándékot kaptunk. 
Mi tudjuk, értjük, érezzük, hogy mit jelent a 
népfenség. Jelenti a kitört üvegű, portékával 
telt, de érintetlen kirakatokat. Jelenti a kapu-
aljakban rissz-rossz székekre kitett, az elesett 
forradalmárok családja javára adományt gyűj-
tő csorba tányért, amelybe minden arra haladó 
beletett, de senki el nem vett egy fillért sem. 
Jelenti, hogy a köreinkből már Teremtőjéhez 
távozott barátunk, soós Pista bácsi egy 3,5 ton-
nás Csepel tehergépkocsival lement Pestről 
Ceglédre az éhező pestieknek összegyűjtött 
élelemért, majd visszaútban falvanként meg 
kellett állnia, mert közben ott is összegyűlt 
sok száz vekni kenyér, oldal szalonnák, zsír-
ral és lekvárral telt bödönök, illetve dunsztos 
üvegek garmadája. Megkülönböztetett első 
helyen, az is a népfenséget jelenti, hogy az ön-
kéntes szanitécek – gyakran életüket áldozva 
– a legnagyobb golyózáporban is, kirohantak 
a kapualjakból az elesett, földön fekvő bajtár-
saikért. Akkor még hol vannak a pesti srácok, 
a fegyvert fogó munkások ezrei, a lőparancsot 
megtagadó katonák….
mit tanultunk, mire emlékszünk még? emlék-
szünk az ember feletti emberre, a mártírokra. 
A mártírokra, akik a bitófa alatt, utolsó szavuk-
kal hazájukat éltették. emlékszünk, emlékez-
nünk kell az ember alatti emberre, az alja em-
berekre is! Őket sem felejthetjük. A hazaáruló 
Kádár, Apró, Dögei, Biszku, Marosán, Tutsek és 
Vida Ferenc vérbírák és vérgőzös társaik nevét, 
létét sem felejthetjük! Ne is felejtsük! Tudják 
meg, ismerjék meg unokáink, azok unokái, vé-
sődjön a történelembe, hogy ez volt, így volt, 
mi magyarok hatalmas szolgálatot tettünk a 
világ emberiségének!
Tisztelt Éva asszony, barátaim! Kérlek benne-
teket, mondjatok el egy-egy rövid epizódot, 
amely a sajátotok, amely mint megélt élmény, 
veletek történt eseményként kapcsolódik 56-
os forradalmunkhoz! – sy –

Dr. Aradi Éva

Dr. Aradi Éva indológus-keletkutató: Az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán voltam magyar–új-
ságíró szakos másodéves hallgató. 1956. októ-
ber 22-én a Műegyetemen határozták el a diá-
kok majdnem minden budapesti egyetemről, 
hogy 23-án délután 3 órakor a pesti egyetemek 
diákjai a Petőfi térről, a műegyetemisták Budá-
ról a Műegyetemről indulnak, és a budai Bem 
téren találkoznak. Nem hittük, hogy annyian 
leszünk, de mivel családomat a Rákosi-rend-
szerben meghurcolták, természetes volt, hogy 
én is részt veszek. A Petőfi téren Sinkovics Imre 
elszavalta a Talpra magyar című verset, majd 
megindultunk. Már a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán 
csatlakoztak hozzánk a csepeli munkások, majd 
a Nyugatinál az Újpestről és Angyalföldről érke-
zők is. A Margit hídon olyan nagy volt a tömeg, 
hogy leállt a villamosközlekedés. A Bem téren 
találkoztunk a műegyetemistákkal. Ekkor már 
hangosan kiabáltuk a jelszavakat: „Lengyel–ma-
gyar barátság, függetlenség–szabadság”. Ké-
sőbb még erősebbeket is: „Ruszkik haza!” Nem 
volt veszélytelen terület, hiszen a Bem téren egy 
régi laktanya állt, ahol a katonák között ávósok 
is voltak. Egy fiatal fiú ennek ellenére a kezében 
lévő nemzeti zászló közepéből késsel kivágta a 
szovjet mintára készült vörös csillagos címert. 
Erre a tömegben az összes zászlóból kivágták 
ezt a fiatalok. Később ez a lukas zászló lett a for-
radalom jelképe. Többen beszéltek a Bem szo-
bor talapzatáról és elhatároztuk, hogy együtt 
– akkor már több százezren – a Parlament elé 
vonulunk, és követeljük Gerő Ernő távozását és 

Nagy Imre miniszterelnökké való kinevezését. 
Így is történt, azonban a Parlament kommunista 
árulói addigra leoltottak minden fényt a téren 
és az épületben. Erre mi meggyújtottuk a Sza-
bad Nép kommunista újság példányait, ezzel 
világítottunk. Végre több óra után megérkezett 
a Balatonnál vendégeskedő Nagy Imre, és az 
erkélyről szólt hozzánk. Már a megszólítás sem 
tetszett, azt mondta, hogy „elvtársak”. A tömeg 
kiabált, „nem vagyunk elvtársak”. Mire ő újra 
szólt: „Honfitársaim”, ez már más. Megígérte, 
hogy elvállalja a miniszterelnöki megbízatást, 
kérte, menjünk haza. Én haza is mentem An-
gyalföldre, mert édesanyámnak megígértem, 
hogy nem veszek részt fegyveres felkelésben, 
19 éves voltam akkor, egyetlen gyerek. Szüleim 
nagyon féltettek, ismerték a kommunisták bosz-
szúját, édesapámat az Andrássy út 60.-ban fél-
holtra verték az ávósok értelmiségi származása 
miatt. Később pénzügyi jogászként a MÁV-nál 
pályamunkás lett. Fiatalon meghalt. Éjfél körül 
értem haza, a kis családi házunk a régen Vilmos 
laktanyának nevezett kaszárnyával szemben 
volt. Akkor már a kiskatonák a kerítésen át osz-
tották a forradalmároknak a puskákat és a tölté-
nyeket. Örültem. Közben hallottam a kiáltásokat 
a Hősök tere felől, ekkor döntötték le a masszív 
Sztálin-szobrot. Nehezen adta meg magát a 
zsarnok szobra. Másnap az egyetemre mentem, 
megalakult a tanárok és diákok forradalmi ta-
nácsa. A fiúk fegyvereket szereztek, a lányok az 
alagsorban stencilen másolták Illyés Gyula „Egy 
mondat a zsarnokságról” című versét, ekkor 
olvastam én is először. Másnap a Szabad Nép 
székházba mentem, mivel újságíró szakos hall-
gatóként csatlakoztam Dudás József Magyar 
Függetlenség című újságjához, néhány rövi-
debb, nem lázító cikket írtam a forradalom nap-
jaiban. Ekkor már mindennap odamentem, nem 
az egyetemre. Elég veszélyes volt a közlekedés, 
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Dr. Horváth Endre

horpácsi lászló

Dr. Horváth Endre főorvos: A forradalom kitö-
résekor Pécsett voltam elsőéves orvostanhallga-
tó. November első heteiben a pécsi fiatalokból, 
egyetemistákból, főiskolásokból álló legendás 
hírű mecseki láthatatlanok még javában foly-
tatták ellenállói tevékenységüket. A Mecsekre 
vezető szerpentinen nem lehetett közlekedni, 
a Pálos-templom kanyarjában szovjet páncélos 
zárta el az utat, a toronyból kimeredő gépfegy-
verrel pásztázva a környezetet. Ködösek, nyirko-
sak voltak a reggelek, a köd gyakran csak a déli 
órákban kezdett felszállni.
Nagynéném a Tettye felső részén, a Mihály utcá-
ban lakott, ideiglenesen hozzá költöztem, hogy 
közelebb legyek az eseményekhez, hátha reám 
is szükség lesz. Az egyetemen szünetelt az okta-
tás, mi, egyetemisták be-bejártunk a kollégium-
ba, itt ülésezett a Forradalmi Tanács, itt történt 
a Forradalmi Zászlóalj időnkénti eligazítása is. 
A zászlóalj bevetésére soha nem került sor, en-
nek dacára századparancsnokunkat, az akkor 
ötödéves, kiváló képességekkel rendelkező RP.-t 
kizárták az egyetemről, meghurcolták. Később 
egyik professzorunk közbenjárására visszavet-
ték, rehabilitálták, itt jegyzem meg, hogy kiváló 
sebészprofesszort tisztelhetünk személyében.
A vidéki hallgatók, magamat is beleértve, élel-
münk is fogytán, hazamentünk volna, de vonat, 
illetve buszjárat nem volt. Édesapám, aki a Keszt-
helyi Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa volt, 
merész tettre szánta el magát. Összeszedi, és 
Pécsről hazaszállítja fiát, és még hat orvostan-
hallgató társamat, akik Keszthelyen, vagy a kör-
nyéken laknak. November 8-án édesanyám által 
varrt vöröskeresztes zászlókkal felszerelt fehér 
mentőautóval, a jó ismerős sofőrrel értünk jött. 
Heten szorultunk össze a fülkében, de bizakodó 
hangulatban „nyeltük a kilométereket”. Lassan 
ránk sötétedett.
Amikor a Balatonlellei elágazáshoz értünk, hir-
telen, nappali világosság, fényszórók vakították 
a szemünket. Egy Budapestre tartó szovjet pán-
célos alakulattal „sikerült” szembetalálkoznunk. 
Természetesen, az út szélére húzódva, azonnal 
megálltunk. A felvezető páncélos ránk irányítot-
ta géppuskáját, majd kiszállt belőle a parancs-
nok, kocsinkhoz lépett. Hát, elég meleg volt a 
helyzet, bár többünknek is a jeges Szibéria jutott 
az eszébe. Édesapám átadta a parancsnoknak 
a „Betegszállítási ívet”. A tiszt úgy tett, mintha 
egyetlen betűt is értene a nyomtatványból, pil-

Horpácsi László nyugdíjas: Szegeden voltam 
orvostanhallgató. 1956. október 16-án részt 
vettem a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és 
Főiskolai  Egyesületek Szövetsége) alakulási 
nagygyűlésén. A szegedi forradalmi napok közül 
legélénkebben él emlékezetemben az októ-
ber 26-i nap. Erre a napra hatalmas Forradalmi 
Nagygyűlést szervezett Szeged város Forradal-
mi Bizottsága. A nagygyűlést a Széchenyi térre 
tervezték. A kiskunmajsai lövészezred két zász-
lóaljával lezáratták a térre vezető, illetve a térbe 
torkolló utcákat. A felvonuló munkások áttörték 
a Tisza hídjánál felállított kordont, és a színház-
hoz, majd a Tisza Lajos körútra vonultak, egyre 
nagyobb tömegben. A tömeg egy jelentős része 
a Takaréktár utca felől igyekezett a Széchenyi 
teret elérni. Az innen érkezőket a teret elzáró 
katonaság sortűzzel fogadta. A felvonuláson én 
is jelen voltam, előttem lőtték le azt a fiatal mun-
kást, aki később belehalt sérülésébe.
Ezt a szomorú eseményt leszámítva a diákság 
köreiben általános volt az öröm, az ujjongás; 
eljött végre az igazi felszabadulás! Két unoka-
húgom is Szegeden tanult, az akkori nevén ÁVI 
(Állami Védőnőképző Intézet) hallgatói voltak. 
Kértek, könyörögtek, hogy vigyem őket haza, a 
szülőfalujukba. Bár ne tettem volna, kérésüknek 
eleget téve hazautaztunk Csépára. Óriási volt az 
öröm, amikor hazaértünk. Falunk lakói szinte 
megrohantak, kérdezték, mindenki kérdezte, 
hogy mi történt Szegeden, mi van az országban? 
A kultúrházban gyűlést tartott a falu lakossága, 
értem jöttek, hogy vegyek részt az összejövete-
len. Ott megalakult a Forradalmi Bizottság, en-
nek egyik tagjává engem választottak. A hangu-
lat olyan volt, hogy a párttitkárt, tanácselnököt, 
rendőrparancsnokot – hogy ne érje őket bán-
tódás – magam kísértem haza. Őket nem érte 
bántódás. Engem?

25-én szerencsémre elkéstem a Parlament 
előtti véres csatáról, a tömeg már rohant az Al-
kotmány utcában, behúztak egy kapu mögé és 
elbeszélték, mi történt a téren. Pár óra múlva 
egyetemi társaimmal odamentünk, már akkor 
elvitték a holtakat, de így is szörnyű látvány volt, 
testdarabok, véres cipők, kabátok hevertek min-
denfelé. Végig részt vettem vagy az utcán, vagy 
a szerkesztőségben a forradalomban. Így nem 
tudtam, hogy a Rádióban állandóan az Egmont 
nyitányt játszották, mi csináltuk a forradalmat, 
nem értünk rá rádiót hallgatni. November 4-e 
reggel életem legborzalmasabb reggele volt. 
Anyám kérte, hogy meneküljek nyugatra. Nem 
tudtam megtenni. Egyetlen gyerek voltam, sem 
őt, sem Magyarországot nem tudtam elhagyni. 
Pedig tudtam, hogy megtorlás vár ránk. 1957. 
március 11-én éjjel jöttek értem a pufajkások, 
az egyetemen mondták, hogy előző nap a fiú-
kat már elvitték a Ménesi úti diákszállóból. Így 
összekészítettem egy tisztasági csomagot, és 
felöltözve feküdtem le. A házkutatási parancsot 
máig megőriztem. Noha nem találtak semmit, 
így is elvittek. Szegény anyám rosszul lett, az 
egyik pufajkásban volt annyi emberség, hogy 
orvost hívott hozzá, de közben egy dzsippel 
elindultak velem a Gyűjtőfogházba. Nem igaz, 
hogy nem bántották a fiatalokat. A fiúkat verték, 
a lányokat megalázták. Engem teljesen levet-
kőztettek és fenyegettek, hogy megerősza-
kolnak, ha nem vallom be, hogy amerikai kém 
voltam. Mivel nem voltam, természetesen nem 
vallottam be. De sírtam, rettegtem, hogy bevált-
ják a fenyegetésüket. Három hónap múlva ítélet 
nélkül kiengedtek, mivel ahogy ők nevezték, ez 
biztonsági őrizet volt. Féltek a MUK-tól, amit az 
egyetemisták hirdettek meg: „Márciusban Újra 
Kezdjük”. Természetesen még a szeptemberi 
évnyitó előtt kizártak az ország összes egye-
teméről. Ekkor elhelyezkedtem (hamis élet-
rajzzal) egy külkereskedelmi vállalatnál orosz 
levelezőként (oroszul jól tudtam, mivel orosz 
tagozatú gimnáziumban érettségiztem). Az 
életem megváltozott, jóra fordult. 1965-ben ké-
résemre rehabilitáltak, s ekkor elvégezhettem 
az ELTE-n a magyar–angol szakot. A vállalatnál, 
ahol dolgoztam, 1957 decemberében egy klub-
napon zongorán eljátszottam az Egmont nyi-
tány zongorára írt változatát. A vállalat jogásza 
gratulált és azt mondta, nagyon bátor tett volt. 
Nem értettem. Később tudtam meg, hogy a rá-
dió a forradalom alatt ezt játszotta mindennap.
Soha nem bántam meg, hogy – igaz, nem fegy-
verrel, hiszen 19 éves, nem túl erős lány voltam 
– részt vettem azokban a dicső napokban.

lanatokig tétovázott, majd intett, hogy menjünk 
tovább. Megmenekültünk! Idő kellett ahhoz, 
hogy pulzusszámunk a normális értéket közelít-
se… Hála a sokak által tagadott gondviselésnek! 
November 8-án ahányszor alkalom van rá, akkori 
társaimmal pezsgőt bontunk. Pezsgőt bontunk, 
hisz ez a nap a második születésnapunk!

Folytatás a 13. oldalon
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Biztonságunk érdekében  

A nyári főszezon után a szeptemberi, több-
nyire remek, meleg időjárás is elköszönt 
tőlünk, ezzel egyidejűleg a szabálysértések, 
bűncselekmények és a balesetek száma is 
jelentősen csökkent Velencén. Mindazonál-
tal az elmúlt egy hónapban sem tétlenked-
tek városunkban a rendőrség, a polgárőrség 
és a tűzoltóság (katasztrófavédelem) illeté-
kesei.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság lopás vétség 
és lopás vétség kísérlet elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást M. 
György 25 éves velencei és K. György 27 éves 
budapesti lakosokkal szemben. A két férfit 2016. 
október 9-én Velencén, az Arany János utcában 
igazoltatták a rendőrök. A ruházatuk és csomag-
juk átvizsgálása során betöréshez használatos 
eszközöket és lopásból származó tárgyakat ta-
láltak. A rendőrök ezt követően megállapították, 
hogy az elkövetők az ellenőrzésüket megelőző 
éjszaka Velencén és Gárdonyban négy hétvégi 
házba törtek be. A két férfit elfogták és előállí-
tották a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őri-
zetbe vették őket. A rendőrök vizsgálják, hogy a 
páros további bűncselekmények elkövetésével 
összefüggésbe hozható-e.
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Polgárőreink szeptemberben mindösszesen 
202 órában végezték önkéntes tevékenységü-
ket biztonságunk érdekében. Közterületi szolgá-
latot 64 órában teljesítettek. Fehér István egye-
sületi elnök arról tájékoztatott, hogy a rend-
őrséggel egyeztetve a Zöldliget Ált. Iskolánál a 
tanévkezdés balesetmentes biztosítását végez-
ték kollégáival tanítási napokon napi 4 órában, 
szeptember 17-én pedig a szüreti rendezvény 
előkészületi munkáiban vettek részt. Őrizték a 
sátrakat és az egyéb felszereléseket, de az ese-
ményen a felvonulást, illetve a mulatság egyéb 
programjait szintén ők biztosították. A felsorol-
tak mellett három helyi labdarúgó-mérkőzést is 
biztosítottak a velencei polgárőrök.

Előzzük meg a kéménytüzeket!

Október közepén megkezdődött a hivatalos fű-
tési szezon, de a hirtelen hidegre fordult időjárás 
miatt már a hónap első hetében sok háztartás-
ban fűteni kezdtek. Komoly veszélynek teszik 
ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy 
kezdenek fűteni, hogy elmulasztják a fűtőesz-
közük éves karbantartását, vagy nem megfelelő 
tüzelőanyagot égetnek. A tűzoltókat csak az el-
múlt héten huszonegyszer riasztották kémény-
tűzhöz.
Az elmúlt években megnőtt azon háztartások 
száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. A 
szilárd anyagok vagy olaj égetésekor keletkező 
korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vas-
tagabb koromréteg leszűkíti a kémény belső ke-
rületét, sőt magas hő hatására akár meg is gyul-
ladhat. Mindez elkerülhető azzal, ha mindenki 
beengedi a kéményseprőt, aki el tudja végezni 
a kémény tisztítását. Szilárd tüzelőanyaggal és 
olajjal működő fűtőeszközök esetén az ingye-
nes lakossági kéményseprés változatlanul éven-
te történik, gázüzemű fűtőberendezések esetén 
kétévente.
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Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Általános segélyhívó 112

emlékezzünk, emlékszünk...

Folytatás a 11. oldalról

Ez a jótett majdnem az életembe került. A forra-
dalom vérbefojtása után letartóztattak, valótlan 
vádak alapján bebörtönöztek. Először a Kozma 
utcai Gyűjtőfogház vendégszeretetét „élvez-
hettem”. Állambiztonsági Intézetként a Csil-
lag-részben 3000, a Kisfogházban 400 rabot he-
lyeztek el. Majd a Markó utcai (Nagy Ignác utca) 
fogházban, a Népbíróság börtönébe vittek. A 
koalíciós időben ott tárgyalták a „háborús bűnö-
sök” pereit, a halálos ítéleteket, nagy közönség 
előtt, ott hajtották végre. Később Kunszentmár-
tonban, majd Szolnokon voltam bebörtönözve.
A börtönök állapota embertelen volt. Sokan, 
sokszor megírták, hogy milyen körülmények kö-
zött szenvedték meg az emberek a mindenna-
pokat. Kivégzések, kínzások napirenden voltak.
Az élet a börtönévek után sem lett sokkal köny-
nyebb. Nehezen lehetett munkahelyet találni, 
és elmondhatom, hogy a rendszerváltásig elkí-
sértek a besugók, számtalan feljelentés érkezett 
ellenem.
Utólag? Semmit nem bántam meg, hiszen ré-
szese lehettem a magyar történelem meghatá-
rozó eseményének, mely a magyarság életében 
mindmáig ott él, ott fog élni.  

Solymosy József: Magam szintén orvostanhall-
gató voltam Szegeden. Manapság a megemlé-
kező ünnepségeken az ünnepi szónokok első 
vagy második mondata általában az, hogy úgy 
kezdődött, hogy a pesti műegyetemisták elin-
dultak a Bem-szobor felé. Tévedés! Nem ez volt 
a kezdet.
l956. október 16-án Szegeden megalakult a 
MEFESZ. A következő tartalmú üzenetet küld-
tük-vittük az összes más városokban lévő egye-
temekre:

Mi, a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi 
Orvostudomány Egyetem, a Szegedi Pedagó-
giai Főiskola, a Szegedi Zenetanárképző hall-
gatói 1956. október 16-án létrehoztuk saját 
ifjúsági egyetemi szervezetünket, a Magyar 
Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét. 
Célunk a gondolat szabadsága, a Sztálin és 
Rákosi által ránk kényszerített szellemi iga 

Solymosy József

lezárása. Meg akarjuk védeni sajátos egyete-
mi érdekeinket, szabadon akarunk haladni, 
fejlődni.
Itt néhány mondat a DISZ (a KISZ egykori elődje) 
alkalmatlanságáról szól, majd így folytatódik.
Mi, szegediek, megtettük az első lépést, fel-
hívunk benneteket, CSATLAKOZZATOK! Ter-
jesszük ki országos méretűvé a MEFESZ-t! 
Diáktestvér! Rólad is szó van, a te érdekeid 
forognak kockán. Egységben az erő! Csatla-
kozz te is a MEFESZ-hez!

Szeged 1956. szeptember 17.
a szegedi MEFESZ

Küldtük-vittük-hordoztuk szerteszét az ország-
ban. Egy titkos stencilgép éjjel-nappal zakatolt 
az egyik kollégium pincéjében. Magam, szülővá-
rosomba, Szolnokra, az ottani, a Budapesti Mű-
szaki Egyetem kihelyezett Közlekedési Szakára 
vittem motorral, az akkorra már a 14 ponttal is ki-
egészített felhívást. Talán 20 példányt adtam le 
az egyetemen, 50-60 példányt az akkor negye-
dikes gimnazistáknak, akik „szétszórták” a város 
frekventáltabb címeire. Október 23-án a MEFESZ 
titkára, Kiss Tamás hozta fel, olvasta fel a Mű-
egyetemen, a gyakran említett nagygyűlésen a 
14 pontunkat – ebben a vitatott „ruszkik haza!” 
felszólítás már szerepelt. Ezt követően indult el 
az egyre dagadó tömeg a Bem-szoborhoz. Kö-
vetkezett a Rádió-székház, Sztálin-szobor…
Egyéb élmények? Vannak. Valahogy megállt az 
idő, az időfaktor elvesztette létét, szinte csak 
úgy lebegtünk a valóságban; összefolynak az 
események. Egyet soha nem tudok elfelejteni. 
A halálfélelmet a Takaréktár utca és Széchenyi 
tér sarkán. Mint László is említette, a Fáklya mozi 
felől jöttünk, hatalmas tömeg, én úgy a közepe 
táján lehettem. A tömeg megtorpant, mi, akik 
az okát nem láttuk, nyomtuk előre az előttünk 
lévőket. Gépfegyver kezdett el kerepelni. Az 
előttem lévők példáját követve, önkéntelenül 
hasra vágtam magam. Az aszfaltot kapartam, 
igyekeztem belelapulni a földbe, majd, amikor 
már mögöttem nem voltak, felugrottam, rohan-
tam, rohantam, a színházzal szembeni kollégi-
um kapuján belül tértem magamhoz. Őrangya-
laim bizonyíthatják: többször is volt veszélyben 
az életem, de az igazi, rettegő halálfélelmet csak 
ekkor éltem át  a teljes valóságában, úgy igazi-
ból, igazán.
Összességében a forradalom? Szép volt, gyönyö-
rű, de főképpen felemelő volt.

Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal 
fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag elégetésé-
re az adott fűtőeszközt megtervezték, esetleg 
nem tartják karban, nem tisztítják fűtőberen-
dezésüket. A nem rendeltetésszerű használat 
jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sé-
rülésekkel járó tűzesetekhez is vezethet. Több 
korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezető 
rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot – lakkozott, fes-
tett, vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott ko-
romréteg fűtés során izzani kezd, meggyullad, 
és akár kéménytűzhöz is vezethet, a kéményről 
a tűz pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház 
tetőszerkezetére és egyéb részeire.
A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz 
és a kémény karbantartásával megelőzhetőek a 
kéménytüzek. A fűtőeszköz takarításához hívja-
nak szakembert, a kémény tisztítását pedig te-
gyék lehetővé a kéményseprők részére.

(Fejér Megyei Katasztrófavédelmi  
Igazgatóság)

 FIGYELEM!

Bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe amikor 
segítségre szorulunk, vagy mi segíthetünk máso-
kon. Ilyenkor – lehetőség szerint – azonnal hív-
junk szakszerű orvosi vagy hatósági segítséget!
Emberéletbe is kerülhet, ha adott veszélyhely-
zetben nem jut eszünkbe, vagy egyáltalán nem 
ismerjük a legfontosabb segélyhívó számokat. 
Ezek néhány másodperc alatt a telefonunk me-
móriájába elmenthetők, így mindig kéznél van-
nak, ha szükséges. A számokat egy kis papírra 
írva, igazolványtokban is tarthatjuk, ez szintén 
megfelelő módszer és kellő gyorsaságot bizto-
sít, ha cselekedni kell.

(Mátay Balázs)
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Velencei Híradó: Velence Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2016. szeptember 28. 
napján tartotta soros ülését. A testületi ülés elején 
Polgármester Úr tájékoztatta a képviselőket, hogy 
a legutóbbi soros ülés óta eltelt időszakban milyen 
programokon vett részt, hol és milyen rendezvé-
nyeken képviselte a várost. Az elhangzottak alap-
ján nem sok pihenője volt a nyáron...
Koszti András: Valóban nem, de ezt cseppet sem 
bánom. Sűrű volt a programom, sok helyre hívtak, 
én pedig ahová csak tudok, elmegyek, főleg oda, 
ahol népszerűsíthetem Velencét és a Velencei-ta-
vi térséget. A hely és az idő is kevés lenne arra, 
hogy maradéktalanul felsoroljam azt a csaknem 
két tucat eseményt, amelyeken részt vehettem 
az elmúlt időszakban, így egyet emelnék ki, egy 
külföldi rendezvényt. Büszkeséggel töltött el, hogy 
meghívtak a Bayerische-Ungarische Fórumra Mün-
chenbe, ahol lehetőséget kaptam, hogy Velence és 
a Velencei-tó turisztikai és gazdasági fejlesztési le-
hetőségeiről tartsak előadást. Ezúton is köszönöm 
a meghívást! 
Velencei Híradó: A képviselő-testületi tagok 27 
napirendi pontot tárgyaltak a kishíján 5 órás, késő 
estébe nyúló ülésen, amelyen több fontos döntés 
született, így például az is, hogy Velence Városa a 
2017. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
Mit kell erről tudni?
Koszti András: Az idén is meghirdetésre került a 
Bursa Hungarica 2017. évre vonatkozó ösztöndíj-
pályázat, amelyhez az önkormányzatok támogató-
ként csatlakozhatnak. Erről egyhangúlag döntött 
most testületünk is, ugyanakkor hangsúlyoznám, 

hogy ez a döntés most még nem jelent anyagi jel-
legű kötelezettségvállalást, csupán a csatlakozási 
szándékot. 
Velencei Híradó: A testület döntött egy jegyző-
könyvező és szavazatszámláló, online képviselői 
portál bevezetéséhez kapcsolódó hálózatkiépítés-
ről is.
Koszti András: Igen, egy helyi cég, az NBCorp 
Bt. által kifejlesztett NetVoks Jegyzőkönyvező és 
Szavazatszámláló, Online Képviselői Portál szoft-
ver üzembe helyezéséhez szükséges, a Velencei 
Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyvtár között, 
az NBCorp Bt.-vel történő mikrohullámú kapcso-
lattal való összeköttetés kiépítése tárgyában teljes 
egyetértésben döntöttünk a munkánkhoz hasznos 
szoftver helyszíni teszteléséhez és rendszerbe állí-
tásához szükséges költségek biztosításáról.
Velencei Híradó: A képviselők a Velencéért Köz-
alapítvány 2015. évi beszámolóját is meghallgat-
hatták. Ez, a grémium vezetőjének és egyik tag-
jának lemondása okán élénk érdeklődés mellett 
zajlott. Egy jogi probléma is felmerült a napirend 
tárgyalása során, mi volt ez?
Dr. Szvercsák Szilvia: A Közalapítvány kurató-
riumának elnöke és egyik tagja lemondott, így a 
2016. június 30. napján tartott testületi ülésen új 
kuratóriumi elnököt és tagot választott a testület. 
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd, aki a Velen-
céért Közalapítvány jogi ügyeit intézi, tájékoztatta 
a hivatalt arról, hogy a bíróság a beadott lemondó 
nyilatkozatokat nem fogadja el, mert nem közok-
irati formában történtek, illetve nem teljes bizonyí-
tó erejű magánokiratban. Ha ezek az alaki kellékek 
nincsenek meg, akkor a bíróság nem jegyzi be a le-
mondást. Dr. Magyar József bizottsági tag a megfe-
lelő formátumú lemondó nyilatkozatot aláírta, de 

a volt kuratóriumi elnök, Brájer György nem tette 
ezt meg. Amíg nem kerül a bíróságon bejegyzésre 
a két lemondás, addig nem történhet meg a bírósá-
gon az új kuratóriumi elnök és tag bejegyzése sem, 
tehát nem tud szabályszerűen működni a Közala-
pítvány. 
Velencei Híradó: A Közalapítvány beszámolóját 
végül nem fogadta el a testület. Miért?
Dr. Szvercsák Szilvia: Számszakilag, pénzügyileg 
és formailag is hibás a beszámoló. Nincs például 
mellette felügyelő bizottsági döntés, továbbá más 
lett áprilisban nyilvánosságra hozva - kuratóriumi 
döntés nélkül -, mint amit a legutóbbi beszámoló-
hoz becsatoltak. Ezt a testület szakmai kompeten-
cia híján nem fogadhatja el. Ennek megfelelően az 
ülésen  elfogadott határozat szerint Velence Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte az 
ETI Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t, 
vizsgálja meg, hogy a Velencéért Közalapítvány 
volt kuratóriumi elnöke által benyújtott, a Velencé-
ért Közalapítvány 2015. évre vonatkozó beszámo-
lója és az ezzel kapcsolatos összes benyújtott ok-
irat a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, 
megbízható és valós képet ad-e a Velencéért Köz-
alapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetéről és ered-
ményéről. A fentiek szerint lefolytatott könyvvizs-
gálat alapján az ETI Consulting Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft. a soron következő képviselő-testü-
leti ülésen nyújtson tájékoztatást és tegyen javas-
latot a további szükséges intézkedések megtétele 
tekintetében. Velence Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyúttal felkérte a Velencéért 
Közalapítvány Felügyelő Bizottságát, hogy a jelen 
határozat, az előterjesztés és mellékletei, valamint 
a Velencéért Közalapítvány iratanyagának ismere-
tében véleményezze a Velencéért Közalapítvány 

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.
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2015. évi beszámolóját, alakítsa ki álláspontját, és 
azt a soron következő képviselő-testületi ülésre 
terjessze az Alapító elé.
Velencei Híradó: A Velencei Értéktár Bizottság be-
számolóját is meghallgatták az ülésen.
Koszti András: Itt nem volt semmiféle vita, a kép-
viselő-testület 8 igennel, egyhangú szavazattal a 
Velencei Értéktár Bizottság második félévéről szóló 
beszámolóját elfogadta.
Velencei Híradó: A helyi népszavazás kezdemé-
nyezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása is na-
pirendre került szeptember 28. napján. Miért volt 
erre szükség? 
Dr. Szvercsák Szilvia: A népszavazás kezdemé-
nyezéséről szóló törvény értelmében a helyi ön-
kormányzat képviselő-testülete felhatalmazást 
kap, hogy rendeletben határozza meg a helyi nép-
szavazás kezdeményezéséhez szükséges választó-
polgárok számát. Ezzel a lehetőséggel élt városunk 
képviselő-testülete. A rendelet-tervezetben meg 
lett határozva, hogy a település választópolgárai 
25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezde-
ményezheti a helyi népszavazást. Ezt az előterjesz-
tést végül 7 igen és 1 nem szavazattal támogatták 
a testületi tagok. 
Velencei Híradó: Az ülésen sor került a helyi ön-
kormányzati jelképek alapításáról és használatáról 
szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására. A döntés értelmében szeptember 
30. napjától csak önkormányzati jóváhagyással 
lehet felhasználni a város nevét rendezvényekhez, 
különféle szervezetek elnevezéséhez.
Koszti András: Igen, a „Velence” névhasználat 
eddig nem szerepelt a helyi rendeletben, ezért ke-
rült az módosításra. Mostantól, ha bárki ezt a nevet 
kívánja használni, kötelező neki engedélyt kérnie 
a testülettől. Vonatkozik ez gazdasági, társadalmi, 

tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási 
szervezetekre, intézményekre, jogi személyekre 
és jogi személyiséggel nem rendelkező más szer-
vezetekre. A fesztiválok, kulturális, szórakoztató, 
sport- és egyéb rendezvények elnevezéséhez a 
“Velence” megjelölés szintén csak a képviselő-tes-
tület engedélyével használható fel. Ha engedély 
nélkül használja valaki a nevet, akkor az megtiltha-
tó és szankcionálható.
Velencei Híradó: A testületi ülésen elhangzott egy 
tájékoztató Velence Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről is. Mi 
volt ennek a tájékoztatónak a lényege?
Koszti András: A tájékoztató az önkormányzat és 
költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének 
I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját tartal-
mazta a bevételek és kiadások részletes bemuta-
tásával. Az államháztartásról szóló törvény teszi 
kötelezővé a beszámoló tárgyalását. Az előterjesz-
tést minden bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta, ennek megfelelően a képviselő-testület 
is egyhangúlag, 8 igen szavazattal fogadta azt el.
Velencei Híradó: A velencefürdői strand üzemel-
tetője a 2016. évi bérleti díjának elengedését kérte 
a testülettől, amit meg is kapott. Mivel indokolta 
kérését a bérlő?
Koszti András: Azt kérte az üzemeltető képvi-
selője, hogy miután a strandon elvégzett ezévi, 
mindenképpen szükséges beruházások értéke 
meghaladta az éves bérleti díj mértékét, engedjük 
el számukra a 2016. évi bérleti díjat. Mivel az elő-
terjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a testület 
6 igen és 2 nem szavazattal úgy döntött, hogy a 
velencefürdői strandra vonatkozó bérleti szerző-
désben meghatározott 2016. évi bérleti díj, bruttó 
1.500.000,- Ft összeg megfizetésének kötelezett-
sége alól az elvégzett beruházások alapján men-

tesíti az üzemeltető TóParty Rendezvénysorozat 
Kft.-t.
Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzatá-
nak vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésé-
vel kapcsolatban is döntést hoztak a képviselők a 
szeptemberi soros testületi ülésen. Egy új bizto-
sítótársasággal kötnek szerződést. Miért van erre 
szükség?
Dr. Szvercsák Szilvia: Még júliusban döntött a tes-
tület arról, hogy felmondják az önkormányzat és az 
AEGON között fennálló vagyon- és felelősségbizto-
sítási szerződést. A képviselő-testület ugyanezen 
határozatában felkérte a jegyzőt, intézkedjen arról, 
hogy az Optimális Biztosítási Portfolió Tanácsadó 
és Biztosítási Alkusz Kft. járjon el a biztosító tár-
saságok vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlata-
inak beszerzésével kapcsolatban, és a szerződés 
megkötésére vonatkozó javaslatát állítsa össze. A 
Tanácsadó elvégezte a piacon található legkedve-
zőbb biztosítási opciók felkutatását, és az egyedi 
szerződési feltételek kialakításával a biztosító 
társaságok versenyeztetésével bekérte az aján-
latokat. Az ajánlatok az előterjesztéshez becsa-
tolásra kerültek. Az előterjesztés végén szerepel 
az Optimális Tanácsadó jelentése. Tájékoztatta a 
testületet arról, miszerint sikerült elérni, hogy jóval 
nagyobb vagyoni értéket visznek be, mint az eddi-
gi biztosításoknál volt. A vagyoni biztosítás értéke 
nagyobb szolgáltatási körrel, nagyobb biztosítási 
értéken történik, így az önkormányzat kedvezőbb 
díjat fizet, mint amit eddig fizetett. 
Az előterjesztésnek megfelelően végül Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy Velence Város Önkormányzatának az új 
vagyon- és felelősség biztosítása 2016. október 
1. napjától a GROUPAMA biztosítóval határozatlan 
időre, a biztosítási ajánlatában foglaltak szerint ke-
rüljön megkötésre  (MB)

Legfiatalabb nemzeti ünnepünkön az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulóján az időjárás nem fogadta kegyeibe a megemlékezőket, így a város ünnepi műso-
rát a Zöldliget Általános Iskolában rendezték meg október 21-én. Koszti András pol-
gármester köszöntője, majd dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 
ünnepi beszéde után a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
tanulóinak jól megkomponált, az egykori eseményeket kiválóan szimbolizáló műsorára 
került sor. A Szabó Andrea tanárnő által rendezett produkciót követően Velence városá-
nak kitüntető címeit adta át Koszti András polgármester a képviselő-testület döntése 
értelmében. 2016-ban a Díszpolgári Címet Meszleny Ignác, a Velencéért Oklevelet 
pedig ketten, Solymosy József és Rákóczi Ferenc vehették át. Az ünnep zárásaként a 
város vezetői, helyi intézmények és civil szervezetek, valamint az egyházak képvise-
lői helyezték el a megemlékezés koszorúit a Hősök parkjában található kopjafánál és 
emlékműnél.

'56 hőseire emlékeztek
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„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
(Róma 8:31)

Október 23–Október 31.

Páros csillag a történelem égboltozatán
Az 1956-os Magyar Forradalom csillagfényű 60. 
évfordulóján, dicső nemzeti ünnepünk, valamint 
a Reformáció ünnepe előtt emlékezzünk Isten 
kegyelmes tetteire, sorsfordító, emberi ésszel 
felfoghatatlan csodáira, sebeket bekötöző, vi-
gasztaló irgalmára, Krisztushoz hajlító szerete-
tére, egyéni és közösségi létünkben egyaránt 
megtapasztalt reformáló, megújító, újjászülő 
akaratára. De emlékeznünk kell azokra, akik a 
történelemben hitünk világító fáklyái voltak, s 
akik a maguk életét Isten ügyének rendelték alá, 
s vallották protestáló-reformáló akarattal:
–  Itt állok, másként nem tehetek!  

(Luther Márton)
–  A testet megölhetitek, de a lelket nem! 

(Zwingli Ulrik)
–  Szívemet égő áldozatul Istennek ajánlom!  

Soli Deo gloria–Egyedül Istené a dicsőség! 
(Kálvin János)

Október 23-át és október 31-ét a hit és az igaz-
ság aranyhídja köti össze. S itt magyar földön 
mindkettőben a legmagasabbra, szenvedő Krisz-
tusához emelkedhetett ez a nemzet.
Emlékezzünk most a levert, de erkölcsileg győz-
tes 1956-os forradalomra, az igazságért az éle-

tüket feláldozó hitvallókra. Vérük magvetéssé 
lett. S Krisztusért, Krisztusban nekünk kell foly-
tatnunk és befejeznünk azt, amit ők elkezdtek.
Istenben csak győztes lehet minden „levert”, 
látszólag elbukott forradalom. Ahogyan Krisztus 
forradalmi ügyét is a golgotai kereszten tette Is-
ten győztes-világméretű üggyé. Isten megszen-
telte nemzeti áldozatunkat, gyászunkat, hogy 
eggyé váljunk a szenvedő Krisztussal. Zászlóvá 
tette hitvallásunkat, az újjászületés áldott lehe-
tőségévé. Ahogy az ellenreformáció üldözteté-
sét, a török hódoltság jármát, a gályarabságot, 
Világost és Aradot, 1956 áldozatos odaszánását.
Isten a szenvedésben megszentelt, megújított, 
Krisztus képére formált s hitre juttatott, mert az 
igaz ember hitből él. S ez az áldozat, a hitnek ez 
az áldozata Istennek tetsző volt, mert igaz volt. 
Protestáló hit és küldetéses vétó jellemezte.
S éreztük, amikor egyedül maradtunk a történelem 
porondján, a népek országútján: „Mikor elhagytak, 
mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és 
váratlanul átölelt az Isten...” S válaszolt erre a Pál 
apostoli, Bethlen Gábor-i református jelmondat: 
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Rm 8:31)
l517, 1956 reformációi üzenete ez: Vállalnunk kell 

Krisztustól kapott küldetésünket és keresztünket, 
bármilyen nehéz is legyen az. „Ha élünk az Úrban 
élünk, ha meghalunk az Úrban halunk meg...” 
Szenvedésünk, állhatatosságunk nem hiába-
való. Isten éles oltókésének próbáin át így me-
gyünk az örökéletbe, így keresztelkedünk bele 
Krisztus halálába és feltámadásába. Ahogy 1956 
hótisztaságú, hős fiai és leányai is. Akik életüket 
adták másokért, értünk, a nemzetért, s élnek 
többé már nem ők, hanem él bennük a Krisz-
tus. Ott vannak már, ahol csak Fény, Kegyelem 
hull rájuk a magasból. S elmondhatjuk róluk egy 
oroszországi, I. világháborús magyar hadifogoly-
tábor feliratával:

„Ugye szép volt akarni,
Jézus nyomán haladni.
Embernek emberért,
Magyarnak, magyarért!
És meg nem állni,
Meg nem pihenni,
Tövisre hágni, 
Göröngyön menni,
Útvesztett embert,
Emberré tenni. 
ámen

Hit-Élet

Pápai szabó györgy
református lelkipásztor

Tisztulásra és újulásra van szükség mai sorsdön-
tő országos egyházi korszakunkban, éspedig a 
három októberi történelmi, csillagfényes ese-
mény világosságának a jegyében.
Október 6-a vértanúi a János 15:13 igéjét tanúsít-
ják: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, 
mint mikor valaki életét adja az ő barátaiért.” Önfel-
áldozó szeretetre van szükségünk, mindhalálig, ha 
éltetni akarjuk azt a közösséget, melyből vétettünk, 
azt a népet és nemzetet, melynek eleven tagjai – és 

Októberi ünnepeink
jövendőjéért felelősei – vagyunk. Sorsdöntő idők-
ben ez radikálisan szent, jézusi elkötelezést jelent. 
Csak ha vállaljuk életigazságunkért a halál kockáza-
tát, szerezzük meg jogunkat az élet nyereségéhez. 
Október 23-a az igazság robbanásának villámfé-
nyével a szabadság hajnalhasadásának ígéretét 
jelezte a totális zsarnokság alatt szenvedő és at-
tól remegő világ számára. Igei üzenete e hótiszta 
forradalomnak így szólt – Jézus szavával – kinek 
adatott minden hatalom mennyen és földön: 
„Megismeritek az igazságot, és az igazság sza-
badokká tesz titeket” (János 8:32). Manipulációs 
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Gulyás Lajos 98 esztendeje, 1918. február 4-én szü-
letett a felvidéki Kisújfaluban. Érsekújváron érettsé-
gizett, majd a pápai református teológián szerzett 
oklevelet. 1948. májusban a nyugati határ melletti 
Mosonmagyaróvár közelében fekvő LEVÉL községbe 
kerül lelkésznek, ahol számos erdélyi, felvidéki ma-
gyar család lelt otthonra a kitelepítések nyomán.
Magyarságért, az igazságért való kiállásért az 1956-
os forradalom bukása után elhurcolják, koncepciós 
pert folytatnak le ellene, majd 1957. december 31-
én, Szilveszter napján akasztófára küldik a magyarság 
legfőbb ellenségei, a kommunisták. Jelképes értelmű, 
hogy a kivégzése előtt egy nappal veszi át a reformá-
tus egyház első embere, Bereczky Albert püspök az 
állami kitüntetést, - a „30 ezüstöt”- a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa elnökétől, Dobi Istvántól, több egyházi 
vezetővel együtt. A kitüntetést e „jeles” egyházi veze-
tők - idézem - „az ellenforradalom alatt a népi hatalom 
mellett tanúsított bátor helytállásukért és az azóta el-
telt egy év alatt szocializmust építő hazánk és népünk 
érdekében, a békemozgalom, valamint az állam és az 
egyház jó viszonyában kifejtett áldozatos munkás-
ságukért” kapták. Az Távirati Iroda korabeli híradása 
szerint az ünnepeltek nevében Bereczky Albert „hálás 
szívvel” (!!!) mondott köszönetet a kitüntetésért.
Gulyás Lajos a forradalom kitörésekor felvidéki ro-
konlátogatáson tartózkodik. Távollétében a járási 
nemzeti bizottság tagjává választják. Levélre október 
25-én érkezik vissza, amikor is részt vesz a mosonma-
gyaróvári békés felvonuláson. Jelen van következő 
napi, tragikus végkifejletű tüntetésen is, amikor az ÁH 
laktanyából tüzet nyitnak a fegyvertelen felvonulókra, 
diákokra, főiskolásokra. A gyilkos sortűznek mintegy 
100 fiatal lett az áldozata. (A még élő bűnösök ma is 
büntetlenül élvezik az életet és magas állami nyug-
díjukat!)
A felbőszült tömeg elfoglalta a laktanyát, s meggyil-
kolt két, felelősnek tartott ÁVH-s tisztet. Egy harma-
dik tiszt öngyilkos lett. A negyedik, üldözött tisztet, 
Máté főhadnagyot, életét is kockára téve, Gulyás Lajos 
mentette meg a lincselés elől. A főhadnagy kórházi 
kezelése és felgyógyulása után 1957. januárjában, 

egy éjszaka felkereste az őt megmentő református 
lelkészt, s figyelmeztette, hogy meneküljön, mert le 
fogják tartóztatni. Gulyás Lajos azonban ártatlannak 
tartotta magát, és igazának tudatában nem hagyta el 
az országot. 
Az ellene indított koncepciós perhez jelentős mér-
tékben járulhatott hozzá, hogy a forradalom előtt az 
egyházi ellenzékhez tartozott, aminek legpregnán-
sabb bizonyítéka az 1956. május 23-án, Pápán, a pá-
pai református egyházmegye lelkészértekezletén el-
mondott súlyos - a kiszolgáló egyházvezetést nyíltan 
elmarasztaló - egyházbírálata („Bevezetés a konventi 
külpolitikai jelentéshez.”). Gyors elítélésében nem 
csekély szerepet játszhatott, hogy korábban a Kisgaz-
dapárt ismert országgyűlési képviselője volt. 
A hírhedt Fehér Könyv, a mosonmagyaróvári esemé-
nyek vezéralakjának, s a „véreskezű prédikátornak” 
titulálja, és súlyos ellentmondásba keveredik, amikor 
bűnösségét próbálja „igazolni”. 
Gulyás Lajost 1957. február 5-én hurcolják el, miután 
korábban már tartottak nála házkutatást. Mindvégig 
a győri börtönben tartották fogva, s ügyének kon-
cepciózus tárgyalásai után feltételezhetően 1957 
decemberében, szilveszter napján ott is végezték ki. 
A felső egyházvezetés semmit sem tett megmentése 

érdekében, pedig a hathatós közbenjárás eredményes 
lehetett volna. Az alsópapság és lelkésztársai, amit le-
hetett, megtettek érte. Életét azonban nem tudták 
kiharcolni egyházvezetői támogatás nélkül. 
Gulyás Lajosné csak úgy értesülhetett férje kivégzé-
séről, hogy az államhatóság megküldte neki a kivég-
zés számláját...
Az özvegynek és három kislányának sok hátratételt 
kellett elszenvednie az elkövetkező borzalmas évek 
alatt. Isten azonban adott elégséges erőt számukra, 
a hitvalló férj és a drága édesapa szelleméhez méltó 
helytálláshoz. 
A református egyház Gulyás Lajost már 1989-ben, az 
elsők között rehabilitálta, megtörtént világi rehabilitá-
ciója, s újratemetése is.  Személy szerint tagja lehet-
tem az őt rehabilitáló szakbizottságnak. A magyar re-
formátus egyház 20. századi, hitvalló hőse ma a levéli 
temetőben pihen. 
Amikor Gulyás Lajos mártíriumát felvázolom, Zwing-
li Ulrik reformátor utolsó szavai jutnak eszembe: „A 
testet megölhetitek, de a lelket nem!” E szavak igei 
gyökere Gulyás Lajos krisztusi áldozatvállalását is 
hűen fejezi ki: „ÉS NE FÉLJETEK AZOKTÓL, AKIK A TES-
TET ÖLIK MEG, A LELKET PEDIG MEG NEM ÖLHETIK...” 
(Máté 10:20)

17

hazugságáradatok léptek ma az akkori halálfe-
nyegetéses hazugságszólamok helyére, hogy 
elveszítsenek bennünket. De Krisztusban meg-
vesztegethetetlenül kimondjuk az igazságot! 
„Kiállunk érte, mint a kémény, lássák! És búvunk 
érte, mint az üldözött.” – És szabadok leszünk! 
Október 31-e, a reformáció, az Ige ünnepe erre a 
végső garancia. „Kezdetben volt az Ige” (János1:1). 
Ige-testű Istenünk van, aki ha hallgat is, soha nem 
néma. S ha megszólal, egy szavával hívhat létre 

Gulyás Lajos mártír református 
lelkipásztor emlékezete

mindent, s pillantásától függ ismét a vég. Teremt, 
megtart, újjáteremt, mert Krisztusban újjá lesz éle-
tünk, hogy vissza formáljon az Ő hasonlatosságára, 
és átalakítva előre formáljon az Istentől várható bol-
dog reménység beteljesedésére. – Istenben bízunk, 
nem félünk. Ember mit árthatna nekünk? – Készen 
állunk a krisztusi szabadság vállalkozására. Mert: 
„A nagy Isten vagyon mivelünk
És Szentlelke lakozik bennünk.”

+ Dr. Hegedűs Loránt püspök
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Gyerekekről

Új tanévkezdés a Meseliget 
Óvodában – beszoktatás

Első feladatunk – nevelőknek –, hogy a gyerme-
kek befogadása előtt a termet úgy alakítsuk ki, 
hogy megfeleljen életkori sajátosságaiknak:
–  A játékok kiválasztásánál szem előtt tartjuk, 

hogy legyen számukra megfelelő játéklehe-
tőség.

–  A gyerekek jelét, nevét már első érkezésük 
előtt kitesszük. Kosarat biztosítunk személyes 
tárgyaiknak.

–  A gyerekeket személyes ajándékkal fogadjuk, 
és együtt megkeressük a számukra legérdeke-
sebb játékokat.

–  Tisztálkodásnál, öltözködésnél, étkezésnél 
mellettük leszünk, kíséretet biztosítunk, segít-
jük őket. De az állandó segítés mellett már az 
első naptól kezdve szoktatjuk őket az önálló-
ságra, az önkiszolgálásra.

–  Pihenésnél az ágyakat, biztonságot adó, de 
könnyen megközelíthető helyre tesszük. Me-
sével, énekkel, altató zenével simogatással 
nyugtatjuk őket.

Óvodánkban a beszoktatás általában egy hét, 
amit több szakaszra bontunk le.
Első találkozás, ismerkedés – anyával/szülők-
kel együtt töltünk egy délelőttöt (9.00-11.00), 
közben a gyermeke játszhat, figyelheti a többi 
gyerek játékát, be is kapcsolódhat. Behozzák 
a váltóruhát, bepakolják a gyermek választott 
jelével ellátott polcra, fogasra. A szülők ezalatt 
velünk, nevelőkkel beszélgethet, információkat 
szerezhet mindennapjainkról. A gyermeke ez 
alatt az idő alatt már ismerkedik az új környe-
zettel, nevelőkkel, gyerekekkel, benyomásokat, 
emlékképeket szerez.
A második együttlét – a következő délelőtt 
folyamán egy kis együttjátszás után, javasoljuk 
a szülőnek, kis időre hagyja el a termet (boltba, 
postára megy), így gyermeke tovább ismerked-
het a csoporttal, kedve szerint akár önállóan.
Ezek az emlékképek segítik majd hozzá a beszo-
kás következő „lépcsőfokához”. Ezt a szakaszt, az 
„anyával együtt vagyunk itt” se túl rövidre, se túl 

hosszúra nem szoktuk javasolni. Ha túl hosszú 
lenne és több napon vagy héten át tartana, akkor 
a gyermeke megszokná/elfogadná ezt a helyze-
tet és később, amikor már anya nélkül, egyedül 
van a csoportban, jogosan élné meg azt a – ki-
mondott vagy kimondatlan – csalódottságot, 
hogy „neki nem ezt ígérték” (nem ezt szoktatták 
meg vele). Legnagyobb fájdalma pedig az lenne, 
hogy saját anyukája nem ezt „ígérte” neki….  
A következő szakaszban reggel, amikor a 
gyermek együtt érkezik a szülővel, javasoljuk a 
derűs, nyugodt, határozott és gyors búcsút.  A 
szülő adja a gyermeke tudtára, hogy elmegy a 
dolgára, aztán jön érte vissza, addig ő játsszon a 
gyerekekkel és érezze jól magát, majd a gyerme-
ket adja át nekünk és határozottan menjen el.
Tájékoztatjuk a szülőt arról is, hogy ebben a sza-
kaszban már a gyermekért ebéd után, de alvás 
előtt érkezzen meg. Ezt a szakaszt 1-2 napra 
javasoljuk, mert ha túlságosan elnyújtják a szü-
lők, akkor a gyermek az ebédet összekapcsolja 
a hazamenetellel.
Az utolsó szakaszban már a többi gyerekkel 
együtt marad csendes pihenőre, alvásra s uzson-
nára. Ebben a szakaszban kiemeljük a szülőnek, 

hogy uzsonna után lehetőleg korán jöjjenek a 
gyermekekért, míg biztossá válik az óvodás lét.
A beszoktatás pontos menete azonban a gyer-
mek reakcióitól függ, így előre nem mindig tud-
juk meghatározni.
Szülői értekezleten arra is felhívjuk a figyelmü-
ket, hogy ezt az állapotot nyugodtan, higgadtan, 
a világ természetes velejárójaként kezeljék. A 
gyerekek hihetetlen érzékenységgel érzik meg 
szüleik és a környezetükben lévő felnőttek lelki-
állapotát. Ha feszültséget éreznek, ők is feszült-
té válnak, ha szorongást és aggodalmat, akkor 
ők is félni, szorongani, aggódni kezdenek, ami 
sírásban, szófogadatlanságban, dacosságban 
nyilvánul meg.
Mi óvónők és a dajka ilyenkor is különös figye-
lemmel próbáljuk megvigasztalni és lekötni a 
gyermekeket, hiszen a korai tapasztalatok – po-
zitív, negatív – kihatással lesznek a gyermekek 
későbbi döntéseikre, életvezetéseikre. A stabil 
erkölcsi szabályokat és a társas viselkedési sza-
bályokat pedig nemcsak a szülőktől, hanem 
tőlünk, óvónőktől, dajkáktól, többnyire saját pél-
damutatásunkkal, illetve a gyermekek cseleke-
deteire adott érzékeny reakcióinkkal adjuk.
Arról az elvárásainkról is beszélünk a szülőkkel, 
hogy ha gyermeke már bement a csoportszobá-
ba, ne hívja őt vissza, ne kukucskáljon utána.
A szülővel való kapcsolatunkban igyekszünk ki-
alakítani a jó bizalmat, melyben mindent meg-
lehet beszélni a gyermeket illetően. A családban 
lévő feszültség esetén – ha tudomásunkra jut – a 
gyermeket érzékeny odafordulással, megértés-
sel tudjuk segíteni az átvett feszültség levezeté-
sében, a megnyugvásban.
Csoportunkba a gyermekek egész évben folya-
matosan érkeznek, így a beszoktatás – a gyer-
mekek többségét kivéve – szinte állandó. Az év 
folyamán a beszokott gyermekeket, esetenként 
felkészítjük egy-egy gyermek érkezésére.
Igyekszünk örömteli, vidám napokat teremteni 
óvodás gyermekeinknek.

Kovácsné Bencsik Éva
óvodapedagógus

Maci csoport
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Kirándulás a Madárvártába

Szőlőszüret

19Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

A Piros alma csoport vidám kirándulással kezdte 
meg az új tanévet. Kihasználtuk a gyönyörű őszi 
időjárást, amely már majdnem nyári meleg volt. A 
kirándulás helye Agárdon a Chernel István Madár-
várta, Madártani kutatóállomás volt. Azért válasz-
tottam ezt a helyet, mivel már az elmúlt tanévben 
csatlakoztunk a „Madárbarát Óvoda” program-
hoz. Sok madárral megismerkedtünk, megfigyel-
tük őket, folyamatosan gondoskodtunk róluk, és 
elhelyeztünk egy fészkelőodút az óvoda udvará-
ban. A gyerekekkel sokszor lesétáltunk a tópartra, 
ahol már ismerkedtünk a tóparti madárvilággal. 
A kirándulásunk célja a tóparti madárvilág kicsit 
tudományosabb megfigyelése volt.
A kirándulás előtt már sokat beszélgettünk a 
költöző madarakról, ismeretterjesztő kisfilmet 
néztünk meg, madaras meséket olvastam, vala-
mint papírból fecskéket, gólyákat készítettünk 
és kifestettük azokat. A gyerekek nagyon izga-
tottak voltak, már várták a kirándulást. A Madár-
vártában egy interaktív foglalkozáson vehettünk 
részt, ahol hallhattunk a költöző madarakról, 
amelyek megtalálhatók a tó környékén is. Ez-
után közösen felmentünk a kilátóba, ahonnan 

Az idei tanévben csoportunkban az őszi munkák 
során kiemeltük a szőlő szüretelését, amely ré-
gen vidámsággal töltötte meg a szőlőhegyeket 
és az emberek szívét egyaránt. Ezért szeptem-
ber utolsó napján, a remek időjárásnak köszön-
hetően és az őszi munkálatokra emlékezve, a 

távcsövek segítségével néztük a tavat és a ná-
dast. Érdekes volt a gyerekek számára a nád kö-
zött sétálni és a nádtetős ház tornácán játszani.
A kirándulás nagyon jól sikerült, sok ismeretet 
gyűjtöttünk a közvetlen lakóhelyünkön lévő ter-
mészeti kincsekről. Sokáig beszélgettünk a gye-
rekekkel a madarak világáról, többször kimentünk 

a Babák rózsakertje parkba és távcsövet vittünk 
magunkkal, hogy megfigyelhessük a parkban élő 
madarakat. A „Madárbarát Óvoda” program kere-
tében továbbra is gondoskodunk az óvoda kertjé-
ben élő kismadarakról.
  Bóra Csilla

óvodapedagógus

nadapi szőlőhegyre szüretelni mentünk a Csor-
ba család birtokára.
Előző napokban a gyerekekkel már megfigyel-
tük sétáink során a gyümölcsfákat, szőlőtőkéket, 
beszélgettünk az őszi munkálatokról, hagyomá-
nyokról. Őszi verseket, dalokat mondogattunk, 

énekeltünk. Megízleltük a gyümölcsöket, be-
szélgettünk róla melyik édesebb, melyik milyen 
színű, kisebb vagy nagyobb fürtű. Szó esett 
ezen kívül a közvetlen tapasztalás mellett azok-
ról a kifejezésekről is, amelyeket a mai kor gyer-
mekei már nem ismernek annyira: csősz, must, 
présház, szemelés, préselés.
A festői szépségű szőlőhegyen a gyerekkel kis 
kosarakba szedtük a szőlőt, majd ládába öntöt-
tük, daráltuk és préseltük. A fürtökből az édes 
szőlőlé kipréselése és az első must íze maradan-
dó élmény mindannyiunknak.
A szőlőszüret igazán jó lehetőség volt arra, hogy 
a gyermekeink élőben lássák és megtapasztal-
ják, hogyan lehet hatékonyan egy közösségben 
dolgozni. Csoportunk izgalmakkal tele, felejt-
hetetlen élménnyel lett gazdagabb, és mosolyt 
csalogat arcunkra minden egyes pillanat, vala-
hányszor visszagondolunk a „szüreti hangulatra”.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Csorba 
Júlia és Kiss Botond szüleinek, hogy segítettek  
megvalósítani ezt a szép napot.

Ander Bea
Csipet-csapat csoport
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Történetek a Zöldligetből

  

Igen-igen hűvös volt szeptember utolsó szom-
batján, amikor is elindult az idei évi tókerülő ke-
rékpártúra. A nap folyamán azonban, szerencsé-
re csodálatosan kellemes, napos idő kerekedett.
A minden tanév elején megrendezett közös is-
kolai programra az idén is szép számmal volt je-
lentkezőnk. Összesen harminc, kisebb-nagyobb 
csapat nevezett gyerekekkel és szülőkkel együtt. 
Mintegy 254-en vágtak neki a 24 km-es, felada-
tokkal, megállókkal tűzdelt teljesítménytúrának. 
Ami valami fantasztikus volt, hogy az oda-vissza 
hömpölygő tömegben egészen apró járműveken 
csöppnyi kis gyermekek is teljesítették a távot. 
Mindenképpen dicséretet érdemelnek. Ők is és 
az őket kísérő szülők, családtagok is.
Kisebb mókával, ügyességi feladatokkal indult a 
nap, aztán pedig nagyon jólesett néha megáll-
ni, vagy azért, hogy üdítőt kapjanak a csapatok, 
vagy azért, hogy ellenőrizzék őket, esetleg újabb 
feladatot lehet elvégezni.
A programunkban segítő rendőr megbeszélte 

a csapattagokkal, hogy a szabályos kerékpáros 
közlekedésnek milyen eszközigényei vannak. 
Megállapíthatjuk, hogy egész ügyesen tudták 
kicsik és nagyok is, hogy mi az, ami feltétlenül 
szükséges kerékpárjukon.
A kerékcserénél már inkább az apukák ügyes-
kedtek, bár volt olyan gyermek is, aki minden 
probléma nélkül megoldotta a feladatot, sőt a 
saját eszközeit – mivel jól felszerelt brinyója volt 
– is tudta használni.

A kvízkérdésekre adott válaszok is ügyesek vol-
tak. Az úton, a csoportos közlekedésnél néhol 
volt egy kis kavarodás, s nem biztos, hogy min-
den esetben szabályosan a jobb oldalt, vagy 
autóforgalommal járó utakon nem biztos, hogy 
csak az út szélét vették igénybe. Ezt még talán 
gyakorolni kell.
No, de hát ezért is szervezzük a hasonló progra-
mokat, hogy a gyakorlatban minél többet tanul-
hassunk, fejlődhessünk.

Az 5. a osztály elutazott Patcára, a Katica Ta-
nyára. A gyerekek és tanárok is próbára tették 
bátorságukat a beltéri csúszdákon, bolyongtak a 
labirintusban és játszottak az izgalmasabbnál iz-
galmasabb, eddig soha nem látott játékokkal. Az 
egész napos móka után István bácsi ajánlására 
ellátogattunk Bőszénfára, a Vadgazdálkodási Táj-
központba, ahol traktorral bevittek minket a ter-
mészetes környezetükben élő, ott tenyésztett 
szelíd szarvasok közé. Itt sokat tanultunk hazánk 
állatairól és a természetvédelemről.
Végül rengeteg élménnyel, s a visszatérés remé-
nyében értünk haza.

5. a osztály tanulói és  
Bognár Réka osztályfőnök

Teker a suli – zöldkeréktúra

Katica és szarvasok...

Tudósítónk a Zöldligetből:
Nagy Edit
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A két harmadikos osztály kétnapos kiránduláson 
járt Kiskőrösön, Ópusztaszeren, Kisteleken és 
Szegeden.  A rengeteg látnivaló reméljük soká-
ig megmarad bennük. Azért is terveztük az év 
elejére ezt a kirándulást, hogy az átélt élmények 
után sokkal könnyebb legyen a harmadikos 
anyag feldolgozása. A látottak felelevenítése bi-
zonyára sok segítséget jelent majd a történelmi 
olvasmányok, az irodalmi alkotások, a népi épí-
tészet, a hagyományok, régi iskolai oktatás és a 
Móra Ferencről tanultak elsajátításában.
Nagyon hálásak vagyunk, mert csodaszép időnk 
volt. Köszönjük a szülők segítségét, támogatá-
sát. A gyerekek tele vannak élményekkel, csak 
úgy ontották magukból  a beszámolókat.

Tóth Jolán és Papp Sándorné 3. a, c

A szegedi kirándulás
Megálltunk menet közben Kiskőrösön és meg-
néztük Petőfi Sándor szülőházát. Aztán men-
tünk tovább Ópusztaszerre, ahol megcsodáltuk 
a Feszty-körképet. Majd egy gátőr házába kuk-
kantottunk be, aztán pedig egy terepasztalon 
néztünk meg egy bemutatót a szegedi nagy 
árvízről. Aztán egy bácsival mindenféle gyógy-
növényt ismerhettünk meg, sőt meg is kóstol-
hattuk némelyiket. Ez a program a romkertnél 
zajlott. Innen nem messze volt az oskola, ahol 
régi módon tanítottak bennünket. Az oskolában 
láthattunk régi iskolai eszközöket. Nekem ez tet-
szett a legjobban! Kisteleken aludtunk egy kol-

légiumban. Másnap reggel Szegedre indultunk. 
Megnéztük a város nevezetességeit, köztük a 
Dómot is.
Késő este értünk haza, de ezenkívül nagyon tet-
szett a kirándulás.

Lingsch Lola Magdolna 3. c

Az ópusztaszeri kiruccanás
Péntek reggel indultunk a busszal az iskola elől 
kirándulni. Hosszú utazás után megérkeztünk 
Ópusztaszerre, ahol megnéztük a Feszty-körké-
pet, és beülhettünk egy régi oskolának a pad-
jaiba. Majd megnéztünk egy régi parasztházat, 
ahol a legérdekesebbnek a nagyon magas ágyat 
találtam. Szombaton reggeli után elindultunk 
Szegedre. Sétáltunk a Dóm téren, és felmentünk 
a templom tornyába. Nagyon szép volt a kilátás!  
Nagyon tetszett a kirándulás, remélem jövőre is 
megyünk.

Gőgös Kincső Boróka 3. c

elmentünk Kistelekre a szállásra. Én Virággal, 
Mirával, Blankával és Hangával aludtam. Éjfélkor 
aludtunk el, kivéve Mira. Ő kb. 11 órakor. Másnap 
lementünk Szegeden a Tisza-partra. Leültünk, 
becsuktuk a szemünket, Faragó Anna felolvasta 
nekünk Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán című ver-
sét. Nagyon szép vers volt. Azután furulyázott is 
nekünk. Remélem, egyszer anyáékkal is elme-
gyünk erre a szép helyre!

Enyedi Loretta 3. c

Ópusztaszeren volt egy oskola, egy régi épület. 
Volt ott egy szigorú tanár, és tanított minket. Le-
hetett kapni körmöst, de az egyik osztálytársam 
rossz volt, és kiérdemelt a hátsójára egy „seg-
gest”.

lics zoé mae 3. c

Ebben a tanévben a Zöld iskolarészben Timi néni 
Andi nénivel szervezte meg ezt a csodás napot 
nekünk. Először értékelte a zsűri a Mihály-napi 
rajzverseny eredményeit, sok szép mézeska-
lácskép született, aminek a jutalma Peták és 
csokoládé volt. Majd az 1. a osztály színvonalas 
műsorát láthattuk, és ezután megkezdődött a 
Mihály-napi vásár. Mindenki nagyon várta már, 
hogy eladhassa a portékáit és főleg, hogy vehes-
sen valamit a ragyogó napsütésben az iskola ud-
varában létrehozott vásártéren. Érdekes, kreatív 
és nagyon finom falatokkal készültek a gyerekek 
és a szülők egyaránt erre az alkalomra. Ezzel a 
szép hagyománnyal búcsúztunk a szeptember-
től, és mindenki nagyon vidám, boldog délutánt 
tölthetett el.

Köszönjük szépen! 1. b. osztály

Kirándulások Kiskőröstől Szegedig

Mihály-nap a Zöldben
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A karate kemény, ön-
fegyelmet kívánó, a 
fiatalokat önfegye-
lemre nevelő sportág, 
amely az önvédelem 
alapjait is megadja 
művelőjének, ezért 
kifejezetten örömteli, 
hogy Velencén is el 
lehet már sajátítani 
szervezett keretek 
között az alapokat, 
komoly tapasztalattal 
rendelkező mester, 
Rohonyi István irányí-
tásával. A foglalkozá-
sok, edzések a Zöldli-

get Általános Iskolában vannak, minden héten 
hétfőn és szerdán 16.00 és 17.00 óra között.
Az összesen hétdanos Rohonyi István 17 éve 
tart karateedzéseket a tó környéki települése-
ken (Velence mellett Kápolnásnyéken és Gár-
donyban). 1999-ben kezdte a gárdonyi iskola 
tornatermében még első danos mesterként, rá 
két évre beindította a kápolnásnyéki csoportot 
is. A velencei iskolában 2015-ben kezdte az ok-
tatást.
Csaknem két évtized hosszú idő, ezalatt sok-sok 
gyermeknek adta át tudását a sportember, ma 
már 5. danos mesterként (2 danja van Kyusho 
Jitsu szakágban is, tehát összesen hétdanos) 
mutat utat a nála gyakorló gyerekeknek, fel-
nőtteknek. A keze alatt edződők – elmondása 
szerint – jelentős pozitív átalakuláson mennek 
keresztül. „Ifjú tanítványaim jobban tanulnak, 
társaikkal kedvesebben viselkednek, otthon is 

fegyelmezettebbek, szófogadóbbak, nagyobb 
célokat tűznek ki maguk elé mind a tanulásban, 
mind pedig a sportban. Büszke vagyok, mert 
sikerült egy nagy, összetartó csapatot egyben-
tartani a szülők segítségével” – emeli ki tevé-
kenysége legfőbb eredményét Rohonyi István, 
akinek remek munkáját bizonyítja, hogy tanítvá-
nyai számos hazai és nemzetközi sikert értek el 
az elmúlt években. Európa-bajnoki helyezések, 
valamint sok-sok magyar bajnoki cím jelzik a ve-
lencei-tavi műhely eredményességét, mosolyt 
csalva az érintett gyermekek és szüleik arcára.

A Shihan (a karatéban az 5, vagy annál több dan-
nal rendelkező mester megszólítása) elárulta ars 
poeticáját is: „amikor velem kapcsolatba kerül-
nek az emberek, nem az a célom, hogy később 

emlékezzenek rám, vagy lenyűgözzem őket, 
hanem az, hogy amikor elválnak útjaink, akkor 
azt érezzék, hogy többre képesek, hogy több 
lehetőségük van az életben”. Személyes találko-
zónk is megerősített abban, hogy Rohonyi mes-
ter komolyan beszél és cselekszik, így jó szívvel 
ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki a karatét, 
menjen el a Shihan csapatába edzeni.
Beszélgetésünk végére az is kiderült, hogy a 
következő hetekben a „Rohonyi-műhely” bein-
dítja különleges, nőknek szóló önvédelmi fitne-
szedzéseit a gárdonyi közösségi házban, ahol 
természetesen a velencei érdeklődőket is sok 
szeretettel várják. Ezzel, az edzésekkel, és az 
egyesület működésével kapcsolatban további 
részletek az interneten a www.velenceikarate.hu 
oldalon találhatók.

 Velence sportja

mátay Balázs

Hétdanos mester oktat a tóparton

Mozgásban

Mátay Balázs
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Míg az utánpótlás-együttesek számára az élmezőny 
a kitűzött cél a korosztályos pontvadászatokban, a 
Velence SE felnőtt együttesénél ez egyelőre csak 
álom. A nyáron teljesen átalakult, az oldalvonal mel-
lett új edzővel, a pályán sok fiatallal felálló gárda a 
Fejér megyei I. osztályú bajnokságban a formálódás 
stádiumában van, 10 játéknapot követően 9 meg-
szerzett pontjával a 16 csapatot felvonultató tabella 
12. pozícióját foglalja el. Némi szerencsével lehetne 
ennél picit előkelőbb is ez a helyezés, ám ennek a 
gyakorlatilag nulláról újjáépített alakulatnak még 
idő kell ahhoz, hogy összeérjen, jelen állapotában 
a középmezőnyhöz való erőteljesebb felzárkózás 
lehet a reális célja Czakó András vezetőedző társu-
latának.

A bajnok Iváncsától elszenvedett nyitófordulós vere-
séget követően a második körben egy bravúros, 2-1-
es győzelmet arattak a tóparti ifjak a Polgárdi ottho-
nában. A házigazdák az első félidő közepén megsze-
rezték a vezetést, ám a fordulást követően az 52. és 
az 58. percben Horváth Balázs és Németh Zsolt ré-
vén gyorsan fordítottak, s végül megérdemelten dia-
dalmaskodtak jó erőkből álló ellenfelük otthonában. 
Németh volt a nyerő ember, mivel 3 perccel pályára 
küldését követően szerezte meg a győztes találatot. 
A következő meccsen már nem volt szerencséjük 
Bostyánéknak, a több volt NB I-es játékossal felálló, 
igencsak megerősödött Bicske 6-0-ra kiütötte őket 
a Kastélyparkban. A negyedik fordulóban az ugyan-
csak éremesélyes Móri SE otthonában is éppen egy 
hatost kapott csapatunk. Sokáig jól tartotta magát, 
ám a második félidőben összeroppant, 40 perc alatt 
öt gólt rámoltak be a hálójába. Az 5. körben újra si-
került gólt, sőt gólokat szerezniük fiainknak, de ez 
is kevésnek bizonyult az első négy fordulóban pont 
nélküli Lajoskomárom ellen. A vendégek bő félóra 
után már kétgólos előnyben voltak, s hiába szépí-
tett még az első játékrészben Gulyás-Kovács Géza 

révén a Velence SE, a fordulás után ismét a lajos-
komáromiak szereztek először gólt. Barabási Béla a 
75. minutumban újra szorossá tette az állást, ám az 
egyenlítés nem jött össze, pedig ebben a meccsben 
benne volt akár a győzelem lehetősége is.
A Velence SE hatodik a bajnokiján sem volt sokkal 
szerencsésebb. A közönség remekül szórakozik ál-
talában egy hétgólos összecsapáson, ám, ez aligha 
mondható el a kastélypark publikumáról, mivel hiá-
ba jegyezhetett 3 találatot a hazai egylet, ez még 
a pontszerzéshez sem volt elegendő a Sárbogárd 
ellenében. Ritkán látható módon mindkét oldalon 
egy-egy játékos szerezte saját alakulata valameny-
nyi gólját, így nyugodtan állhatna a krónikákban a 
következő: Horváth – Gráczer 3-4! A koreográfia is 

katonás sormintát követett, Gráczer Bence négyszer 
szerezte meg a vezetést a bogárdiaknak, Horváth 
Balázs az első háromra mindig tudott gyorsan vá-
laszolni, ám a 72. percben esett negyedik vendég-
találatra nem jött sem részéről, sem társai részéről 
válasz. Zsinórban a második meccs, amikor gólokat 
lőtt a csapat, nem is egyet, mégsem járt értük egyet-
len pont sem. A hetedik megyebajnokin a közeli 
Tordasra látogatott a Czakó-legénység, s a támadó-
játékával itt sem volt baj, hiszen idegenben is két-
szer volt eredményes a társaság, de sikerélménnyel 

ez sem társult, mert a vendéglátóknak négyszer is 
sikerült beköszönniük Bostyán Ernő kapujába. Most 
Gulyás-Kovács Béla bosszankodhatott a legjobban, 
mert ő duplázott hiába a semmiért... 
A nyolcadik mérkőzésen újabb nagy sansz adódott 
a sikeres szereplésre, mivel a tabellán éppen a mi-
einkkel azonos pontszámmal álló, csak rosszabb 
gólkülönbsége okán mögöttük tanyázó Aba-Sárvíz 
FC látogatott a kastélyparkba október első napján. 
Az új hónap meghozta a csapat szerencséjét is, mert 
ezúttal végre elég volt a két szerzett találat a győze-
lemhez is! Már a 4. percben megszerezte a vezetést 
Barabási Béla, amire még az első játékrész derekán 
rápakolt egyet az ezzel már 5 gólnál járó Horváth 
Balázs is. Nagyon kellett ez a siker együttesünknek, 
amelynek még az is belefért, hogy két büntetőt el-
hibázott. A következő körben esélyesként utazott 
a sereghajtó Pátka otthonába a Czakó-gárda, ám 
hatalmas pofont kapott: az addig győzelem nélkül, 
mindössze két döntetlennel álló ellenfél hatszor 
vette be Bostyán Ernő kapuját, miközben egyet sem 
kapott. A gyászos produkcióra nem lehet mentség 
az sem, hogy már a 19. percben emberhátrányba ke-
rült csapatunk Pintér Benedek kiállítása miatt. Ennél 
még 10 emberrel játszva is többet illett volna mu-
tatni. A szezon 10. fordulójában ez bőven be is bizo-
nyosodott, ugyanis úgy verte meg a stabil középcsa-
pat Baracsot a Velence SE, hogy már a 18. percben 
kiállította Jakab játékvezető Gulyás-Kovácsot. Most 
jó hatással volt a gárdára az emberhátrány, előbb az 
55, percben Waltner Ádám, majd a 86.-ban Barabá-
si vette be Tóth Norbert kapuját, rendkívül fontos 3 
ponthoz juttatva együttesét.
A folytatásban sem lesz könnyű dolga Czakó András 
csapatának, de a Sárosd, Mezőfalva, Ercsi, Martonvá-
sár négyes ellen reális a pontszerzés, lévén ezek a 
gárdák – az Ercsi és a Martonvásár kivételével – a ta-
bella második felében tanyáztak lapzártánk idején, 
10 fordulót követően. (MB) 

Fo
tó

k:
 S

te
hl

ik
 N

or
be

rt

A középmezőnyt üldözi újjászervezett csapatunk 

Mozgásban

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

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

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

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

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

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

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

6 éves kor alatt ingyenes.

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

www.vtka.hu
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Velencei értékek nyomában

A velencei reformátusok temploma – a pákozdi 
református templom után – a Velencei tó környé-
kének második legrégebbi református temploma. 
Építése 38 évvel megelőzte a II. József császár, ma-
gyar király által 1781-ben kiadott Türelmi Rendele-
tet (Edictum tolerantiae -Toleranzpatent), amely-
ben az uralkodó részleges vallásszabadságot adott 
a protestáns felekezeteknek (reformátusok és 
evangélikusok), megengedve nékik, hogy templo-
mot építsenek ott, ahol híveik létszáma eléri a száz 
főt.  A rendelet ugyan nem engedte, hogy az újon-
nan épülő protestáns templomok utcára nyíljanak 
(csak belső udvarban épülhettek), vagy, hogy to-
rony épüljön melléjük, de a korlátozás ellenére így 
is nagy előrelépés volt ez a protestánsok számára 
a korábbi vallásüldözéshez, jogfosztottságukhoz, 
templomaik, imaházaik elvételéhez képest. Velen-
ce akkori földesurai, a katolikus Meszleny-család 
megértőbb gondolkodásával, jó példával járt elől 
a vallási türelemben, s csaknem 40 évvel előbb 
megelőzve a felvilágosult uralkodó döntését, nem 
akadályozták meg a református kőtemplom építé-
sét. A templom 1743-ban épült, legnagyobb részt a 
Bence hegyi kőbányából származó kőből, kizárólag 
a jó módú és szabad, ill. birtokos velencei reformá-
tus (kálvinista) hívek adományából. Velencén ez a 
legrégebbi templom, a katolikusok szép temploma 
csak évtizedekkel később épült fel, addig ők ká-
polnájukban (Meszleny-kápolna, ma Bod-kápolna) 
gyakorolták hitűket, amely épségben fennmaradt, 
s Velence legrégibb, vallási célra épült, ma magán-
tulajdonban lévő műemléke. 
De a vármegye itt, Velencén sem engedte utcára 
nyíló, tornyos református templom felépítését, 
s ebből adódóan akkor még a harangok sem ké-
szülhettek és szólhattak. A templomhoz torony 
csak 1806-ban épülhetett vármegyei engedéllyel. 
A templom feliratos harangjai, a templombelső, a 
szószék, a Mózes-szék, a faragott keresztelő me-
dence, a vörös márvány úrasztala, a boltíves cin-
tórium, a cintóriumnál a bejárati ajtó és kilincse, a 
kórusmellvéd, az énektáblák, a Johannus-orgona, 
a szószéken és az úrasztalán lévő hímzett terítők 
és egyéb berendezési tárgyak mind-mind jelentős 
kulturális értékek! Anyakönyveink csak 1724-től 
maradtak fenn. Legrégebbi úrvacsorai klenódiu-
maink 1746-ból származnak.

A velencei református  
kőtemplom (1743)

A templomtoronyban ma két harang található, 
ezek 20. századiak, sajnos a templom eredeti, 
19. századi harangjai a háborúk martalékává 
lettek!  Fájdalom, de sem adat, sem kép nem 
maradt fenn róluk. A 19. sz. végén, Decsy Károly 
lelkészsége idején még három harang hívogatta 
a református híveket istentiszteletre, ma csak 
kettő. Decsy Károly márvány síremléke ma is 
látható a régi velencei temetőben. 53 évig volt 
Velence nagy tudású és tekintélyű lelkipásztora, 
1874-ben került Velencére, s itt szolgált haláláig, 
1927-ig. Régi parókiája ma, teljes felújítása után 
újra aranykorát éli, mint modern gyülekezeti 
ház. Velence község elöljárói testületének tag-
ja, Fejér vármegye jeles tisztségviselője is volt, 
jövőre emlékezünk kegyelettel halálának 90 
évfordulójára. 
Mivel a velencei reformátusok már a 17. század 
második felében gyülekezetben gyakorolhatták 
hitűket és lelkipásztorral rendelkeztek, egyér-
telmű, hogy valamilyen istentiszteletekre alkal-
mas hellyel is bírhattak. Ez feltételezhetően –a 
mai templom helyén – egy fából-vesszőből, sár-
ból-agyagból készült, paticsfalú, kis templom le-
hetett, melyet korabeli kis temető vehetett körül. 
A Velencei Református Egyházközség létére vo-
natkozó első adatunk 1686-ból származik, ami-
kor is Veresegyházi István volt az eklézsia papja. 
1714-től kezdődően a falunak már folyamatosan 
volt református papja, s nyilván valamilyen kicsiny 
„Istenhajléka” is. Eleink élni akarását és hitét jelzi, 

hogy valamennyire megerősödve, 1743-ban, a 
„csendes ellenreformáció” időszakában új temp-
lomot építenek.  A templom a II. világháborúban, 
kívül-belül súlyos károsodást szenvedett, s a hívek 
csak hatalmas áldozathozatallal állíthatták hely-
re. Istennek drága hajléka, s mindmáig a velencei 
reformátusok lelki otthona. A paraszt-barokk stílu-
sú, egyszerűségében szép templom mintegy 250 
ülőhellyel rendelkezik. 
Harangjaink ma is hívogatják az élőket, elsiratják a 
halottakat, s megtörik a villámokat.

A mostani két harang felirata: 
Nagyharang: „A velencei ref. egyház Isten dicsősé-
gére 1924-ben készíttetett harangját háborús sé-
rülése miatt átöntették a hívek 1949-ben. Öntötte 
Szlezák Rafael Rákospalotán.”

„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem 
a könyörülő Istené.” 

Az igehely nincs a harangon feltüntetve, de ide-
írom: Róma 9:16

Érdekes, hogy ugyanaz az Ige olvasható a velen-
cei nagyharangon, mint, ami szülővárosom refor-
mátus nagytemplomának szószéke fölött… S ami 
egyúttal életigém ifjúkoromtól fogva… Csodálato-
sak és kifürkészhetetlenek az Istennek útjai…

A kisharang felirata: „Te benned bíztunk eleitől 
fogva.” 

„Kiss József gondnok és neje Ódor Eszter, Szorádi 
András és neje, Posvai Júlianna és Családjaik aján-
déka 1924-ben.”

„A(nno) 1924 D(omini) Harangművek RT öntött 
engem Budapesten F. W. Rincker által No. 5176”

Az adományozók ősrégi velencei református csa-
ládok voltak, akik a reformátusok himnuszának, a 
90. zsoltárnak első sorát vésették a harangba. „Te-
benned bíztunk eleitől fogva…”

Pápai szabó györgy
lelkipásztor
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hAuszmANN AlAJOs 
EGYSÉGES KÖZMűVELŐDÉSI 
INtÉzmÉNYKözPONt És KöNYVtáR

Október 6-án, az Aradi Vértanúk napján, a Zöldli-
get Angol-Magyar Két Tanítású Nyelvű Baptista Ál-
talános Iskola 5. osztályos diákjai adtak megható-
an szép emlékműsort. Az ünnepségen megjelent 
Koszti András polgármester, Pápai Szabó György 
képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint 
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke, Ju-
hász Gyula képviselő, a Szociális Bizottság elnöke, 

a helyi Fidesz-tagszervezet alelnökei, tagjai, vala-
mint a város polgárai is többen. Az iskola hatalmas 
aulájában mindnyájan elfértünk. Az ünnepség vé-
gén Pápai Szabó György képviselő megköszönte 
a diákoknak és felkészítő tanáraiknak az elvégzett 
munkát, ami a színvonalas programban meghozta 
eredményét.
Sajnos az időjárás miatt a Hősök Parkjába terve-

zett megemlékezés elmaradt. 
Polgármester úr vezetésével, 
a két bizottsági elnök, valamint 
a velencei Fidesz-tagok rész-
vételével, szemerkélő esőben 
koszorúztuk meg a Magyar Hő-
sök kopjafáját. Legyen áldott 
’48–49 hőseinek és mártírjai-
nak drága emlékezete!  

(MB)

Paulo Coelho:  
A kém

Paulo Coelho egyes 
szám első személyben 
építi fel Mata Hari tör-
ténetét. A táncosnő 
az embertelen párizsi 
Saint-Lazare börtönből 
írt leveleket ügyvédjé-
nek, ahol az első világ-
háborúban folytatott 

kémkedés vádjával tartották fogva. A leveleket 
testamentumnak szánta. Általuk üzent a lányá-
nak, akit nem láthatott felnőni; meg akarta 
értetni egyetlen örökösével, miért is választott 
ennyire kirívó, kalandokkal teli életet.

Tolvaly Ferenc: 
A Zsolnay-kód

Tolvaly Ferenc törté-
nelmi dokumentumo-
kon alapuló, lenyű-
göző regénye a titok 
nyomába ered: mivel 
magyarázható a Zsol-
nayak sikere, hogyan 
tudtak világszínvonalú 

értéket létrehozni úgy, hogy a szükséges feltéte-
lek közel sem voltak adottak? A titok megfejtése 
a családtagok személyiségében rejlik, e szemé-
lyiségeket pedig a könyvben a gyáralapító lánya, 
Mattyasovszkyné Zsolnay Teréz személyes 
hangú, részben fiktív naplóin keresztül ismer-
hetjük meg. A regény így egyszerre család- és 
gyártörténet, továbbá belső utazás, Teréz belső 
lélekútjának magával ragadó története.

molnár Krisztina 
Rita: Kréta-rajz

Molnár Krisztina Rita 
könyve három gyermek-
hangon, a Maléna kert-
jéből megismert barátok 
hangján meséli el három 
nyaralás történetét. A 
nehéz körülmények 

között élő Janó otthon maradva fedezi fel a betű 
szabadító, gazdagító hatalmát. Luca egy isten 
háta mögötti, kis nógrádi faluban kerül közelebb 
a természethez s unokatestvéreihez. Legmesz-
szebbre Maléna utazik, aki Szibill-lel, a varázstü-
csökkel és szüleivel a mítoszokkal teli Görögor-
szágba, a tengerhez repül.
A közel és a távol, a jelen és a múlt mindhármuk 
számára tartogat meglepetéseket, felhőtlen és 
komoly perceket, hogy a végén a három napló-
ból egyetlen dallam kerekedjék a szabadságról 
és az összetartozásról, s arról, hogy csodák bár-
hol történhetnek.

Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok  

(2016. október 4–9.)  
keretében vasárnap  

a gyerekek és szüleik őszi termésekből 
készíthettek díszeket, figurákat.  

 
(További képek a honlapon megtalálhatóak.)

sinkáné mihály zita
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Szépkorúak

Őszi kirándulás! Jubileumi ünnepség! Ez a két fontos 
esemény tette emlékezetessé az elmúlt heteket. Ha-
zánk nevezetességei közül ez alkalommal Majk-pusz-
tára és Tatára látogattunk.
Úticélunk előtt még megálltunk Csákváron, ahol Dor-
nyi Mihály úr, helyi nyugdíjas, a családi háza kertjében 
felállított makettjeit mutatta be, amiket a csákvári 
templomokról és a németországi Neuschwansteini 
várkastélyról mintázott, amit szebbnél szebb virágok-
kal, szökőkúttal, szőlőlugassal vett körül.
Majk-pusztán a Kamalduli Remeteség épületcsoport-
ját kerestük fel, amely a XVIII. században alapított, 
némasági fogadalmat tevő szerzeteseknek élettere, 
lakóhelye volt, erdőkkel, szántóföldekkel, tavakkal kö-
rülvéve. Ebédünket a „Vendéglő a négy remetéhez” 
című étteremben fogyasztottuk el. Tatán az Öreg-tó 
mellett épült vízivárat, a napjainkra már ugyancsak 
romos vízimalmot néztük meg. Kirándulásunkról a 
velünk tartó II. sz. Nyugdíjasklub tagjaival együtt egy 
kissé fáradtan, de sok szép látnivalóra emlékezve tér-
tünk haza.
Kiemelkedő ünnepi esemény volt klubunk meg-
alakulásának 25. évfordulóján a Walzer étteremben 
megtartott jubileumi rendezvényünk, amire kedves 
vendégeket is hívtunk, akiket egy-egy szál rózsával 
és apró ajándékkal fogadtunk. Nagy örömünkre jelen-
létével megtisztelt bennünket Koszti András polgár-
mester úr és kedves felesége, Mónika, dr. Szvercsák 
Szilvia jegyző asszony, a II. sz. és III. sz. Nyugdíjasklub-
ból Kantárné Olga, Czirbikné Rózsika, Bognárné Klári, 
illetve Herczegné Katika és férje, a pázmándi Nyugdí-
jasklubból Gergelyné Ancika és Tóthné Vera. Boldo-
gan köszöntöttük klubunk volt vezetőjét, Bicskeiné 
Klárikát. Csík Attiláné, és Stuhl Evelin jókíváságaikat 
küldték klubtagjainknak. Vendégeinket, klubtagjain-
kat ünnepi műsorral köszöntöttük. A tánckar tagjai két 
szép dallal, Újvári Misi, Kesztyűsné Ilike, és Székelyné 
Zsóka verssel szerepeltek, konferált Dura Elemér. A 
műsort a nyugdíjasindulóval zártuk.
Klubunk megalakulásának 25. évfordulóján tisztelet-
tel és hálával emlékeztünk alapító tagjainkra, klub-
vezetőkre: Nagyné Juci nénire, Balogh Dezsőre, akik 
1991-ben megalapították az I. sz. Nyugdíjasklubot. 
Nagy fájdalmunkra sokan már csak fényképről moso-
lyognak ránk. Elődeink lelkes munkája, Balogh Dezső 
kitűnő szervezőkészsége, a klub iránti elkötelezett-

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub

sége máig példamutató számunkra. Klubunk ma az 
Iskola utcai Közösségi Házban működik, jelenleg 57 
fős taglétszámmal. Balogh Dezső váratlan halála után 
a Klubot Bicskei Józsefné irányította, majdnem tizen-
négy évig nagy szívvel, jóakarattal. Sajnos betegsége 
miatt lemondott, és a tagjaink bizalmából 2011 óta 
vezetem a klubot, folytatva Klárika munkáját. Tag-
jaink aktivitásának köszönhetően, az új belépőkkel 
kiegészülve, a régi tapasztalt tagokkal karöltve ma is 
eleven klubélet folyik kis közösségünkben. Büszkék 
vagyunk a 2012-ben, Váradi Ildikó alapította, nagy 
sikereket arató tánckarra. A vezető ma Hoppálné Gi-
zike. Programjainkról a Velencei Híradóban havonta 
beszámolok egy-két fénykép kíséretében. Büszkék 
lehetünk arra is, és örömmel tölt el bennünket, hogy 
az alapító tagok közül néhányan még most is aktív 
klubtagok. Klubunk iránti hűségüket emléklappal, 
virággal köszöntük meg. Mádi Józsefné, Németh 
Istvánné, Poszpech Jánosné alapító tagjainkat a jubi-
leumon köszöntöttük, Déri Sándort, Smatkó István-
nét, Burián Istvánnét, Südi Andrásnét otthonukban 
kerestük fel. Ünnepségünkön nagy örömmel adtam 
át Gulyás József úrnak, városunk első polgármesteré-
nek tisztelettel, szeretettel küldött jókívánságait. Ő a 
kezdetektől segítette, támogatta a klub működését. 
Jubileumi rendezvényünkre, a műsoron kívül, finom 
vacsorával, zenével, Újvári Misi ötlete alapján, Örsiné 
Rozi, Zsol nai né Marika segítségével összeállított kiál-
lítással is vártuk kedves vendégeinket. A kiállításhoz 
régi fotókat, a Velencei Híradó régebbi és új számait, 
Surányi Jenő bácsi által vezetett Krónika feljegyzéseit 
használtuk fel. Klubunk jubileumi matricával felira-
tozott, jóféle itókával megtöltött miniüvegekkel is 
kedveskedett a megjelenteknek, köztük kedves ven-
dégeinknek, akik elhalmoztak 
bennünket jókívánságaikkal, 
ajándékokkal, amiért ezúton 
mondok köszönetet! Remél-
jük, jól érezték magukat. Na-
gyon örültünk, és köszönjük 
a gyönyörű virágokat, a szívé-
lyes gratulációkat, amellyel a 
II. és III. Klub vezetői, valamint 
a pázmándi vendégeink kö-
szöntöttek ben nünket. 

Köszönjük a polgármester úr elismerő szavait, amely-
lyel a klub működését méltatta. Köszönjük, hogy 
figyelemmel kíséri klubunk mindennapjait, segíti és 
támogatja programjaink megtartását. Köszönjük a ha-
talmas, nagyon finom tortát, amivel megajándékozta 
jubiláló tagjainkat és vendégeinket! Különösen jó 
szívvel vettük, hogy a jegyző asszony, valamint Marti-
novszky Józsi és Mónika segítségével fel is szolgálták, 
és nagyon ízlett mindenkinek. Köszönjük Mónika fi-
gyelmességét, az ajándékba kapott illatos teacsoma-
gért! Az est folyamán három kedves tagunk, Nagyné 
Piroska, Mikéné Ági és Ludmanné Marika nagy örö-
münkre ünnepi gyertyafényes, tűzijátékos tortákkal is 
megleptek bennünket. Nagyon köszönjük a váratlan 
finomságokat.
 Az ünneplés közepette óhatatlanul eszünkbe jutnak 
azok a kedves klubtagjaink, akiket az évek során, és a 
közelmúltban vesztettünk el. Szeretettel emlékezünk 
mindannyiukra! A közelmúltban vesztettük el sok 
olyan klubtagunkat, akik sokat tettek azért, hogy a 25 
éves jubileumot, így együtt, megünnepelhessük: Kiss 
Józsi bácsi, Pájovics Mihály, dr. Surányi Jenő, Szalai 
Dezsőné, Horváth Lajosné, Ablonczi Ernőné, Kovács 
Istvánné Teca néni, Kis János, Bognár Ferencné. Kö-
szönjük, hogy velünk voltatok! Köszönjük, hogy vele-
tek lehettünk!
Kedves klubtagok! Kívánom, hogy az elkövetkező 
években is örömmel, aktivitással vegyetek részt klu-
bunk életében. Maradjon meg az egymás iránti tisz-
telet és szeretet!
Vidámság, boldogság aranyozza be a mindennapjaito-
kat, családi körben és a klubnapokon egyaránt! 

Lukács Sándorné klubvezető
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„Ó, szilvát és szőlőfürtöt érlelő,
gyönyörűséges fényes őszelő,
eged vén szívből is kedvet csihol!”

Áprily Lajos sorainál méltóbban nem tudnám ki-
fejezni azt a hangulatot, ami a szeptember 14-i ki-
rándulásunkat jellemezte. Az I. számú Nyugdíjas 
Klub szervezésében ellátogattunk Csákvárra, ahol 
egy magánkertben különböző épületek makett-
jének kiállítását néztük meg. Alkotója aprólékos, 

kitartó munkával készítette el ezeket a maket-
teket. Következő állomásunk a majki Ka mal duli 
Remeteség volt. A kamalduli szerzetesrend a 
bencések szigorított rendje volt. Szent Roumald 
alapította a XI. században az itáliai Camaldoliban. 
A tervezett húsz remetelakból csak tizenhét ké-
szült el. Az egyik remetelakban megtekintettük 
a rendtörténeti kiállítást. A többi vendégházként 
működik. Meglátogattuk a mellette álló erdei ko-
lostort (foresteriát), melynek felújítása és belső 

díszítésének restaurálása 2014-ben fejeződött 
be. Utána a majk-pusztai parkban található étte-
remben finom ebédet ettünk. 
Innen Tatára mentünk, ahol a rendkívül bő vizű 
karsztforrásokból, és az Által-ér felduzzasz-
tásából táplálkozó Öreg-tó partján sétáltunk. 
Lefényképeztük azt a csodálatos fát is, amelyik 
elnyerte 2014-ben az „Év fája” kitüntetést. Ter-
mészetesen bementünk Tata legfőbb műemléki 
látnivalójába, az Öregvárba, amelynek gótikus 
csúcsívei festőien tükröződnek a Nagy-tó vizé-
ben. Újabb élményekkel gazdagodva tértünk 
haza, amiért külön köszönet Lukácsné Icukának, 
a klubvezetőnek fáradságot nem ismerő szerve-
ző munkájáért.
Szeptember 29-én, mint minden évben, az „Éle-
tet az Éveknek” Nyugdíjas szervezet rendezésé-
ben részt vettünk az Idősek Világnapja alkalmá-
ból rendezett ünnepségen. Rubina Sándor elnök 
köszöntője után műsort adtak a meghívott klu-
bok tagjai. Meglepetésvendégként Buch Tibor 
színművész népszerű dallamokat adott elő.
Október 5-én a Walzer étteremben rendezte 
25 éves jubileumi összejövetelét az I. számú 
Nyugdíjas Klub. Mi is a meghívott vendégek kö-
zött voltunk. Műsorral, finom vacsorával, ünnepi 
tortával, finomabbnál finomabb süteményekkel 
kedveskedtek nekünk. A 25 évet átfogó kiállítás-
sal és műsorral méltó megemlékezés volt. 
Minden kedves olvasónknak és nyugdíjas tár-
sunknak szép napokat és jó egészséget kívánok.

Pardi Erzsébet

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Ófalusi II. számú Nyugdíjas Klub

Idén ősszel talán az utolsó napsütötte meleg 
időt kihasználva kirándultunk a János-hegyre. Az 
autóbusz végállomásától kellemes erdei úton 
sétáltunk a Libegőig, majd onnan fel az Erzsé-
bet-kilátóig. A kilátót Erzsébet királyné emlékére 
építették, aki 1882-ben járt a hegyen. A kilátóból 
csodás látvány tárul elénk, a legenda szerint tisz-
ta időben ellátni egészen a Magas Tátra csúcsáig 
is. Libegővel, majd autóbusszal tértünk vissza 
a városba, ahol ellátogattunk a Terror Házába, 
amely most múzeum, de a XX. században a ma-
gyar történelem két szégyenteljes és tragikus 
korszakában is, valóban a terror háza volt. Meg-
lepően sok fiatal látogatóval találkoztunk, akik 
velünk együtt megrendülten járták végig a kiállí-
tást. Azt hiszem, ide egyszer mindenkinek el kel-
lene jönnie, hogy soha ne merüljön feledésbe az 
a pár esztendő, amit mi idősebbek szeretnénk 
örökre elfelejteni.
Itt az ősz, október az emlékezések hava. Ilyentájt 
gyakrabban gondolunk elvesztett rokonainkra, 
barátainkra és az értelmetlen háborúk áldoza-
taira is. Mint minden évben most is igyekeztünk 

rendbe tenni a Velencén elesett magyar és né-
met katonák sírjait.
Az I. sz. Nyugdíjas Klub most ünnepelte megala-
kulásának 25. évfordulóját. Ezúton is sok szere-

tettel gratulálunk, és további tartalmas klubéle-
tet, jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné
klubvezető



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

Tai chi  
17.00–18.30

Gymstick  
19.00–20.00

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Eszter-Anna 
15.45–16.15

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
17.45–18.45

Torna – Gyógytorna 
17.45–18.45

Karate  
18.15–19.15

Gymstick  
19.00–20.00

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

4. Terem
Aprócska Néptánc  

1–3 éves gyerekeknek  
10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.15–17.15
Mozgásfejlesztő torna  

16.15–17.15
Ritmikus gimnasztika

17.00–18.30

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

18.45–20.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.45–19.15

5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Pilates 
18.00–19.00

Golden Tiger Egyesület  Taj-
Chi csoportja 
18.00–19.30

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

I. számú Nyugdíjas Klub 
nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:

2016. szeptember 15-én
Csanádi Zsolt – Pála Melinda

2016. szeptember 17-én
Paládi Zoltán József – Trautsch Ildikó Éva

2016. szeptember 21-én
Simon Károly József – Gosztola Petra

holyevácz Krisztián – Ruzsics marianna gabriella

2016. szeptember 24-én
Széll Károly – Petró Judit

Benkovits Attila – Szabó Tünde

2016. október 8-án
Kerekes Zoltán Zsolt – Bognár Judit

gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a településen jelentős mértékű ki nem egyen-
lített tartozás halmozódott fel a DRV Zrt. felé a vízszolgáltatást igénybe 
vevők részéről. Amennyiben a felszólítás ellenére sem rendezik a felhasz-
nálók a tartozásukat, abban az esetben a szolgáltató korlátozni fogja víz-
szolgáltatását a nem fizetők esetében. 
Ha a felhasználók díjfizetési kötelezettségüknek a korlátozás ellenére 
sem tesznek eleget, akkor a DRV Zrt. jogosult a tartozás behajtásához 

közreműködőt igénybe venni, illetve a követelését harmadik személyre 
átruházni. A tartozás eredménytelen behajtása esetén követelését a szol-
gáltató jogi útra terelheti.

A DRV Zrt. az érintett felhasználók esetében a vízszolgáltatás korláto-
zását megkezdte, és ezt a gyakorlatot a továbbiakban is folytatja a tartozá-
sok rendezése érdekében.

Az önkormányzat ezúton kéri a tisztelt felhasználókat, hogy a 
fent említett hátrányos következmények elkerülése érdekében 

haladéktalanul rendezzék tartozásaikat a szolgáltató felé!

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Ösztöndíjpályázatról

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/20l6. (IX.28.) 
döntése értelmében csatlakozik a 2017. évi (2016/2017. tanév második és 
a 2017/2018. tanév első félév) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. A részletes pályázati kiírás 2016. október 4. napján je-
lent meg a város honlapján. (www.velence.hu), valamint a Polgármesteri Hiva-
tal hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/palv/palybelep.aspx

A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok 
feltöltése a csatlakozott önkományzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot 
minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzé-
sét és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a telepü-
lési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázónak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletek-
kel együtt érvényes.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni.
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határ-
ideje: 2016. november 8.

Koszti András 
polgármester
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Polgármesteri Hivatal

PolgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

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

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

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

PÉNZÜgYI És gAZDAságI osZtálY
Nochtáné sulyok mariann  
osztályvezető 589-414
mészárosné molnár Krisztina 589-410
pénzügyi ügyintéző 
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
sári Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző

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

VáRosÜZEmEltEtÉsI És 
VáRosFEJlEsZtÉsI osZtálY
Vandlik Csaba 589-407 
osztályvezető
szilassy gabriella 589-405
(út- és közmű építési ügyek,  
tulajdonosi hozzájárulás, 
fakivágási, tűzgyújtási ügyek)
mayer István 589-401
városüzemeltetési ügyintéző
(zaj- és rezgésvédelmi ügyek, 
vagyongazdálkodási
ügyek, rendezési terv)

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

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

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

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

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

Humán Család- és gyermekjóléti szolgálat  
közérdekű információi

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

Ügyfélfogadási rend:
H., Sz., Cs.: 8.00–16.00
K: nincs ügyfélfogadás
P:  8.00–13.00
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. október 27. napján (csütörtökön) 15.00 órától

áltAláNOs KözmeghAllgAtást tARt, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

A közmeghallgatás helye:
Velence, Tópart utca 52. (Kastély, Házasságkötő terem)

Koszti András
polgármester
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

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

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

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

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

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

Kóruszene Karácsonyra

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

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

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

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYItVAtARtás 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, szabolcsi út 3.

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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

232014. november–december

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

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

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

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

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

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

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

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

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

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

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

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

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

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

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

vegyes magkeverék kapható.

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

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

Tel.:  06 70/ 933-0446

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

ő

generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

Közérdekű telefonszámok

BÁLINT BORÁRIUM
PÁZMÁND, SZERELEMVÖLGYI ÚT, 1026 HRSZ. 
WWW.BALINTBORARIUM.HU - WWW.FACEBOOK.COM/BALINTBORARIUM
ASZTALFOGLALÁS: +36 20 209 59 19

500 FT-OS VACSORA BÓN*

2016. DECEMBER 31-IG BEVÁLTHATÓ A BÁLINT BORÁRIUMBAN!
* Az 500 Ft-os bón minimum 3.500 Ft értékben főétel helyben fogyasztása esetén váltható be a nyitvatartási időn belül 16.00 – 19.00 óra 

között a feltüntetett határidőig. Egy alkalommal kizárólag egy bón használható fel és más kedvezménnyel nem vonható össze!

Látogasson el hozzánk egy kellemes családi ebédre vagy vacsorára, baráti 
borkóstolóra. Relaxáljon, pihenjen gyermekével az egészséges sópárás környezetben

 a himalájai só-szobánkban. Invitálja meg hozzánk  partnereit, kollégáit egy 
felejthetetlen csapatösszetartó tréningre vagy partnertalálkozóra.

Bálinték

2016. NOVEMBER 12.
(SZOMBAT) 18.30

MÁRTON NAPI
 - kemencés -

EGRI BOROKKAL
AKUSZTIKUS ZENÉVEL 

ÉS 
KULTÚR-MORZSÁKKAL

RÉSZLETEK:
WWW.BALINTBORARIUM.HU

ASZTALFOGLALÁS (SZÜKSÉGES):
INFO@BALINTBORARIUM.HU

TELEFON: 06 20 209 59 19
HELYSZÍN: PÁZMÁND - BÁLINT BORÁRIUM
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Helyi Tűzoltó Egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap  
és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7021 22/474-483
MOHOSZ 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr  
Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947

Bodnárné Jávori Tímea falugazdász 70/199-2773
kedd: 13.00-16.00 (Kastély, házasságkötő terem)
VHG központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke Bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
DRV Zrt. Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8.00-13.00
Szakorvosi Rendelőintézet: 22/589-515
Központi Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104
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Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

ElADó INgAtlANoKAt KEREsÜNK, KÍNálUNK
A VElENCEI-tó KÖRNYÉKÉN!

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

tó-Variász 
INgAtlANKÖZVEtÍtŐ És ÉRtÉKBECslŐ IRoDA

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

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

06 30 490 57 59

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

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

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

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

Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

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

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Gárdony Szabadság út 2.    
  SPAR-ral szemben.

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

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

vinotéka
delikát

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

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

Hirdessen a 
Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu e-mail címen


