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

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

2018. január 25., február 1., 8., 15., 22.  JÁTÉKKLUB
Csütörtökönként délután a kikapcsolódásé, a játéké a 
főszerep. Társasjátékok: kockajátékok, sakk,   kanaszta,  
snapszer, malomjáték,  UNO, Activity , Scrabble, vizuális  
barkochba stb.
16.00–19.00-ig
Civilház kisterme (Fő u. 64.)

2018. január 30. Lakossági tájékoztató fórum
További energiatakarékos, környezetbarát megoldásokkal 
jelentős rezsimegtakarítás érhető el. A témában jártas 
szakemberek tartanak tájékoztató fórumot a kastély 
házasságkötő termében.
18.00–20.00
Hauszmann Alajos EKIKK, Könyvtár (Tópart u. 52.)

2018. február 3. Misi Mókus kalandjai
Az Árnyas Mesék Társulat árnyjátéka, amely az általános 
iskolás korosztálynak ajánlott előadás. Jegyek kizárólag 
elővételben kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
17.00–18.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

2018. február 5., 19. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble stb…
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban
17.00–19.00
Hauszmann Alajos EKIKK, Könyvtár (Tópart u. 52.)

2018. február 10. IV. Velencei Karnevál
Remek, ingyenes programok minden korosztálynak egész 
nap a középkori piactérré átalakuló Velence Korzón, jelmezes 
télűző felvonulással, télbanyaégetéssel és esti bulival.
10.00–22.00-ig
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

2018. február 17. Micimackó
Az Árnyas Mesék Társulat árnyjátéka, amely az általános iskolás 
korosztálynak ajánlott előadás. Jegyek kizárólag elővételben 
kaphatók, 1000 Ft-os áron.
Telefon: 20 457 3630 
E-mail: grvelence@gmail.com 
17.00–18.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

PROGRAMELŐZETESEK

2018. május 1. Velencei Majális
Mindenkit szeretettel vár Velence városa a hagyományokhoz 
híven, a Kastélyparkban megrendezendő majálisra! Kispályás 
foci, főzőverseny, szórakoztató műsorszámok, játszóház, 
ínyencségek sarka, kirakodóvásár.
10.00–15.00-ig
Kastélypark (Tópart u. 52.)

2017. május 27. Babák Rózsakertje és Gyermeknap 
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő 
ünnepség, melyet az elmúlt évben született kisgyermekek, 
„babák” köszöntésére egy-egy tő rózsát ültetnek el közösen 
a Babák Rózsaparkjában. Egyéb programok: Rózsa-díj 
átadása, gyermeknapi események, arcfestéssel, játékokkal, 
vetélkedőkkel.
10.00–18.00-ig
Babák Rózsaparkja (Zárt u.)

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

Címlapon: A tó és környezete télvíz idején is gyönyörű.
Fotó: Igari Balázs

Velencei
Események
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Képviselői fogadóórák 
2018. február

Dr. Sirák András: 15.00–16.00  
2018. február 1. (csütörtök) 

Dr. Sirák Andrásné: 15.00–16.00  
2018. február 1. (csütörtök) 

Fésűs Attila: 8.00–10.00  
2018. február 2. (péntek)

Juhász Gyula: 8.00–10.00  
2018. február 12. (hétfő)

Martinovszky József: 10.00–12.00  
2018. február 12. (hétfő)

Szabó Attila: 8.00–10.00  
2018. február 9. (péntek) 

Szabó György: 14.00–15.00  
2018. február 22. (kedd) 

Uj Roland: 10.00–12.00  
2018. február 12. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!

Ismét eltelt egy újabb esztendő, amely sok mun-
kát, ugyanakkor sok szép eredményt, s több, 
országhatárainkon túl is hírértékkel bíró rendez-
vényt hozott számunkra. Alapvetően probléma-
mentes 365 napon vagyunk túl, ami – azt gon-
dolom – nagy szó egy település életében. Kívá-
nom, hogy 2018-ban is íveljen felfelé szeretett 
városunk fejlődési pályája, s egyénileg is min-
denki találja meg a számításait, legyen sikeres 
mind munkájában, mind pedig családi életében!
Az elmúlt év egy igen mozgalmas decemberrel 
és sajnos – az elmúlt bő fél évben már negyed-
szer – visszatérő viharos időjárással ért véget. 
December 29-re virradóra orkánerejű széllel 
robogott át rajtunk egy hidegfront, amely jelen-
tős károkat, kicsavart fákat, bedöntött kerítése-
ket, valamint leszakított távközlési és villamosá-
ram-vezetékeket hagyott maga után. Ezúton is 
köszönetemet fejezem ki a kárelhárítási munká-
latokban részt vevő valamennyi szakembernek 
és önkéntesnek!
Ami a programokat illeti, kije-
lenthetem, hogy bejöttek 
várakozásaink, a megújult 
koncepció alapján, új helyszí-
nen megrendezett „Nekem 
Velence Advent” esemény-
sorozatunk sikeresnek bizo-
nyult. Mindhárom vasárna-
pon sokan voltunk a templo-
mokban, az „Adventi téren” a 
gyertyagyújtáson és minden 
egyéb programon. Karitatív 
tevékenységgel is színeztük 
az adventi programokat. TDM 
szervezetünk koordinálásá-
val süteményfelajánlásokat 
vártunk, és kaptunk is szép 
számmal magánszemélyek-
től, vállalkozásoktól. Nekik 
– és persze az édességeket 
ugyancsak aktívan vásárló 
közönségnek – köszönhe-
tően 235 ezer Ft gyűlt össze 
a kedvezményezettek javára. 
Elsőként a Meseliget Óvoda 
számára adhattunk át több 
mint 72 ezer Ft-ot december 
8. napján. A másik két kedvez-
ményezett a város karácsonyi 
ünnepségén vehette át a süti-
vásár által befolyt összeget.

A december 21. napján megrendezett esemé-
nyen a házigazda Zöldliget Általános Iskola, vala-
mint a Velencei Nagycsaládosokért és Rászoruló 
Családokért Alapítvány számára adtam át Bog-
dán Csaba TDM-elnök társaságában az össze-
gyűjtött összegeket. Ezúton is köszönöm min-
denkinek, aki hozzájárult a sütivásár sikeréhez! 
Ami az ünnepi programot illeti; az eseményen a 
leendő kisiskolások, a Meseliget Óvoda aprósá-
gai mellett a házigazda tanintézmény 4. évfolya-
mának osztályai adtak szívmelengető műsort, 
szinte folyamatosan tapsra ragadtatva a torna-
teremben összegyűlt szépszámú közönséget. 
Minden kis műsorszám egy kis csoda volt szá-
munkra, látszott, hogy rengeteget készültek rá 
a gyerekek. Gratulálok nekik és felkészítőiknek! 
Az ünnepekhez kapcsolódóan immár harmadik 
alkalommal került megrendezésre az „Angyal 
kerestetik” jótékonysági akció, ami újfent sike-
resnek bizonyult. Karácsony előtt néhány nap-

pal vehette át 108, támogatásra szoruló csa-
ládban nevelkedő gyermek a kívánságcédulára, 
azaz „angyalcetlire” felírt, hőn áhított játékot, 
kisautót, babát, kreatív szettet, legót, társasjá-
tékot, könyvet vagy éppen pendrive-ot. A kíván-
ságteljesítő „angyalok” között természetesen 
ott voltunk mi is feleségemmel és fiammal, 
akikkel közösen több ajándékot kiosztottunk. 
Akármerre néztünk, csupa mosoly, csupa öröm, 
csupa vidámság, az apróságok és kicsit nagyob-
bacskák őszinte öröme járta át a Korzót. Ez az, 
amiért legfőképpen érdemes minden évben 
támogatni ezt a kezdeményezést, és részt venni 
ebben a jótékonysági akcióban.
Az év zárásaként lencsefőzelékkel vártuk a kör-
nyék apraját-nagyját a helyi nagycsaládosokat 
és rászoruló családokat segítő alapítvány szer-
vezésében. A hiedelem szerint szerencsét hozó 
étel osztásából magam is kivettem a részem, 
feleségem, Mónika pedig az előkészítésben vál-
lalt jelentős szerepet.
Lapunk zártáig elkerült minket a tavalyihoz 
hasonló nagy hideg, ennek ellenére voltak és 
még lesznek is fagyos napok az előttünk álló 
időszakban. Hogy a tél ne tartson sokáig, abban 
magunk is jelentős szerepet vállalhatunk, ha 
részt veszünk az immár hagyományos Velencei 
Karneválon, február 10. napján. Télűző felvonu-
lással, télboszorka-égetéssel és sok más érde-
kes programmal várunk minden érdeklődőt. 
Találkozzunk tehát a Korzón február 10-én!

Koszti András
polgármester
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Gyógyítóink

V
ELENCEI HÍRADÓ: Nagyon 
köszönöm, hogy Főorvos úr elfo-
gadta meghívásunkat. Munkatár-
saitól értesültem, hogy Főorvos úr 
nagy tudású, összetett személyi-

ség. Az orvosi tudományok élvonalában álló új 
és még újabb, egyre fejlődő ágának az itthon és 
külföldön is elismert szaktudora.
Dr. Székely Miklós: Örömmel vettem a meg-
hívást, bár nehezen jutok hozzá, de mindenkor 
szívesen olvasom lapjukat, szeretem az ön és 
szerkesztőtársai stílusát.
VH.: Főorvos úr, arra kérem, hogy szálljon le 
velünk az alsó, a legalsó szintre, ha ezt nem is 
akarom a béka bizonyos testrészeihez hason-
lítani. Eleve, az ön titulusa. Ön röntgenológus 
és radiológus is, vagy a két elnevezés ugyanazt 
jelenti?
Dr. Székely Miklós: Igen, valamikor a röntgeno-
lógus megszólítás ment, majd az új gépek belé-
pésével – működésünk kiterjesztésével a radio-
lógus titulus lett az általánosabb.
VH.: Itt rákérdeznék, hogy mik azok az új gépek, 
új módszerek?
Dr. Székely Miklós: A valamennyire is részletes 
válasz több kötetet tenne ki. Az alap talán az, 
hogy Wilhelm Conrad Röntgen (élt: 1846–1923) 
felfedezte a röntgensugarat, a katódtól az anód 
felé törekvő elektronok adják a sugarat, a sugár-
zás útjában lévő más-más tömörségű belső 
szerveink körvonalait, árnyékaikat kirajzolja, 
ezen alapszik a röntgenvizsgálat. A CT (kom-
putertomográfia) szintén röntgensugarakkal 
működik, de rétegfelvételek készítésével ponto-
sabb információhoz juttatja a radiológust. Mind-
két módszer bionegatív, tehát „csínján kell vele 
bánni”, bizonyos dózison túl veszélyessé válhat. 
A legkülönfélébb védőfelszerelések, a gépeken 

Solymosy József

Dr. Székely Miklós: l968-ban nősültem. Mint 
a mondás szól: Jól nősültem! Feleségemmel, a 
munkánkon kívül, közös szenvedélyünk van: az 
UTAZÁS! Ennek szinte rabjai vagyunk. A napok-
ban számoltam össze; a világ több mint ötven 
országát látogattuk meg. Feleségem több nyel-
ven beszélő, magasan képzett, turisztikában jár-
tas külügyi szakember, így útjaink mindig sike-
resek, kellemes emlékeket hagynak bennünk. 
Két leányunk és egy 17 éves unokánk van. Egyik 
leányom, Anikó tisztviselő, másik lányom, Erika 
jogász, közjegyző.
VH.: Kicsi a világ! Egy nyíregyházi, volt MDF-es 
társamtól tudom, hogy Főorvos úr egy alapít-
ványt tett le hajdani iskolája, a Kossuth Lajos 
Gimnázium javára. Vártam, hogy beszélgetésünk 
során Főorvos úr ezt megemlíti, de nem tudtam 
„kiprovokálni”.
Dr.: Székely Miklós: Hivalkodásnak tűnhet, ha 
ezzel én hozakodok elő; valóban van egy alapít-
ványom, amelyik, kamataival együtt, a nagyhírű 
gimnáziumot segíti. Évzáró ünnepségekre min-
den alkalommal meghív az iskola igazgatósága, 
én osztogathatom szét a jutalomkönyveket 
az arra érdemesült diákoknak. Jól esik az alma 
materbe időnként „hazamenni”. Megakadá-
lyozva a következő „provokációt”, a rendelőin-
tézetünk I. emeletén látható vitrinekben lévő 
muzeális orvosi műszereket én ajánlottam fel, 
Dr. Ferenc Péter igazgató főorvos úr, érdemes-
nek találta kiállítani.
VH.: Minek köszönhetjük a szerencsét, hogy 
Főorvos úr, nyugdíjasként, mikor Pesten annyi 
gyógyító munkát  találna, éppen nálunk, a mi 
rendelőintézetünkben praktizál?
Dr. Székely Miklós: Ennél semmi sem termé-
szetesebb. Legalább ötven százalékig velencei-
nek tartom magam! Tíz éve van Velencén egy 
télen is lakható nyaralóm, időm nagyobb részét 
itt töltöm.  Folytatás a 9. oldalon

Gyógyítóink

Dr. Székely Miklós radiológus főorvos

alkalmazott újítások, módosítások, fejlesztések 
egyre hatásosabbak. A mágneses rezonanciával 
működő MR-készülékek, úgyszintén az ultra-
hangvizsgálat teljesen veszélytelen.
VH.: Főorvos úr élete teljesen összefolyik a 
szakmai karrierjével, ezért nem is szeretném 
külön-külön feltett kérdésekkel kettéválasztani. 
Kérem, szóljon élete és szakmai karrierje indulá-
sáról!
Dr. Székely Miklós: Nyíregyházán születtem 
1941-ben. Iskoláimat ott végeztem, ott érett-
ségiztem a nevezetes, nagy múlttal rendelkező 
Kossuth Lajos Gimnáziumban. Érettségim ered-
ményét miniszteri dicsérettel díjazták, ennek 
ellenére az orvosi egyetemre, ahová jelentkez-
tem, nem vettek fel. A kiválóan sikerült felvételi 
vizsga dacára megkaptam, hogy „…Sajnálattal 
közöljük stb. helyhiány miatt stb…” Korosztá-
lyomban ismerős a szöveg, X-esnek számítot-
tam, mert Édesapám gyógyszerész volt. Akkori-
ban járta a vicces mondás, hogy „… bakteriológus 
az lehet, akinek az édesapja bakter volt”. Pestre 
költöztem, a Richter Gedeon Gyógyszergyárban 
lettem segédmunkás. 
VH.: Segédmunkásból hogyan lett országosan 
ismert és elismert főorvos?
Dr. Székely Miklós: Egy év után jelentkeztem 
a Budapesti Orvos Egyetemre, mint munkást, 
azonnal felvettek. 1960 és 1966 között elvé-
geztem – jó vizsgaeredményekkel – az egyete-
met, munkába álltam. Szakvizsga letétele után 
lettem radiológus, kisebb megszakításokkal az 
állandó munkahelyem végig, illetve 23 éven át, 
a Szent János Kórház (akkor János Kórház) volt. 
Meglehetős sebességgel haladtam a ranglétrán, 
ebbe besegített a tudományos munkám is; 35 
közlemény és 51 konferenciai előadás kötődik 
a nevemhez.
VH.: Főorvos úr magánélete közben hogyan ala-
kult? 
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I. sz. Családorvosi Rendelő

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

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

II. sz. Családorvosi Rendelő

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

Angelika Családorvosi Kkt.

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

Központi Háziorvosi ügyeleti Szolgálat

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

I. sz. Fogorvosi körzet

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

Szak- és magánrendelések 

a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben (Balatoni út 65.)
munkanapokon 8.00–20.00-ig.  
Bővebben: www.szakrendelovelence.hu
Tel.: (22) 589-515

Fogorvosi rendelő

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

Gyermekorvosi rendelő  

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

I. sz. Védőnői körzet

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

II. sz. Védőnői körzet

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

Gyógyszertárak

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

szombat: 8.00–14.00

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

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

Gyógyítóink
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Elfeledett mesterségek, szokások
Helytörténeti 
érdekesség: 
Gurgyal/Gurjal

Velence változatos természeti tájai közül is 
„kiemelkedik” a település délkeleti részén talál-
ható bonyolult szerkezetű völgy a Gurgyal/Gur-
jal. Mindig is Velencéhez tartozott ez a képződ-
mény. Kb. 360 kataszteri hold, a falu területének 
6%-a. Elhelyezkedése: ÉK-i határa a Kápolnás-
nyék–Gárdonyt összekötő régi postaút, a Gárdo-
nyi út. DK-i határa Kápolnásnyék közigazgatási 
határa, DNY-on pedig Pusztaszabolcs határa. 
Ez a völgy mindig is „vegyes” tulajdonú volt. A 
faluhoz közelebbi terület uradalmi birtokrész, 
a „hosszabbik” része a falu közös tulajdonában 
legelő és némi magánrész. (Itt kevés aranyko-
rona értékű földek voltak, ezért a szántó kevés 
volt.) Maga a terület 1884-ben 100 tulajdonosé 
volt, nagybirtok, kisbirtok, közbirtok, egyház, 
iskola. Mivel Velencén jelentős volt az állattar-
tás, így közös legelőnek is használták a Gurgyalt. 
Ez a kb. 60 kat. holdas legelő fontos volt, mert 
legeltetésre alkalmas terület csak a falu „másik” 
felén, a Csontréten volt. A Bp. Déli–Székesfe-
hérvár közötti vasútvonal bizonyos területeket 
levágott a Gurgyal É-i részéből és emiatt a hely-
zet miatt „áldozott le” a kihajtás. A sorompón át 
kellett hajtani a disznó-, ill. tehéncsordát és ez 
egyre több gondot okozott. 
A Gurgyal három „nagy” egységre tagozódott: 
szántó, legelő, rét. Meszleny Ignác (Náci bácsi) 
elbeszéléséből tudom (az iskolánkban a 90-es 
évek végén tartott kellemes hangulatú elbe-
széléseket a faluról), hogy a kisgazdák földjei a 
„szélescsapástól” Szabolcsig terültek el – a Kiss-, 
Kollár-, Szórádi-, Bognár-tanyák lenyúltak a Gur-
gyalig ill. Gurgyalba. 
A Gurgyal/Gurjal elnevezése
1. Gurgyal – faluvégi ütött-kopott házak sora
2.  a szőlőhegy széltől védett alsó, völgyszerű 

része
3. szakadék
Ipoly Arnold szerint meredek ösvény, ahol tör-
pék űzik játékukat.
Most Meszleny Mór visszaemlékezéseiből idé-
zek. Ez a munka a Magyar Tudományos Akadé-
mia 1838-as pályázata anyagaként ismeretes. 

Pesty Frigyes 1864-ben hét kérdésre kért választ 
a községekhez intézett kérdőíven. Bírók, jegyzők, 
helyi birtokosok, lelkes helyiek válaszát össze-
gezve ma kezünkben van ez az anyag.  Velencé-
ről Meszleny Mór összegezte a kérdésekre adott 
válaszokat. „A község határában van egy félmér-
földnyire délnek nyúló völgy, melyet a lakosság 
legelőül használ.  E völgyet itt Gurjalnak nevezik. 
A völgy vagy az ősidőktől való, vagy több száza-
dok előtt a Duna folyamnak egy elágazó medre 
lehetett. Felismerhető ez a fentálló védpatakok-
ból, melyeken a víznek hullámzása által okozott 
rézsútos elmosódások ma is láthatók.”
Most pedig néhány gondolat a közelmúltból 
Gurgyal témában. Még élénken emlékszem, 
hogy a 70-es és 80-as években itt tartottuk az 
„akadályversenyt” a helyi általános iskolásoknak. 
Nekünk akkor egy remek játszóhely volt néhány 
fával, magas fűvel, itt-ott nádassal. Személyes 
visszaemlékezésem a Gurgyalról: Az 1990-es 
évek elején a „vadkapitalizmus” privatizációja-
ként felröppent a hír, hogy egyes befektetők 
szeretnének ezen az ideális helyen golfpályát 

beépíteni. Mint akkoriban önkormányzati képvi-
selő, megkérdeztem dr. Pajor Jánost a valamikori 
Kisgazda Párt lelkes hívét, hogy mi a véleménye 
a dologról. Ő felháborodva utasította el a dolgot, 
hogy ez a terület a közbirtokosoké volt, azoknak 
kell visszaszolgáltatni, és nem holmi börzelova-
goknak odadobni. 
Jelenleg a terület a Gurgyal-völgye Vadásztársa-
ság kezelésében van, várva a „feltámadást.” 

Felhasznált irodalom: 
1. Magyar köznevek szótára
2. Fejér megyei Történeti Évkönyv 1977 Szfvár.
3. Meszleny Ignác: Velencei tallózások 1999.
4. Pesty Frigyes természettudós
5. Internet
Függelék: Katonai térképek 1. és 2. felmérés 
(1853, 1884)
Jelenkori légi felvétel (Fehér Árpád szíves köz-
lése)

Galambos Mihályné
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Városi karácsony  
jótékonysággal

 Velencén történt
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A többéves hagyományokhoz hűen a Zöldliget 
Általános Iskolában rendezték meg a városi kará-
csonyi ünnepséget december 21-én. Az esemé-
nyen a leendő kisiskolások, a Meseliget Óvoda 
apróságai mellett a házigazda tanintézmény 4. 
évfolyamának osztályai adtak szívmelengető 
műsort, szinte folyamatosan tapsra ragadtatva 
a tornateremben összegyűlt szépszámú közön-
séget.  
Az ünnepi eseményen került átadásra a „Nekem 
Velence Advent” programsorozat jótékonysági 
süteményvásárának két kedvezményezettje, a 
Zöldliget Általános Iskola, valamint a Velencei 
és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és 
Rászoruló Családokért Alapítvány számára az 
összegyűjtött összeg Koszti András polgármes-
ter és Bogdán Csaba TDM-elnök jóvoltából. A 
három adventi vasárnapon mindösszesen 235 
ezer Ft gyűlt össze (az említettek mellett még a 
Meseliget Óvoda javára). A Zöldligetnek 52  000, 
az ovisoknak 73 000, a nagycsaládosoknak 
110 000 Ft-ot „sütiztek össze” a felajánlók és 
az édességeket megvásárolók az adventi ese-
ménysorozatot szervező Velencei-tó Turizmusá-
ért TDM Egyesület koordinálásával.
Ünnepi beszédében Koszti András polgármester 
a karácsony jelentőségét hangsúlyozta, s fel-
hívta a figyelmet arra, hogy ezen szent keresz-
tény ünnep értékeit, hagyományait meg kell 
őrizni, majd továbbadni a jövő generációjának, 
nem pedig tompítani, csorbítani vagy meghami-
sítani, ahogy egyes európai országokban teszik 
bizonyos félelmeik okán...
– Néhány keresztény hagyományokkal bíró 
európai országban újabban törekvések tapasz-
talhatók az irányban, hogy az eredeti történés 
jelentőségét tompítsák, vagy egész egyszerűen 
feledésbe taszítsák. Egyes nagyvárosokban, 
több kerületben is komolyan gondolkodnak 
azon, hogy a Szent Karácsonyt Fenyőfa Ünnep-
nek, vagy egész egyszerűen Téli Ünnepnek 
nevezzék ezentúl! Azt gondolom, hogy hívő, 
vagy egyszerűen csak jóérzésű emberek között 
nem szükséges kommentálnom a dolgot. Annyi 
előnyünk mindenesetre származik ezen nem 

kívánatos kezdeményezések kapcsán, hogy 
odafigyelésre, hitünk tudatosabb védelmére, a 
gyökerekhez való visszatérés szükségességére 
figyelmeztetnek minket! Azt tanácsolom tehát, 
használjuk ezt az elkövetkező időszakot arra, 
hogy nagy – remélhetően havas – téli sétáink 

során, vagy a ropogó tűz mellett elbeszélge-
tünk gyermekeinkkel, barátokkal, ismerősökkel 
az eredetről, azokról a dolgokról, amelyekből 
kialakult egyetemes kultúránk oly kevés csodája 
közül az egyik: a karácsony! – emelte ki ünnepi 
köszöntőjében Koszti András. MB

A szeretet küldöttei
Az Audi 100/A6 ('94-'97) C4 Hungary Club Face-
book csoport tagjai hallottak intézményünkről, 
ennek köszönhetően nagy öröm és boldogság 
érte a  Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szak-
iskola, Kollégium és EGYMI intézménybe járó 
kollégista gyermekeket; 2017. december 15-én 
délután a csoport tagjai meglátogattak  ben-
nünket. Adományokat hoztak, hogy boldoggá 
tegyék az intézmény kollégiumába járó gyerme-
kek karácsonyát és segítsék az intézményben 
folyó pedagógiai munkát. Szeretnénk köszöne-
tet mondani mindenkinek, aki eljött hozzánk és 
adományával szebbé tette a mindennapokat. 
Tiszteletünket fejezzük ki, hogy odafigyelésük-
kel, adományaikkal gyermekeink arcára boldog 
mosolyt varázsoltak, és tanártársaim, pedagógiai 
asszisztens és gyermekfelügyelő munkatársaim 
számára segítséget nyújtottak, hogy a gyerme-
keinket játékra, a szabadidő hasznos eltöltésére, 
egymással való együttműködésre nevelhessük. 
A Baptista Szeretetszolgálatnak is jelentős 
szerepe volt abban, hogy boldog karácsonya 
lett intézményünkben tanuló gyermekeinknek. 

Mindenki személyre szóló ajándékdobozzal tér-
hetett haza otthonába, és ünnepelhet együtt 
szeretteivel, ill. az őt nevelőkkel. 
A szeretet, olyan mint a kenyér. Hosszú ideig 
nem lehet meglenni nélküle. 
A szeretet egyszerű szó, mégis nagyon sok dol-
got hordoz. 
Odafigyelést, türelmet, tenni akarást, adni 
tudást, a másik ember tiszteletét. 
Mivel ilyen sok mindent takar, nem egyszerű 
megtanulni, hogyan kell szeretetet adni. 
Egy egész életen át kell tanulni.
Azt kívánom mindenkinek, hogy érezhesse, 
hogy mi a szeretet, úgy tudjon belőle adni a 
körülötte levőknek, hogy az másoknak is a szere-
tetet jelentse. Mindenkinek jusson annyi belőle, 
hogy soha ne fogyjanak ki a tartalékai. Köszön-
jük a Baptista Szeretetszolgálatnak, hogy intéz-
ményünkbe a karácsonyi ünnepségre szeretetet 
és boldogságot hoztak ajándékaikkal. 

Czirákyné Fekete Ilona 
intézményvezető 
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Értünk dolgoznak

V
ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy 
József): Tisztelettel köszöntöm 
Erzsike asszonyt, gratulálok, hogy 
önkormányzatunk neki, és egy 
másik pedagógus társának, adomá-

nyozta a Velencéért oklevél 2017-es kitüntetést.
Bartos Zoltánné: Köszönöm a gratulációt, de 
föltétlenül meg kell említenem, hogy egyálta-
lán nem tekintem egy, csupán a személyemet 
elismerő kitüntetésnek. Ha kiérdemeltük, úgy a 
velem együtt dolgozó munkatársaimmal együtt 
érdemeltük ki.
VH.: Szép, nagyon szép hivatása van, nyilván, 
hogy itt többről van szó, mint egy munkafolya-
mat sikeres elvégzéséről, annak elismeréséről.
Bartos Zoltánné: Tudja, a hivatás szó megköze-
líti a valóságot, de én úgy érzem, és kollégáim is 
úgy érzik, hogy a szeretet szó kifejezőbb, ben-
nünket a szeretet, a legérzelmesebb érzés az, 
ami motivál.
VH.: Erzsikében mikor, hány éves korában 
támadt a vágy, hogy óvónő legyen? Valamilyen 
élmény révén döntött az óvónői pálya mellett?
Bartos Zoltánné: Lehet, hogy megmosolyogja 
a válaszomat, de lehettem vagy négyéves, ami-
kor az életre szóló döntésemet meghoztam. 
Kuninka Józsefné volt az óvó nénim Mezőfalván. 
Mit mondjak; Iluska néniből áradt a magával 
ragadó szeretet! Iluska néni napjainkban nyolc-
vanéves, állandó kapcsolatot tartok fent vele. 
Igyekszem hozzá hasonló lenni. Pályám kezde-
tén, sok konkrét esetben is döntésemet Iluska 
néni vélt döntéséhez igazítottam.

VH.: Kérem, szóljon pályájáról, az indulásról, 
folytatásról!
Bartos Zoltánné: Kecskeméten végeztem a 
főiskolát itt kaptam meg a diplomámat 1981-
ben. A főiskolai évekre szívesen emlékszem, 
rendkívül színes, mindenre kiterjedő volt az 
oktatás. Azt kissé hiányolom, hogy gyakorlati 
oktatásban nem részesültünk, bár a tananyag 
bőven segítette a későbbi gyakorlati munkánkat 
is. 1987-ben férjhez mentem, férjem velencei, 
így ide költöztem. Előbb egy évet Kápolnásnyé-
ken dolgoztam, majd Velencére kerültem, az 
akkor még számozott 1. számú óvodába.
VH.: Most Meseligeti Óvoda. Nagyon szép az 
elnevezés, de igen találó is. Mese-szép! A „pati-
katisztaságú” belső tér, a hatalmas udvar, ját-
szótér, felszerelve a legkorszerűbb játékokkal, 
a nemrég avatott focipálya; már csak „hab a 
tortán”.
Bartos Zoltánné: Örülök, hogy József is így látja, 
valóban így van.
VH.: Gondolom, az önkormányzat támogatása 
nem hagy maga után kívánni valót.
Bartos Zoltánné: Jaj, hová gondol? Nemhogy 
támogatást kapunk, de fogalmazhassak úgy, 
hogy szerető gondoskodásban részesülünk! 
Látta volna a barkács-napon polgármesterünket 
a gyermekekkel játszani…
VH.: Irigylem a gyerkőcöket. Nyakig a játékban, 
közben az óvónéniktől súlyos lelket, szívet fel-
emelő személyiséget kapnak a mesék, a jól válo-
gatott játékok kapcsán.
Bartos Zoltánné: Jól látja, valóban a jól válasz-
tott mesék – főleg népmesék feldolgozásai – 
játékok, dalocskák, mind-mind az egészséges, 

pozitív személyiségi jegyeket fejlesztik a gyer-
mekeinkben.
VH.: Kapcsolat a természettel, a környezettel?
Bartos Zoltánné: Velencénél ideálisabb helyet 
elképzelni sem tudok. Itt a tavunk, a változatos 
élővilágával, Itt a Bence-hegy a csodálatos pano-
rámájával. Akár naponta új és új ismeretekkel, 
élményekkel gazdagodnak gyermekeink. Ezt a 
célt szolgálják hosszú sétáink is.
VH.: A pályája során bekövetkezett társadalmi 
változások, technika fejlődése, egyáltalán az idő 
múlása érezhető-e a gyermekek attitűdjében.
Bartos Zoltánné: Ó, de mennyire! Minden gyer-
mek szinte, mint egy kis barométer működik. 20 
éve? Például a fiúk, úgymond, csak „fiús játéko-
kat” játszottak. Fakarddal, meg játékpuskákkal 
rohangáltak, a kislányok főzőcskét játszottak, 
kézimunkáztak. Ma? Gyakran fordított a helyzet, 
illetve feloldódott a 20 év előtti gyakorlat. Ez 
abból a szempontból is előnyös, hogy ez köze-
lebb visz egyik legfőbb célunkhoz; a közösségi 
életre neveléshez.
VH.: A fiúk harci kedvét így sikeresen vissza is 
szorítják?
Bartos Zoltánné: Vekerdi Tamás elméletére ala-
pozva, a genetikailag fiúkban megjelenő harci 
kedvet teljesen nem kívánatos letörni, például 
játékpuskákkal is kedvük szerint játszhatnak, de 
egymásra nem foghatják.
VH.: Jól tudom? Még a hitélet alapjaiba is bepil-
lantást nyernek a gyerekek?
Bartos Zoltánné: Időnként Németh Irénke 
nyugdíjas óvónő jön át Kápolnásnyékről, és 
gyermekeinknek leegyszerűsített bibliai tör-
téneteket mesél, gitárkísérettel kis egyházi 

Bartos Zoltánné 
óvodapedagógus
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dalocskákat énekel. A gyermekek mindenkor 
„függenek az ajakán”, mi, óvónők furulyakíséret-
tel igyekszünk gyermekeinket a dallam birodal-
mába hívogatni, Irénke néni gitárja kuriózum a 
gyerekeinknek, rajonganak érte. 
VH.: Azt hiszem, hogy amennyi nevelési elmélet 
belefér egy rövid interjúba, annyit kitaglaltunk. 
Kérdéseim az óvoda működésére, működteté-
sére vonatkoznak. Létszám, élelmezés, egyebek. 
Kérem, avasson be bennünket.
Bartos Zoltánné: Az újtelepi részlegünkkel 
együtt, mintegy 250 gyermekünk van. 10 cso-
portban, napközbeni egyszeri váltásban, 20 
óvodapedagógus, 3 asszisztens, 10 dajka néni 
és 1 titkár a teljes létszámunk.
VH.: Jól tudom, 3-tól 6 éves korig kötelező az 
óvodai nevelés? Napi hány órát töltenek bent a 
gyerekek?
Bartos Zoltánné: Ha „szobatiszta” a gyermek, 
akkor már 2,5 éves korától bevehetjük. Persze, 
azért a szobatisztasághoz nem kell, nem lehet 
túl kategorikusan ragaszkodni. ½7 és délután 
½6 között fogadjuk, illetve tarthatjuk itt a gye-
rekeket.
VH.: Étkeztetés?
Bartos Zoltánné: A Junior nevű kft. szállítja, 
mindenkor pontos időre, hatalmas dupla falú 
edényekben, van amikor a leves olyan forró, 
hogy hűteni kell, mielőtt a gyerek elé tehetnénk.
Óvodánkban konyha nincs, csupán tálaló.
VH.: Egészségügyi ellátás?
Bartos Zoltánné: Dr. Oszvald Éva a gyermekor-
vosunk, Torma Gyuláné a védőnőnk, aki rend-
szeresen méri, ellenőrzi a gyermekek fejlődését, 
esetleges hiányosság esetén azonnal konzultál 
az óvodai orvosunkkal és a szülőkkel.

HV.: Kedvesek a kis „gyermekszáj”-történetek, 
amiket Erzsike elmondott, átélt. „Kacsacsúszda” 
mondta az egyik gyermek, amikor a vízparton 
sétálva láttak egy vadkacsát a talajról a vízbe 
ereszkedni. Vagy „piskótás tészta” a spenótos 
tészta helyett. Nekem is van egy történetem. 
Erzsikéék neveltje volt egy ideig Rebeka, Dr. 
Kádár professzorék unokája. Legjobb barátnőjé-
vel beszélgetett, kissé hivalkodóvá vált a beszél-
getés; mondta a kis barátnő (nevét nem tudom), 
hogy apukám csinált egy hintát, mert asztalos. 
Erre Rebeka: az én nagyapám megragasztotta a 
lovacskám lábát, mert ragasztós!
Kedves Erzsike! Eddig még nem szólt családjáról, 
kérem, pótolja a mulasztását!
Bartos Zoltánné: Családom? 20 unoka; a cso-
portom. Egy leányom van a 28 éves Anikó. Infor-
matikus, negyedik diplomáját szerzi, majd dok-
tori disszertációját védi. Persze, hogy örülnék 
ha a 20 kölcsönunoka mellé egy vér szerinti is 
jönne, de szeretni, valamennyit nagyanyai sze-
retettel szeretem. Képzelje, amikor az utcán a 
16 éves, nálam egy fejjel magasabb, nagy melák 
fiú a nyakamba borul, úgy üdvözöl, engem, az 
óvónénijét. Hát létezik ennél nagyobb öröm, 
boldogság?
HV.: Az illem is úgy kívánja, hogy végezetül meg-
köszönjem az interjút. Több, sokkal több köszön-
nivalóm van. A gyermekek szemének tiszta, 
őszinte csillogása; az ember jövőbe vetett hitét 
erősíti meg. A felnőttvilágban állandó fenyege-
tések, csalfaságok; világégés, iszlám hódítás, 
egyebek. Itt a gyermekek világában? Őszinteség, 
szeretet! Jó gyermeknek lenni, jó gyermekek 
között élni! Kívánom, hogy Erzsike sokáig, boldo-
gan éljen a világában!

Bár munkám legtöbbnyire Pesthez kötött, 
de ott, igazán jól soha nem éreztem magam. 
Velence előnyeit nem győzném felsorolni, de 
előbbi riportokban olvasom, hogy mások már 
megfogalmazták előttem. 
VH.: És a rendelőintézeti munkája? 
Dr. Székely Miklós: Azzal Dr. Ferencz Péter 
főorvos úr bízott meg. Kétirányú munkát végzek. 
Egyrészt a háziorvosok által beküldött hölgye-
ket vizsgálom meg ultrahanggal, ha bármi gyanú 
is felmerül valamilyen kóros elváltozásra a mell-
ben. Köztudott, hogy 40–60 év között a hölgyek 
felszólítást kapnak egy ellenőrző jellegű mam-
mográfiai vizsgálat elvégeztetésére. Nem győ-
zöm hangsúlyozni, kérni a fiatalabb hölgyeket 
is, hogy végeztessék el az egyszerű, fájdalom-
mentes, néhány perces ultrahangos ellenőrzést! 
Korai stádiumban felfedezett sejtburjánzás igen 
egyszerű, de hatásos, még az esztétikai követel-
ményeknek is megfelelő módon gyógyítható! 
Amennyiben az ultrahangos vizsgálat indokolja; 
egy igen nagy értéket képviselő műszeren folyik 
a további vizsgálat. Ilyen műszer egyelőre nincs 
Velencén, a hölgyeknek Székesfehérvárra kell 
utazniuk. Ismerve Dr. Ferencz Péter főorvos úr 
aktivitását, elképzelhetőnek tartom, hogy hama-
rosan elhárítja az anyagi akadályokat, és teljes 
körűvé válhat a vizsgálat. Visszatérve kérdésére, 
a másik irányú munkám, hogy a nővérek (igen 
jól képzett asszisztensek!) hét közben készített 
bármilyen irányú röntgenfelvételeit elemezzem, 
kiértékeljem, szakvéleménnyel ellássam. Min-
den héten, csütörtökön reggel 8 órától vagyok 
bent az intézetben addig, amíg mindkét irányú 
munkámat elvégzem.
VH.: Tisztelt Főorvos úr! Beszélgetésünk elején 
egy előző rendszerbeli tréfával ajándékozta meg 
olvasóinkat, tehessem meg most, a beszélgeté-
sünk végén, ugyanazt. Szintén az elmúlt rend-
szerben közismert vicc volt: „Mi a különbség a 
röntgenorvos és a személyzetis elvtárs között? 
Az orvos tud írni és olvasni, de a röntgenorvos is, 
és a személyzetis elvtárs is az emberek átvilágí-
tásával foglalkozik”. Főorvos úr! Olvasóink nevé-
ben is köszönöm a beszélgetést! Kívánom, hogy 
ezután is egészségben, jó erőben sok hölgyet 
mentsen meg a rettegett betegségtől!

Gyógyítóink

Folytatás a 4. oldalról
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Elkészült az emeletráépítés az Entzben
                
Befejeződtek a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium emeletráépítési beruházásának munkálatai. A 
kivitelező FEHÉRÉP Kft. már levonult, átadta a munkaterületet, és megtör-
tént az épület hivatalos műszaki átadása-átvétele is. Ezzel ismét még egy 
lépéssel közelebb kerültek ahhoz az intézmény diákjai és tanárai, hogy bir-
tokukba vehessék a kívül-belül megújult iskolaépületet. Az iskola igazga-
tója, Stossek Balázs arról tájékoztatott, hogy január elején megkezdődött 
az épület alsó szintjeinek takarítása, helyreállítása, a berendezések visz-
szaköltöztetése. Amennyiben megérkeznek az új tantermekbe, irodákba 
a megrendelt bútorok, és a hatóságok kiállítják a használatbavételi enge-
délyt, semmi akadálya nem lesz már a beköltözésnek és az ünnepélyes 
átadásnak. Erre előreláthatóan február elején kerülhet sor.

MB

Elstartolt a partfal-rekonstrukciós projekt

A hivatalos projektnyitó eseménnyel december közepén kezdetét vette 
a Velencei-tó nagyszabású partfal-rekonstrukciója. Mint ismert, a Szé-
chenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatással valósulnak 
meg a velencei-tavi partfalat érintő rekonstrukciós munkálatok, amelyek 
célja a Velencei-tó vízminőségének fenntartható javítása, a part menti 
területek természetközeli állapotának magasabb színvonalú megőrzése, 
biztosítása, illetve környezettudatos rehabilitációja. A projekt megvalósí-
tásával összességében jelentősen javul a Velencei-tó esztétikai képe, Víz 
Keretirányelv szerinti állapota, és a védett területek ökológiai állapota. 
A projektzárás tervezett időpontja: 2021. augusztus 31. A projektet a 
KEHOP-1.3.0 pályázati konstrukció keretében az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja 
meg, amelyhez mintegy 14 000 000 000 Ft támogatást nyertek el.
A tó körül az 1960-as és ’70-es években épült vasbeton szerkezetű partfa-
lak sem környezeti, sem társadalmi-gazdasági szempontból nem felelnek 
már meg a kor követelményeinek. Többségük elavult, romló állagú és a 
partvédőművek, illetve a mögöttes területek magasságának többsége 

sem felel meg az érvényben lévő jogszabálynak, ezzel komoly vízelveze-
tési problémákat okozva a tó közvetlen parti sávjában. A partfal-rekonst-
rukció keretében a tó arculatához illeszkedő megoldások valósulnak meg, 
javul a part és a vízfelület megközelíthetősége, ami a későbbi fenntartási 
munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlen. A partvédőművek korszerűsí-
tése során megfelelő minőségű és magassági kialakítású védelemmel a 
hordalékok víztestbe való bemosódása is csökkenthető. Szintén a beru-
házás részét képezi a betorkolló vízfolyások rendezése és a vízminőségi 
hordalékfogó tározók kialakítása, amely munkálatok következményeként 
további jelentős mennyiségű hordalék visszatartására nyílik lehetőség.
A jelentős mennyiségű tápanyagot és algaspórát tartalmazó üledék kot-
rással történő eltávolítása révén javul a vízminőség, csökken az algásodás 
mértéke. A kikotort üledék már meglévő és újonnan kialakított zagytere-
ken kerül elhelyezésre. Az ívóhelyek és halbölcsők kialakításával a halak 
szaporodásukhoz természetközeli élőhelyeket találnak, a sekély víz és víz-
part számos élőlénynek nyújt majd táplálkozó- és szaporodóhelyet.

-mátay-

Elkészült a Bence-hegyi kilátó

Lapzártánkkal egy idő-
ben kaptuk a jó hírt, 
miszerint befejeződtek a 
Bence-hegyi kilátótorony 
kivitelezési munkálatai. 
Megtörtént a műszaki 
átadás, így hamarosan 
– várhatóan március-
ban – a nagyközönség 
is megtapasztalhatja a 
műalkotásnak is beillő 
építményről nyíló csodá-
latos velencei-tavi pano-
rámát. 
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Entz-iklopédia

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

Emlékezetes  
szalagavató

Az év utolsó hónapja az ünnepekre hangolódás-
sal és a 2017-es év lezárásával telt el. December 
elején a végzőseinket ünnepeltük a szalagava-
tón, a hónap végén volt kollégáinkkal együtt 
ültük körbe az asztalt a hagyományos entzes 
karácsonyi ebéden. A két esemény között pedig 
sikeresen megtörtént az iskolaépület emelet-
ráépítési beruházásának műszaki átadása-átvé-
tele. 
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdaság Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium hagyományaihoz 
híven rendezte meg 2017. december 8-án sza-
lagavató ünnepségét. Öt osztály tanulói kaphat-
ták meg a végzős diákok jelképét, a „szalagot”, 
mely szimbolizálja számukra az eltelt éveket, 
illetve tükrözi számukra egy időszak végét.  Idén 
a kápolnásnyéki művelődési ház biztosította az 
ünnepség helyszínét, melyet ezúton is köszö-
nünk a polgármester úrnak.
A szalagavató mindig nagy izgalommal tölti el a 
diákokat és azok osztályfőnökeit. A végzős tanu-
lók már októbertől nagy izgalommal készülnek 
a szalagavatóra – számukra ez egy nagy ünnep. 
Itt még a felszabadult ünneplés a főszereplő, 
míg a ballagás már a közelben lévő vizsgák miatt 
feszültebb, az elválás miatt szomorúbb. 
Ilyenkor minden tanuló ki van cserélve, szinte 
alig lehet rájuk ismerni, mindenki a legszebb 
ruhájába van öltözve, lányok kis koktélruhában, 
kisminkelve, fiúk öltönyben jelennek meg ezen 

a délutánon. Szinte ragyognak a boldogságtól, 
az izgalomtól. Az ünnepi hangulatot fokozza 
igazgató úr ünnepi beszéde, az ünnepélyes sza-
lagfeltűzés, melyet az osztályfőnökök tűznek 
fel tanulóik számára. Ezen a napon a vidámság 
is helyet kap, minden osztály készül valami-
lyen egyéni, vidám produkcióval, melyet már 
hónapokkal előtte gyakorolnak. Idén se csalód-
hattunk az osztályok által összeállított műsor-
számokban, melynél időnként még az osztály-
főnököket is megmozgatták. A hálás közönség 
kacagással, nagy tapssal jutalmazta az osztályok 
bemutatóit.
A végzős osztályok 22 tanulója tette színesebbé 
az estét, örvendeztettek meg bennünket egy 
szép bécsi keringővel, melyet kétszer is bemu-
tattak a közönségnek, és a végén szüleiket, 
tanáraikat is táncba vitték a táncosok. A műsor 
után jólesett pár falat és egy kis innivaló. Min-
denki kedvére fogyaszthatott az osztályok által 
összeállított svédasztalról, és beszélgethettek 
kedvükre a tanulók, szülők és tanárok. Sajnos 
ez az este is hamar véget ért, de remélem, még 
hosszú-hosszú ideig nagyon szép élmény marad 
diákjaink számára, és szívesen emlegetik majd 
évek múlva is, ha az iskolájukról mesélnek.

 Kutainé Kiss Ildikó, szervező

Ünnepi ebéd  
saját receptből

Az év utolsó tanítási hete már egyértelműen 
ünnepi hangulatban telt: tanárok és diákok 
egyaránt a közelgő karácsonyra készültek. 
December 20-án a kollégisták rendezték meg 
kollé giu mi karácsonyi estjüket, másnap pedig 
az iskolai ünnepségre került sor. A jelenlegi és 
volt dolgozók örömmel ülték körbe az asztalt, 
amelyre Czombál Tamás tanár úr felügyelete 
alatt a diákjaink varázsoltak fenséges ebédet. 
Az igazán ünnepi hangulatról pedig a kollégista 
diákok gondoskodtak: az ötletes és színvona-
las műsorban a tánctól kezdve a szavalaton át 
a meséig sok mindent hallhatott és láthatott 
a több mint száz összegyűlt entzes dolgozó. A 
tanulókat Szűcsné Boros Terézia tanárnő készí-
tette fel. 
Reméljük, jövőre ismét mindannyian együtt 
ünnepelünk az Entzben!
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Biztonságunk érdekében  

Lapunk megjelenése idején a tél kellős 
közepén járunk, ilyenkor általában a csú-
szós utak okán az átlagosnál sokkal több 
a baleset, amely ad munkát sajnos bőven 
a rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavéde-
lem szakembereinek, illetve az őket segítő 
helyi polgárőröknek. Ennek ellenére decem-
ber közepétől január közepéig korántsem 
a közúti, netán a befagyott tó jegén történő 
balesetek jelentettek kihívást a kéklámpás 
szervek egységeinek, ugyanis a hőmérséklet 
inkább volt tavaszias, mint télies, így az utak 
kevésbé csúsztak, a tó felülete pedig be sem 
fagyott… Jött viszont karácsony után ismét 
pusztató szélvihar, amely alaposan leter-
helte a kárelhárító szakemberek erőforrásait.
Aggasztó jelenség, de tény: a magunk mögött 
hagyott fél évben négy igen komoly, jelen-
tős károkat okozó szélvihar robogott végig az 
országon, kiváltképp a Balaton és a Velencei-tó 
környékén, Somogy, Fejér és Veszprém megyé-
ben adva emberfeletti munkát a kárelhárításban 
részt vevő szakembereknek. December 29-re vir-
radóra egy gyors hidegfrontnak köszönhetően 
alapos pusztítást végzett a tomboló szél Fejér-
ben. Székesfehérváron derékba törte a város 
karácsonyfáját a belvárosban, Polgárdiban a 
helyi általános iskola tetőszerkezetén a szigete-
lés egy részét tépte le, Gánton egy nagy fenyőfát 
csavart ki, míg Velencén több fát kidöntött, az 
egyik esetnél eltépve a villamosvezetéket is.
Településünkön először lakossági bejelentésre 
vonultak a helyi önkéntes tűzoltó egyesület 
(VÖTE) ügyeletes egységének tagjai a velence-
fürdői városrészbe, ahol a Vásárcsarnok parkoló-
jában egy fát csavart ki a viharos szél. Hasonló 
volt a helyzet a Vörösmarty utcában. Itt az útra 
dőlt egy fa, így a kármentesítést teljes útzár mel-

lett kellett elvégezniük a lánglovagoknak. Az 
Orgona utcában egy telekről döntött ki fát a bru-
tális szél, eltépve a villamos vezetéket, így itt az 
áramszolgáltató E.On szakembereit is riasztani 
kellett, s a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók 
ugyancsak a helyszínre érkeztek.
Az egész évet tekintve sem unatkoztak Velence 
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének aktív 
tagjai. Alábbiakban az egyesület titkárának 
beszámolóját olvashatják.
2017. január 1. és 2017. december 31. között az 
egyesület 100 esetben kezdte meg a vonulást. 
34 esetben tűzesetnél, 58 alkalommal műszaki 
mentésnél és 8 alkalommal egyéb (pl.: Orszá-
gos Mentőszolgálatnak segítség, téves riasztás) 
esetben történő segítségnyújtásban működött 
közre egyesületünk a Székesfehérvári Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság és a pusztaszabol-
csi Katasztrófavédelmi Őrs beavatkozásainál. 
Velencére 40, Sukoróra 10, Gárdonyba–Agárdra 
42, Nadapra 2, Kápolnásnyékre 6 alkalommal 
vonult az egyesület. A riasztások többsége I. 
fokozatú volt. Az Egyesület tagjai elláttak hely-
színbiztosítási feladatokat, helyismerettel segí-
tették a tűzoltó vízforrások keresését, szükség 
esetén táplálást szereltek, részt vettek az oltási 
feladatokban, első kiérkezés esetén megkezd-
ték a felderítést és jelentették a látottakat, szá-
mos fakidőlés esetén hivatásos irányítás mellett 
gallyazást, darabolást végeztek.  

Az Egyesület taglétszáma 53 fő, melyből a tűz-
oltási, műszaki mentési feladatokba bevonható 
tagok száma 17 fő. 37 fő 40 órás tűzoltó alap-
tanfolyamot, 1 fő tűzoltó szakképzőt és 3 fő 
tűzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyamot végzett, 
15 fő rendelkezik kisgépkezelői jogosítvánnyal 
különböző géptípusokra. Velence Város Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület üzemeltetésében álló, 
1969-es gyártmányú, MAGIRUS DEUTZ 110 D 
típusú gépjárműfecskendő műszaki állapota 
korának megfelelő, több esetben javításra szo-
rult. Velence Város Önkormányzat tulajdonában 
álló Volvo FL 614 típusú gépjárműfecskendő 
műszaki vizsgára való felkészítésében és gumi-
abroncs cseréjében aktívan közreműködtünk. Az 
előzetes egyezetések szerint a gépjármű 2018. 
január hónapban kerül az egyesületünkhöz. Saj-
nálatos módon szertárunk állapota egyre romlik, 
jelenleg csak egy gépjármű tárolására alkalmas. 
A Magirus gépjárműfecskendő tárolása megol-
dott. A Volvo típusú gépjárműfecskendő mére-
tei miatt nem fér be a szertárba, egyelőre csak 
átmeneti tárolása oldódott meg. 
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A Velence Városgazdálkodási Kft. vállalja 
a lakosság és az üdülőtulajdonosok számára az alábbi munkák elvégzését:

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

Kérje egyedi ajánlatunkat!
Önkormányzati intézménynél takarítónőt keresünk!

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

A BM OKF által kiírt 2017. évi pályázaton az egye-
sület eredményesen vett részt. Oktatás, vizs-
gáztatás kategóriában képzések valósulhatnak 
meg, kisgépes tanfolyamon 8 fő vehet részt. Tűz-
oltó védő- és technikai eszköz kategóriában 2 db  
Drager acélpalack, egy darab ESZ–30 T zagy-
szivattyú, 5 darab tömlőtartó kötél, 1 darab 
Knapsack Ergonomic puttonyfecskendő és 2 
darab sisaklámpa került az egyesület tulajdo-
nába.
Egyesületünk mozgalmas évet tudhat maga 
mögött. Március hónapban tisztújításra került 
sor. Megyei gyakorlaton és konferencián egy 
alkalommal vettünk részt. Tűzoltóverseny 
bírói képzésen két fő vett részt. Önkormányzat 
megkeresésére 5 alkalommal végeztünk galy-
lyazást, 9 alkalommal tartottunk bemutatót 
(óvoda, családi nap, városi ünnepség, nyitott 
szertárak napja, pályaorientációs nap). Aktívan 
részt vettünk a különböző városi programokon. 
Egyesületünk tűzoltó-felvonuláson három alka-
lommal, megyei tűzoltóversenyen 2 alkalom-
mal, továbbá a VII. Országos Tűzoltóversenyen 
működött közre. Kiemelkedő eredménnyel részt 
vettünk a II. Szent Flórián futamon. Második 
alkalommal megrendezésre került gyermektá-
borunk, amelyet a Fejér Megyei Tűzoltó Szövet-
ség is támogatott. 
Velence Város Önkormányzatával az együtt-
működés folyamatos. A 2017. évben összesen 
1 000 000 Ft támogatásban részesültünk a helyi 
önkormányzat által kiírt pályázaton, amelyet a 
működési költségek finanszírozására fordítot-
tunk. Gárdony önkormányzata szintén támo-
gatta az egyesület munkáját. A tőlük kapott 
összeget védőruházat vásárlására használhat-
tunk fel.

Tóthné Pongrácz Beáta
Vöte titkár

Ami a Velencei Polgárőrség tevékenységét 
illeti; 2017. december hónapban elsősorban a 
karácsonyi ünnepeket megelőző adventi idő-
szak eseményeinek biztosítása volt a fő felada-
tuk. Ezt 3 alkalommal, esetenként 8-8 fővel,  az 
Adventi tér körüli útlezárásokkal, az ünnepség 
területén való járőrözéssel oldották meg, ezzel 
is biztosítva a közrendet, és a zavartalan ünnepi 
készülődést. Minden esztendőben polgárőreink 
év végi feladatai közé tartozik a posták körüli fel-
ügyelet, a postások biztonságos munkavégzésé-
nek felügyelete is. Ezt decemberben összesen 
9 alkalommal, 2-2 fővel 144 órában végezték. 
Közbiztonsági járőrözést 6 alkalommal, eseten-
ként 2 fővel hajtottak végre. Három alkalommal 
sporteseményt, kézilabda-mérkőzést is biztosí-
tottak 3-3 fővel. Összesen 375 órában végeztek 

önkéntes tevékenységet – tájékoztatott a Velen-
cei Polgárőrség elnöke. Fehér István hozzátette, 
továbbra is szeretnék létszámukat növelni, 
ezért szívesen fogadják új tagok jelentkezését a 
30/92 70 422-es telefonszámon. 
Bár január közepéig nem köszönt be olyan 
kemény hideg, hogy befagyhatott volna a 
Velence-tó vízfelülete, az előrejelzések alap-
ján van esély arra, hogy – ha csak rövidebb 
időszakokra is – ez megtörténik január végé-
től február végéig. Éppen ezért a Katasztró-
favédelem segítségével nem árt áttekinteni, 
melyek a biztonságos jégre lépés legfonto-
sabb szabályai.
A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor 
lehet, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, 
nem mozog.
A fagyásban lévő jég a következőképpen ter-
helhető:
kb. 8 cm vastagságú jég -> egy felnőtt
kb. 12 cm vastagságú jég -> egy csoport, illetve 
sportolásra alkalmas
kb. 18 cm vastagságú jég -> szánkók, fakutyák
Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:
korlátozott látási viszonyok között, járművel, a 
biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők 
és veszteglőhelyek területén, folyókon és rianás 
esetén.
Jégen való tartózkodás:

Amennyiben egyedül haladunk a jégen, nyugod-
tan és egyenletesen lépkedjünk, ha van lehető-
ségünk, egy arra alkalmas bottal folyamatosan 
ellenőrizzük az előttünk lévő jég állapotát, az 
elesést lehetőleg kerüljük. Több személy együt-
tes sportolása esetén pihenéskor is tartsuk be a 
szükséges távolságot.
A jég beszakadását rendszerint előre jelzi a 
ropogás és recsegés, rianások megjelenése, a 
jégfelület süllyedése, ekkor még a beszakadás 
elkerülhető.
Ha beszakad a jég alattunk:
Azonnal feküdjünk hason a jégre minél nagyobb 
testfelülettel, lehetőleg arccal a part felé és 
lassú, nyugodt mozdulatokkal – mindig a lehető 
legnagyobb testfelülettel – próbáljuk a legkö-
zelebbi biztos pontot hason csúszva elérni és 
kússzunk a part felé. Azonnal tárjuk szét karja-
inkat és ejtsük magunkat előre. Minden lehető 
eszközzel (pl. a bot keresztbe fordítása) akadá-
lyozzuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk, 
vagy lemerüljünk a vízbe. Beszakadás esetén 
a kerüljük a felesleges mozdulatokat – félve a 
kihűléstől –, ezáltal megőrizve a ruházatunkban 
lévő szigetelő légréteget. Igyekezzünk a lábunk-
kal az ellenkező irányban lévő jég szélét elérni 
és a part felé előrelökni magunkat, illetve segít-
séget kérni.

A rovatot szerkesztette: Mátay Balázs

Fo
tó

: r
en

dő
rs

ég



VELENCEI HÍRADÓ / 14

www.velence.hu

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

Velencei Híradó: 2017. december 21. napján, 
soron kívüli ülést tartott Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. Ezen az ülésen 
ugyanazok a napirendi pontok kerültek a testü-
let elé, mint a december 15. napján megtartott 
soros testületi ülésen. Miért volt erre szükség?
Dr. Szvercsák Szilvia: A soros testületi ülést 
megelőzően a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság nem volt határozatképes. Emiatt az 
anyagok úgy kerültek előterjesztésre, hogy nem 
rendelkeztek bizottsági állásfoglalással. Miután 
ennek a fontos érvényességi kelléknek a hiányát 
észleltem, javasoltam a polgármester úrnak a 
soron kívüli testületi ülés összehívását, hiszen 
az Mötv. vonatkozó szakaszai és az SZMSZ is 
kimondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságnak véleményezni kell előzetesen az 
előterjesztéseket. Ez indokolta, hogy ugyan-
azok az anyagok kerültek a soron kívüli ülésen 
megtárgyalásra, mint a soros testületi ülésen. 
Az előterjesztések pedig azért készültek némi 
módosítással, mert a rendeleteken kívül a hatá-
rozatokat már úgy hozták meg a képviselők a 
soron kívüli ülésen, hogy az előző ülésnek a 
határozatait hatályon kívül helyezték az első 
pontban, a határozat többi része pedig ugyanazt 
a szöveget tartalmazza. Azokat a rendeleteket, 
amelyeket a soros testületi ülésen hozott meg a 
testület, már ki sem hirdette. Egyebekben a ren-
deleteket ezen a soron kívüli ülésen alkotta meg 
jogszerűen a testület.
Velencei Híradó: A képviselő-testület elfogadta 
a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztiná-
ció Menedzsment Egyesület 2017. évről szóló 
beszámolóját. A napirendi pont kapcsán – mint 

ahogy a továbbiak esetében is történt – gyors, 
egyhangú döntés született.
Koszti András: Igen, valóban. Részint az egye-
sület megítélésünk szerint kiválóan végezte a 
tevékenységét, a város kiemelt rendezvényeit 
jó szakmai hozzáértéssel, magas színvonalon 
készítette elő és bonyolította le, részint pedig 
nem először foglalkoztunk a témával, s összes-
ségében jól előkészített, megalapozott határo-
zat született. Itt is szeretném – a testület nevé-
ben is – megköszönni a nyáron (megnövekedett 
munkahelyi elfoglaltságai okán) lemondott 
korábbi elnök, Bársony Péter kiváló munkáját, 
miként a TDM szervezet irányítását tőle év köz-
ben átvevő, Bogdán Csaba és munkatársai ered-
ményes tevékenységét.
Velencei Híradó: Az ülés egyik legfontosabb, a 
városkép jövőjét meghatározó döntése Velence 
Város Településképi Arculati Kézikönyvének 
elfogadása és a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása volt. 
Melyek ezzel kapcsolatosan a legfontosabb tud-
nivalók?
Koszti András: A Településképi Arculati Kézi-
könyv (TAK) a lakosság és a döntéshozók tájé-
koztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. 
Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára 
érthető módon mutassa be a város építészeti 
arculatát meghatározó jellemzőit, épített és 
természeti értékeit, valamint a velenceiek közös 
lakókörnyezetének minőségi alakításával kap-
csolatos elvárásait, javaslatait. Az elkészült kiad-
vány közérthető formában, jó példák bemutatá-
sával segítséget nyújt az építtetők és építészek 
számára is annak érdekében, hogy esztétikus 
otthonok és épületek alakulhassanak ki. A TAK 
alapján elkészült településkép védelmi rendelet 

állapítja meg többek között a helyi építészeti 
örökség területi és egyedi védelmét, illetve a 
védelem megszüntetését, a településszerkezet, 
településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi 
adottság alapján a településképi szempontból 
meghatározó területeket, a területi és egyedi 
építészeti településképi követelményeket. A 
rendelet meghatározza továbbá a reklámok, 
reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki 
berendezések elhelyezésére és alkalmazására, 
illetve tilalmára vonatkozó településképi köve-
telményeket is. A TAK és a településkép védelmi 
rendelet a partnerek és a szakmai szervezetek 
véleményének kikérésével, települési főépítész 
közreműködésével készült. A rendeletet 2018. 
január 1. napjától kell alkalmazni. Velence Város 
Településképi Arculati Kézikönyve és Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 
22.) önkormányzati rendelete megtekinthető 
nyomtatott formában a Velencei Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesz-
tési Osztályán ügyfélfogadási időben, valamint 
Velence Város hivatalos honlapján (http://www.
velence.hu/Dokumentumtar/Telepulesrende-
zes).
Velencei Híradó: A sokak örömére az idei téli 
időszakban is működő, a Velence Korzón talál-
ható műjégpálya üzemeltetéséhez is hozzájá-
rult pozitív döntésével a képviselő-testület. 
Koszti András: Valóban, miután Velence Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte 
a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló 
Irodájának pozitív állásfoglalását a professzi-
onális jégpálya üzemeltetésére vonatkozóan, 
1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 
vissza nem térítendő, úgynevezett „de mini-
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mis” (csekély összegű) támogatást nyújtott 
egyhangú határozatával az üzemeltető Velen-
cei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit 
Kft. részére. Kiemelném, hogy a jégpálya a helyi 
és környékbeli iskolák, valamint óvodák gyer-
mekeit is fogadja testnevelés órák és különböző 
foglalkozások keretein belül, így jelentősen 
hozzájárul ahhoz, hogy a diákok és a kis ovisok 
biztonságos, kulturált körülmények között, fel-
ügyelet és szakmai támogatás mellett tanulja-
nak meg korcsolyázni. Ez számomra is nagyon 
fontos, régóta vallom, hogy a tóparti és környék-
beli gyerekeknek az úszás mellett korcsolyázni 
is meg kell tanulniuk ahhoz, hogy télen-nyáron 
biztonsággal élvezhessék a tó adta örömöket.
Velencei Híradó: Elektromos gépjármű töltőbe-

rendezés telepítéséről és üzemeltetéséről is egy-
hangú szavazással döntöttek a képviselők, polgár-
mester úrral egyetemben. Mit lehet erről tudni?
Koszti András: A jövőt szolgálja ez a határo-
zatunk is, hiszen az elektromos gépjárművek 
olcsóbban üzemeltethetők a hagyományos 
üzemanyagokkal működő járművekhez képest, 
ráadásul teljesen környezetbarát a működé-
sük, ami talán a legfontosabb a sok előnyük 
között. Ennek jegyében képviselő-testületünk a 
Velence, belterület 4413/6 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlanon a budapesti székhelyű e-Mobil Elekt-
romobilitás Nonprofit Kft. által elektromos gép-
jármű töltőberendezés telepítését és üzemelte-
tését térítésmentesen jóváhagyta.

Velencei Híradó: A Velence, Balatoni út 65. 
szám alatti II. számú háziorvosi rendelő ivóvízel-
látásának ügyével is foglalkoztak.
Koszti András: Igen. Velence Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet, Balatoni út 
65. szám alatti épületében, a II. számú háziorvosi 
rendelő ivóvízellátásának helyreállítási kivitele-
zési munkák elvégzésére a gárdonyi székhelyű 
Methane Contact Kft. árajánlatában foglalt nettó 
4 126 500 Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 5 240 655 
Ft összegben történő vállalkozási szerződés 
megkötését jóváhagyja. Ezzel elhárult minden 
akadály a munkálatok elvégzése tekintetében. 

(MB)
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 RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÁS 
 

 
Ezúton tájékoztatjuk a Velencei-tó környéki lakosokat és üdülőket, hogy a Gárdonyi 
Rendőrkapitányságon több esetben került sor nyomozás elrendelésére a Velence-tavi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (VHG Nonprofit Kft.) képviselőjének feljelentése 
alapján, mivel Gárdony és Velence utcáiban a kihelyezett zöldhulladékot tartalmazó zsákokon 
a Kft. által biztosított zöldhulladék szállításra jogosító matricák fénymásolatban, 
meghamisítva kerültek felragasztásra a zsákokra a hulladék kihelyezésekor. 
 
A zöld hulladékszállítási szolgáltatás igénybevételéhez az év elején minden ingatlant használó 
(magánszemély, intézmény, vállalkozás) részére sorszámmal ellátott matrica kerül kiadásra, 
mely az igénybe vett szolgáltatás azonosítására szolgál. A sorszám alapján rögzítésre kerül a 
VHG Nonprofit Kft. nyilvántartási rendszerében, hogy mely sorszámú matricával, melyik 
ingatlan tulajdonosa, milyen tartalmú szolgáltatást vesz igénybe. Ezek a matricák csak 
tárgyévben használhatóak fel, visszaváltásukra nincs lehetőség, továbbá másra át nem 
ruházhatóak, tovább nem értékesíthetőek és nem sokszorosíthatóak. 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a zöldmatricák száma nem elegendő, úgy további, 
legálisan használható lakossági többlet hulladékszállítási matrica vásárolható az 
Ügyfélszolgálati Irodákban, továbbá a Velencei-tó Portál oldalon felsorolt városok, 
községek meghatározott üzleteiben. A fent leírt egyéb módszerrel beszerzett, illetve a gyanús 
eredetű matricák használatától óvakodjanak. A hamisított matricák, címkék felhasználása a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 345. §-ba ütköző és aszerint minősülő 
hamis magánokirat felhasználásának vétsége elkövetése miatt büntetőeljárás megindítását 
vonja maga után. 
 
  
 

1. méret
oldal/mm

1/1 oldal
200x280 mm

1/2 oldal
180x120 mm

1/4 oldal
87,5x120 mm

1/8 oldal
57x87,5 mm

43.200,- 69.120,- 100.800,-

21.600,- 34.560,- 50.400,-

10.800,- 17.280,- 25.200,-

5.400,- 8.640,- 12.600,-

2.880,- 4.680,- 6.480,-

2. bels� oldal
bruttó Ft/hó

4. borító hátsó
bruttó Ft/hó

3. borító bels�
bruttó Ft/hó

1/16 oldal
44x57 mm

- Kérjük, hogy hirdetési szándékukat a hirado@velence.hu  vagy 
  a matay.balazs@velence.hu e-mail címen jelezzék.
- Számlázással, �zetéssel kapcsolatos információkat Kerekes 
  Rozáliától kérhetnek a kerekes.rozalia@velence.hu e-mail címen.
- A hirdetések beérkezési határideje: minden hónap 10. napja.
- A be�zetés beérkezési határideje: minden hónap 12. napja.
- Az újság megjelenése: minden hónap 22 - 26. napja.
- Felhívjuk �gyelmüket, hogy csak a pénzügyileg rendezett 
  hirdetések jelennek meg a Velencei Híradóban!

Velencei Híradó 
hirdetési árak 2018. február 1-t�l

Április 8-án szavazhatunk

Éppen lapzártánkkal egy időben érkezett a hír: 
Áder János köztársasági elnök 2018. április 8-ra 
tűzte ki az országgyűlési választás időpontját. 
Az országgyűlési képviselők választása egy-
fordulós, a választópolgárok két szavazattal 
rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit 
szeretnének az egyéni választókerületükben 
(ebből 106 van) képviselőnek, másrészt a másik 

íven arról dönthetnek, hogy az országos párt-
listáról melyik pártot támogatják. Az országos 
listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.
Egyéni választókerületben az a független vagy 
pártjelölt indulhat jelöltként, aki a választókerü-
letben legalább ötszáz választópolgár ajánlott. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de 
egy jelöltet csak egyszer. A jelölteknek március 
5-ig kell összegyűjteniük az induláshoz szüksé-
ges számú ajánlást. Országos pártlistát az a párt 

állíthat, amely legalább kilenc megyében és a 
fővárosban, legalább 27 egyéni választókerü-
letben önálló jelöltet állított.
Velence városa Fejér megye 03-as választó-
kerületéhez tartozik, melynek országgyűlési 
képviselője jelenleg Tessely Zoltán (Fidesz), akit 
pártja választókerületi tagsága egyhangú sza-
vazással választott újra képviselőjelöltté január 
3-án. A választással februári és márciusi lapszá-
munkban bővebben is foglalkozunk majd.
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Hit-Élet

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Dávid Ferenc szózata a Tordai Országgyűlésen, Körösfői Kriesch Aladár festményén

450 éves a vallásszabadság elvét a világon elsőként 
törvénybe foglaló Tordai Országgyűlés (Torda, 1568. január 6-13.)

Az erdélyi nemesség már Szent István korában 
is Tordán tartotta országgyűléseit. Az egész 
magyar királyságot érintő Országgyűlést 1288. 
június 8-ára Kun László királyunk hívta össze 
Tordára.  Összesen 127 okiratilag bizonyítható 
országgyűlést tartottak Tordán.
János Zsigmond erdélyi fejedelem (Szapo-
lyai János és Izabella királynő fia) uralkodása 
alatt, 1568 januárjában, a Tordán tartott erdélyi 
országgyűlés az alábbi törvényt hozta: „Urunk 
ő felsége, miképen ennek előtte való gyűlé-
sibe országával közönséggel az religió dolgá-
ról végezött, azonképen mostan ez jelen való 
gyűlésébe azont erősiti, tudniillik hogy mindön 
helyökön az prédikátorok az evangeliomot pré-
dikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerént, és 
az község ha venni akarja, jó, ha nem penig senki 
kénszerítéssel ne kénszerítse az ű lelke azon 
meg nem nyugodván; de oly prédikátort tarthas-
son, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig 
senki [...] az prédikátorokat meg ne bánthassa, 
ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől. 
[...] és nem engedtetik senkinek, hogy senkit fog-
sággal avagy helyéből való priválással fenyöges-
sön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, 
ez hallásból lészön, mely hallás Istennek Igéje 
által vagyon.” „
A vallásszabadságért vívott harc az emberi sza-
badságjogokért folytatott sok évszázados küz-
delem egyik fontos fejezete volt. Az erdélyi feje-

delemségben – Európa nyugati részeit messze 
megelőzve –, elsőnek mondták ki a négy vallás 
(négy recepta religio) szabadságát és egyen-
jogúságát.
Az erdélyi reformáció a lutheri (német) refor-
mációval indult útjára, s zömmel a szászság 
csatlakozott ehhez a reformációi irányhoz. A 
színmagyar lakosság inkább a svájci református 
reformációhoz (Zwingli Ulrik, Kálvin János) csat-
lakozott. Ezzel még nem fejeződött be Erdély 
reformációja. Ugyanis a reformátusok egy része 
a magyarul unitáriusnak nevezett antitrinitárius 
(szentháromság-tagadó) tanokhoz csatlakozott, 
s udvari papjának, Dávid Ferencnek hatására, 
maga János Zsigmond fejedelem is unitáriussá 
lett. Így került sor 1568-ban a tordai országgyű-
lésen az unitárius vallás egyenjogúsítására.

450 évvel ezelőtt a tordai országgyűlés négy 
vallás – a katolikus, evangélikus, református 
és unitárius – szabadságát és egyenjogúságát 
mondotta ki. Tegyük hozzá: elsőnek a világon. 
Államvallás nincs, az uralkodói hatalom fölötte 
áll az egyházinak, de nincs joga közöttük bár-
milyen szempontból különbséget tenni. Nem 
érvényesül a területi elv sem: bármely város-
ban vagy faluban több felekezet élhet együtt, 
a földesúr nem avatkozhat be jobbágyai vallási 
hovatartozásába, a törvény szerint mindenki 
maga döntheti el, melyik vallást követi. Bárkinek 
is tilos a más felekezetűeket szidalmazni, papjait 
gyalázni, ellenük erőszakos cselekedetet elkö-
vetni. S a vallási türelmetlenség, a véres vallás-
háborúk korában mindez óriási történelmi tett 
volt.  Erdély a felekezeti béke földje. Itt később 

Dávid Ferenc 1551-ben tért haza Wittenbergben és Odera Frankfurtban végzett tanulmányiból 
és katolikus plébános lett. A protestantizmus azonban magával ragadta, és négy évvel később 
már ő Kolozsvár főlelkésze. Nem állt meg Luther evangélikus tanításainál. Református lett, és 
püspök. A végső igazságot az unitárizmusban vélte felfedezni. Így lett az egyetlen magyar ala-
pítású keresztény egyház, az unitárius egyház megalapítója. Dávid Ferenc püspök és az általa 
alapított unitárius egyház meghatározó szerepet játszott az 1568-as Tordai Országgyűlésen. 
Körösfői Kriesch Aladár festménye Dávid Ferenc itt elhangzott szózatának állít emléket. Az 
akkor meghozott törvényerejű határozat mondta ki a katolikus, evangélikus, református és uni-
tárius vallás, valamint egyházaik egyenjogúságát, és teremtette meg ezáltal a világon elsőként 
a vallásszabadságot. Négy évvel később, 1572-ben a marosvásárhelyi országgyűlés megerősí-
tette a vallásszabadságot, de egyben meg is tiltotta a további hitújítást. Ez a tilalom végzetessé 
vált Dávid Ferenc számára, mert a tilalom megszegésének vádjával életfogytiglani rabságra ítél-
ték, és magas Déva várának börtönében hunyt el 1579. november 15-én. 
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A Tordai országgyűlést 
befogadó, máig álló tordai 

templom

is, a katolikus Báthory István vagy a református 
Bethlen Gábor fejedelmi tanácsában minden 
felekezet képviselője jelen van, s a felekezeti 
panaszokat a négy bevett vallás képviselőiből 
álló bizottságok vizsgálják meg. A vallási türel-
metlenségben izzó Európában Erdély a feleke-
zeti béke szigete.
A vallási türelem, a négy bevett vallást biztosító 
rendelkezés mögött minden bizonnyal politikai, 
társadalmi érdekek állottak. A két nagyhatalom 
közé ékelt kicsiny fejedelemség nem enged-
hette meg magának, hogy belső ellentétek utat 
nyissanak a külső ellenség számára. Ugyanak-
kor a tordai országgyűlésnek a hitről, mint Isten 
ajándékáról leírt szép mondata már előlegezi 
későbbi évszázadok gondolkozását, mely a 
nemzeti vagy politikai hovatartozástól függetle-
níti a vallást, és emberi szabadságjogként tiszteli 
mindenki hitbeli meggyőződését.
Az 1568. évi tordai országgyűlés mérföldkő az 
eltérő hitbeli meggyőződésűek szabad és egyen-
rangú együttélésének biztosításában. Az erdélyi 
fejedelemség példát mutatott toleranciából az 
akkori Európának, sőt részben a mainak is. 
Jókai Mór írja „A jövő század regénye” c. nagy-
szerű művében: Erdély a vallási türelem dolgá-
ban pedig – előtte van minden nemzetnek e 
világon…!

Szent Margit (január 18.)
Életének alapszabálya egészen egyszerűen 
hangzik, de a három egyszerű tétel az evangé-
lium egész tökéletességét magában foglalja: 
Istent szeretni, 
magamat megvetni, 
senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. 
Ki ne hallott volna Szent Margitról nevezett Mar-
gitszigetről, ahol élete nagy részét töltötte az a 
szent, akiről a sziget nevét kapta? Kevesen tudják 
azonban, hogy még csak Budapestig sem kell 
elmenni, ha valaki keresné Margit szellemiségét, 
eszméit. A velencei római katolikus plébánia-
templomban a karzat magasságából egy róla 
készült kép sugározza mindezt az ide betérők felé. 
Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja 
Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Margitot 
még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a 
tatárok Batu kán vezetésével 1241-ben betörtek 
Magyarországra. Béla királynak Dalmáciába kel-
lett menekülnie. A szülők végső szükségükben a 
születendő gyermeket Istennek ajánlották. És a 
lehetetlen megtörtént: messze Belső-Ázsiában 
meghalt a nagy kán, s Batu a Duna-Tisza táján 
meghódított hatalmas területeket hátrahagyva, 
összegyűjtötte lovasait, és sietve távozott kelet 

felé, hogy le ne késsen az osztozkodásról. A 
király nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: 
amikor Margit hároméves lett, átadták a domon-
kos nővéreknek Veszprémben. A domonkosok 
rendi családja akkor még csak néhány évtizede 
létezett. Amíg a prédikáló férfiak tanítottak, 
koldultak, eretnekekkel vitatkoztak, addig a női 
kolostorok a belső, misztikus jámborság őrhe-
lyei voltak. A vezeklés mindenekelőtt a szeretet 
önfeláldozó tetteiben, betegek gondozásában, 
bélpoklosok ápolásában nyilvánult meg.  Ebben 
a szellemben nőtt fel Margit. 
Béla király, leánya részére új kolostort építtetett 
Buda közelében a Nyulak szigetén. Itt tett foga-
dalmat Margit 1254-ben. A tizenkét éves leány 
teljes tudatában volt, mit tesz, amikor letette 
fogadalmát Humbert rendfőnök előtt. Kétszer 
is lett volna rá lehetősége, hogy Rómától fel-
mentést kérjen a fogadalma alól. Atyja ugyanis 
kétszer is fölkereste a kolostorban házassági 
ajánlattal. Az első kérő a lengyel király volt, a 
második Ottokár cseh király. Margit mindkettőt 
határozottan visszautasította. Azt vallotta, hogy 
a cseh királyság összes kincsével és dicsőségé-
vel együtt siralmas látvány ahhoz az országhoz 

képest, melyet az ég és föld Királya ajánl neki, aki 
az ő jegyese egyszer s mindenkorra. 
Margit számára magától értetődő volt a szabá-
lyok szigorú megtartása, a kemény önsanyarga-
tás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő 
betegek szolgálatában való hősies kitartás. 
Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta nővér-
társait arról, hogy benne bármi módon is a király-
lányt tiszteljék. Egy szolgáló a szentté avatási 
akták szerint így tanúskodott: ,,Margit jó és szent 
volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, 
mint mi, szolgálóleányok.” 
Isten rendkívüli imameghallgatásokkal és cso-
dákkal jutalmazta odaadását. Margit bírta a 
jövendölés adományát is. Huszonnyolc éves 
korában halt meg. Az elhivatottság olyan 
vezeklő életre ösztökélte, ami ma nekünk szinte 
öngyilkosságnak tűnik. Halála óráját derűs arc-
cal előre megmondta a nővéreknek. Boldoggá 
avatási perét sohasem fejezték be, de tiszteletét 
1789-ben hivatalosan is engedélyezték. 1943-
ban avatták szentté.  (forrás: http://www.katoli-
kus.hu/szentek/0118.html).

Récsei Norbert 
plébános
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Gyerekekről
Tudósítónk a Meseliget Óvodából:

Serhókné Varjas Edit

Advent a Meseliget Óvodában

Az adventi időszak, a várakozás, a befelé figyelés 
ideje. Mi felnőttek, ekkor megpróbáljuk kizárni 
a fölösleges idegeskedést, rohanást, jólesik 
a megnyugvás, a karácsonyi elcsendesedés 
érzése. Az ünnep mindannyiunkat megszólít. 
Őrködtünk azon, hogy a meséken nevelkedő 
gyermeki lélek tiszta hite a karácsonyban, minél 
tovább megmaradjon.
Az óvodai életünkben is, egymást követik a 
téli ünnepkör hagyományai. Elsőként, a cso-
portszoba megújuló téli dekorációjának elké-
szítésébe vontuk be a gyermekeket, és együtt 
alkottuk meg az adventi koszorúnkat is, egy 
séta során talált csodálatos fakéreg és a termé-
szet által elengedett termések felhasználásá-
val. Valamennyien nagyon örültek annak, hogy 
részük lehetett a közös tevékenykedésben és a 
szemük láttára hoztunk létre valami szépet.
Majd, megszerveztük a hagyományos „Adventi 
játszódélutánt”, mellyel segíteni szeretnénk a 
gyermekek ünnepre hangolódását, és erősíteni 
a családok és az óvoda kapcsolatát. A közös bar-
kácsolással, a meghitt hangulatú énekléssel, és 
az első adventi gyertya meggyújtásával, indítot-
tuk el az ünnepi felkészülés időszakát. Amely-
ben nap mint nap, az együttesen átélt élmé-
nyek által, érzelmekben töltekezünk, lélekben 
többé váltunk.

Ebben erősített meg bennünket, egy külön-
leges felkérés, melyben a Süni, Piros alma és 
Tulipán csoportos gyermekek vállaltak részt, a 
Városi Adventi Programsorozatban. Finom-ér-
zékeny, a katolikus és református templomok 
szellemiségéhez illő műsorral leptük meg az 
ünnepelni vágyókat. 
Az óvodai „csodavárás” pedig egyre hangsú-
lyosabbá vált. Minden alkalmat megragadtunk 
az érzékenyítő beszélgetésekre, amelyekben 
a pozitív érzelmek megjelenítése volt a célunk.
A gyermekek felfedezték, a jó szóval kísért ked-
vesség, az egymás felé megnyilvánuló segítő 
szándék, és a pénzért nem megvásárolható 
„ajándékok” értékességét.
Közösen gyűjtöttük csokorba a szeretet szavait, 
és azokat a jó cselekedeteket, amelyekkel a 
szüleiknek meglepetést szerezhetnek.  Rácso-
dálkoztunk az adventi naptárban elrejtett meg-
lepetésekre, a sok-sok beszélgetés, az együttes 
játék öröme hozták meg a békés, varázslatos 
karácsony eljövetelét. Ebben az időszakban, a 

csoportban új szokást alakítottunk ki, melyben 
a megajándékozott gyermek mondhatta el, mi 
volt az a dolog, ami aznap örömet okozott neki, 
vagy amit aznap tanult. Nagyon szép lélek-
emelő gondolatokat hallhattunk. Szeretnék 
megosztani ezek közül néhányat, a teljesség 
igénye nélkül:
„Ma annak örültem, hogy sokat énekeltünk 
együtt.”
„Jó érzés volt, hogy a matricáimat örökbe oda-
adtam a fiúknak és ők nagyon örültek neki.”
„Én ma azt tanultam meg, hogyan vágjak ki 
hópelyhet.”
„Ma az volt a tanulságom, hogy a szőnyegen, 
többen szebb autópályát tudunk építeni.”
„Én annak örülök, hogy a Tulipán csoportba 
járok.”
Úgy érzem, hogy pedagógusként, nem kell 
ennél nagyobb örömre vágynunk, mint hogy 
ezek a szép, őszinte megnyilatkozások a kará-
csonyfánk alá kerülhettek.

Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus, Tulipán csoport

„... jöjj el kedves Télapó...”
Az idei évben is elmaradt a gyermekdal első 
sora: „Hull a pelyhes...” Már hetekkel az ünnep 
előtt, talán a túl korai üzleti kínálat hatására, 
még a legkisebb gyermekek is örömmel éne-
kelgették ezt a kedves dalt. A nagyobbak kicsit 
aggódtak, hogy: „Mivel jön majd a Mikulás ha 
nincs hó, nem ülhet a rénszarvas húzta szánra? 
Hogy fog megérkezni hozzánk?” A várakozás 
izgalma lassan elnyomta az aggódás hangját, 
és már arról beszélgettek a gyermekek, vajon 
mit kapnak majd a csomagban? Természete-
sen nem üres kézzel vártuk a nagy szakállút. Az 
adventi időszakra készülődve már feldíszítettük 
óvodánkat, csoportszobáinkat. Kis csizmákat, 
Mikulás-sapkát festettünk, hajtogattunk a gye-
rekekkel, közben a már ismert és az új dalokat, 
verseket tanulgattuk, hogy méltóképpen viszo-
nozhassuk az ajándékot.



2018. január

A nagy nap reggelén mindenki csinosan felöl-
tözve érkezett, és még a legkisebbek is izga-
tottan készítették ki az oviscipőket az ablakba, 
mielőtt busszal elindultunk a Korzóra, ahol min-
den óvodás együtt várta a Mikulást. Nagy volt az 
öröm, mikor megérkeztek a manók, és vidám 
műsorral köszöntötték a gyermekeket. Termé-
szetesen a Mikulás érkezése volt  a csúcspont, 
akit a nagyok már szinte ismerősként köszön-
tötték, a kicsik közül néhányan a felnőttekhez 
bújtak először, de később ők is felbátorodtak. 
Öröm volt nézni a csodálkozó, boldog gyermek 
arcokat a kedves műsor alatt. A csodát hozta 
el a Mikulás, amikor még havat is varázsolt a 
terembe, amit néhányan hangos ujjongással, 
mások tátott szájjal fogadtak. A kedves nagy 
szakállú  még a felnőtteket is meglepte: az 
ünnepünket megtisztelő jegyző asszonyt, dr. 
Szvercsák Szilviát, Koszti András polgármester 
urat és az óvodai dolgozókat is megajándé-
kozta. A  kedves és nagyon vidám műsor és a 
közös fényképezkedés után az oviba visszatérve 
a gyermekek ujjongva fedezték fel a kis cipőkbe 
rejtett csomagot, amit néhányan rögtön szeret-
tek volna kibontani.
Délben már kicsit fáradtak voltak a gyerekek, 
de igazi boldogság tükröződött minden arcon. 
Nekünk felnőtteknek ennél nagyobb  ajándék 
nem kell, mint mikor ilyen felemelő pillanatok-
nak lehetünk tanúi. Köszönjük alapítványunk-
nak, hogy 95 000 Ft-tal támogatta a kedves 
műsort, és a fenntartónknak, hogy a buszos 
utazást biztosította.

Bartos Zoltánné
óvodapedagógus

Karácsonyvárás a Süni 
csoportban
Eljött a várva várt december. Ez a hónap rejti 
talán a legtöbb csodát a gyermekek számára. 
Egy új évszak kezdete, hiszen beköszönt a tél, 
és vele együtt kedves és bensőséges ünnepek a 
Mikulás érkezése, és a karácsony. Ebben a tanév-
ben nagycsoportosok lettünk, így nekünk jutott 
az a szép lehetőség, hogy advent első vasár-
napján a katolikus templomban meglepetést 
szerezzünk a karácsonyt váróknak. A gyermekek 
boldogan készültek a mécsesekkel előadott, 
igazi karácsonyi hangulatot teremtő zenével 
kísért táncukkal, és az alkalomra válogatott és 

tanult versekkel. Mivel mi óvónők velük együtt 
terveztük a táncot, így mindenki tetszésére ala-
kult ki a végleges produkció. A műsor tervezése, 
gyakorlása alatt kis közösségünk is hangolódott 
a várt ünnepekre. Olyannyira magukénak érez-
ték kis műsorukat a gyerekek, hogy kérésükre 
minden Süni csoportos részvételével az adventi 
barkácsdélutánon meglepték az apukákat, 
anyukákat, nagyszülőket vele. Nagy sikert arat-
tunk, s az alkotáshoz szükséges kellemes han-
gulatot is megteremtették a gyerekek. Nemcsak 
a barkácsdélutánon készültek csodás alkotások, 
hanem a délelőttök folyamán is: nagy titokban 
karácsonyi képeslapot készítettek a gyermekek 
szüleik számára, ami – a szülők nagy meglepeté-
sére – postán érkezett hozzájuk.
A következő lehetőség a műsor előadására az 
ovis karácsony napján – december 19-én jött 
el: vendégségbe jöttek hozzánk a többi csoport 
gyermekei, és mindenki, aki az oviban dolgozik. 
Sikerült őket is meglepni – a gyermekek, felnőt-
tek egyaránt meghatódva nézték végig a műsort.
Az utolsó fellépésünkre a városi karácsony ren-
dezvényén került sor. Nagy volt az izgalom a 
gyermekek körében, hiszen igazi magas színpad 
várta őket, igazi főpróba és igazi mikrofonok. 
Remekül helyt álltak a cseppnyi keveredés elle-
nére, melyet a nézők váratlan tapsvihara oko-
zott. Büszkék voltunk rájuk. Nekünk az ő sikerük 
volt a karácsonyi ajándék. Megható volt látni a 
boldogságukat, miközben kint nagy pelyhek-
ben hullani kezdett a hó, hogy teljes lehessen a 
karácsonyi csoda. 
Bánfalviné Schultz Judit, Vácziné Kardos Edina

a Süni csoport óvodapedagógusai

19
Folytatás a 21. oldalon
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Pályázati siker

A játékos tehetséggondozás eszközparkjának 
bővítése a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gim-
náziumban.
NTP-TFJ-17-0092 pályázat
A játékos tehetséggondozás eszközparkjá-
nak bővítése a velencei általános iskolában 
című pályázatunk a Támogató döntése alapján 
550 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A pályázati összegen 99 db térbeli, 
vizuális és logikai gondolkodást fejlesztő játékot 
tudtunk beszerezni. A megvásárolt eszközöket 
és játékokat a tehetséggondozó foglalkozáso-
kon, tanórákon alkalmazzuk, valamint tanuló-
inknak társasjáték-szakkört szervezünk.
A havi rendszerességgel megtartott szakkörö-
kön lehetőséget kapnak a gyerekek a már jól 
ismert játékokkal való közös játékra, valamint 
megismerkedhetnek újabb társasjátékokkal, 
élményeket szerezhetnek a közös tevékenység 
során. A tanórai és a tehetséggondozó műhely 
foglalkozásait is színesítik, hangulatossá teszik a 
pályázaton beszerzett eszközök. Társasjátékaink 
körét saját készítésű malomtáblákkal már bőví-

tettük, a jövőben az elhasználódott játékokat 
pótolni szeretnénk és újabb társasjátékok vásár-
lását tervezzük.
Intézményünkben jelenleg is és a jövőben is 
figyelmet fordítunk arra, hogy az ismeretszerzés 
élményszerűvé váljon.

Segesdiné Sárközi Anna

Matematikaverseny
A kápolnásnyéki „Névadónk hava” matema-
tikaversenyen Bán Panna 5. osztályos tanuló 
II. helyezést, Déri Péter 5. osztályos tanuló VI. 
helyezést ért el. Gratulálunk az elért eredmény-
hez.

Iskolára hANGOLó
Iskolánk ebben az évben is szeretne segítséget 
és tájékoztatást nyújtani a szülőknek az iskola-
választáshoz. Hagyományainkhoz híven külön-
böző programokat kínálunk leendő elsőseink-
nek és szüleiknek. Minden leendő tanulónkat 
szeretettel várjuk az Iskolára hANGOLó foglal-
kozásokon. A szülők számára fórumot és nyílt 
órákat szervezünk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy csak a két tanítási 
nyelvű osztályokba való bekerüléshez van szük-
ség előzetes jelentkezésre és csak ezek a tanu-
lók vesznek részt a képességvizsgálaton, a nor-
mál tantervű osztályba jelentkezők nem.
Honlapunkon (www.zoldligetsuli.hu) online 
lehetőséget biztosítunk a jelentkezési lap kitöl-
tésére, továbbá az iskolára hangoló foglalkozá-
sokra, a nyílt órákra, valamint a képességvizsgá-
latra történő előzetes regisztrációra.
Időpontok, események:
1. Jelentkezés a két tanítási nyelvű programba:
• 2018. február 1-től 28-ig
Online jelentkezés február 1-től.
2. Szülői fórum: (Előzetes regisztráció nem szük-
séges!)
• 2018. február 19. hétfő 17 óra
Helyszín: Liget iskolarész aulája (Velence, Kis u. 
1.)
3. Nyílt órák a leendő elsősök szülei számára 
(Csak regisztráció alapján!)
• 2018. március 5.–március 9. hétfő–péntek
Helyszín: Zöld és Liget iskolarészek
Online regisztráció február 21-től.
4. Iskolára hangoló foglakozások (Csak regisztrá-
ció alapján!)
• 2018. február 24. szombat 10.00–12.00
• 2018. március 03. szombat 10.00–12.00
Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 
14.
Online regisztráció február 12-től.
5. Képességvizsgálatok: (Csak regisztráció alap-
ján!)
•2018. március 19–23., a regisztrált időpontok-
ban.
Helyszín: Liget iskolarész (Velence, Kis u. 1.)
Online regisztráció február 26-tól.

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

Czuppon István
igazgató

Gyerekekről
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KÖSZÖNJÜK:

–  Nyugdíjas jótevőnknek – Sukorói nyug-
díjas bácsi –, aki (már nem először) 
300 000 Ft összeggel támogatta intéz-
ményünket karácsony előtt.

–  A Velencei Sportegyesület vezetőségé-
nek, akik focikapuval, illetve labdákkal 
bővítették a karácsonyi ajándékok szá-
mát. 

–  Koszti András polgármester úrnak, dr. 
Szvercsák Szilvia jegyző asszonynak, 
Bogdán Csabának a Velencei-tó Turiz-
musáért TDM Egyesület elnökének, 
akik 72 910 Ft-ot (első adventi süte-
ményvásár bevétele) és finom süte-
ményt adtak át az ovisoknak. 

Folytatás a 19. oldalról

Ünnep az óvodában
A téli évszak szebbnél szebb ünnepekkel örven-
deztet meg bennünket. Az óvodában a tevé-
kenységeinket ezen ünnepek köré szervezzük. 
A leginkább várt ünnep a karácsony. A gyere-
kekkel sokat beszélgetünk a karácsony jelentő-
ségéről, jelképeiről, lelkünket betöltő örömről, 
szeretetről. Óvodánkban már hagyomány, hogy 
a karácsonyt megelőző héten óvodai karácso-
nyi ünnepséget tartunk. Ilyenkor összegyűlünk 
a gyönyörűen feldíszített tornateremben a 
karácsonyfa körül. Karácsonyi énekeket ének-
lünk, majd következik a legizgalmasabb pontja 
ünneplésünknek, amikor a csoportok meg-
kapják a sok-sok ajándékot. A csoportok saját 
kezűleg készített ajándékokkal kedveskednek 
egymásnak. A gyerekek ezen a napon ajándékot 
visznek haza szüleiknek, amelyeket ők készítet-
tek. A Piros alma csoportnak lehetősége nyílt, 
hogy egy vidám hangulatú karácsonyi műsorral 
ajándékozza meg Velence város lakóit az ünnep 
alkalmából. A gyerekek nagy örömmel és lelke-
sedéssel készültek a színpadi fellépésre. Igazi 
karácsonyi hangulatot varázsoltak a színpadra, 
amelyet a jelenlévő vendégek vastapssal jutal-
maztak. Szeretném megemlíteni, hogy a gyere-
kek a színpadi szereplés után ezt mondták: „Sze-
retnénk újra visszamenni és táncolni.”.

 Bóra Csilla
óvodapedagógus, Piros alma csoport

Gyerekekről

A Velencei Meseliget Óvoda 
óvodásai és dolgozói nevében is 
minden kedves velencei lakos-
nak sikerekben, egészségben 
gazdag új esztendőt kívánok.

Serhókné Varjas Edit
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Mozgásban

Mátay Balázs

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) 
2018-as versenynaptárában immár az eddiginél 
magasabb, 2.1-es kategóriával szerepel a Tour 
de Hongrie. Hazánkban még sohasem rendez-
tek ilyen magas besorolású profi viadalt. Ennek 
megfelelően 2018. augusztus 14. és 19. között 
akár a világ legjobbjai is rajthoz állhatnak a 
Magyar Kerékpáros Körversenyen, így Velencén 
is! Bár a hivatalos versenyprogram kihirdetésére 
csak lapzártánk után került sor, az már biztos, 
hogy Koszti András polgármester jól lobbizott, 
a rangos megmérettetéshez társházigazdaként 
2017-ben első Fejér megyei településként csat-
lakozó városunk – a tavalyihoz hasonlóan – a 2. 
szakasz rajthelyszíne lesz, augusztus 16-án.
A Tour de Hongrie 2018. augusztus 14-én rajtol 
és 19-én fejeződik be, a viadalon a Nemzetközi 
Kerékpáros Szövetség szabályai szerint mintegy 
38 000 eurós, azaz 11,5 millió forintos pénzdíj  
és összesen 547 ranglistapont talál gazdára – 
mindkét érték több mint duplája az ideinek. A 
szabályok szerint jövőre World Tour-csapatok is 
indulhatnak a magyar viadalon – ezek legfeljebb 
a mezőny felét alkothatják. A verseny kilenc 
évtizedes történetében összesen 223 szakaszra 
került sor. A leghosszabb Tour az 1962-es volt 
a maga 1393 kilométerével, míg a legtöbb sza-
kaszt (10) 1994-ben írták ki. A legtöbbször, 76 
alkalommal Budapest volt rajt vagy cél hely-
színe, a fővárost Miskolc (30), Debrecen (24) és 
Szombathely (23) követi. 

Újra Velencéről startol majd 
a Tour de Hongrie mezőnye! 

A Magyar Kör négy évben lépett át jelenlegi 
határainkon, 1942-ben és 1943-ban a vissza-
csatolt erdélyi területeken járt, 2007-ben és 
2008-ban pedig Szlovákiában vendégeskedett 
a Tour de Hongrie. A 2017-es Tour de Hongrie 
útvonalában szerepelt Szombathely, Keszthely, 
Zalaegerszeg (ide a rendkívül szélsőséges idő-
járás miatt nem juthatott el a karaván), Velence, 
Siófok, Paks, Cegléd, Karcag, Miskolc, Jászbe-
rény és Budapest. Az idei, sporttörténelmi Tour 
de Hongrie útvonalát és helyszíneit hamarosan 
bemutatják a nagyközönségnek.
„Nagyon sokat dolgoztunk érte, hogy elérkez-
zünk idáig. Az öröm miatt azonban csak egy 
pillanatra állhattunk meg, amikor értesültünk 
a remek hírről, hiszen a magasabb kategória 
még több követelményt támaszt elénk. Min-
den erőnkkel azért dolgozunk, hogy idén nyá-
ron megmutassuk, méltóak vagyunk egy ilyen 
rangos esemény megrendezésére. Szeretnénk, 
hogy erről az egész világon tudomást szerezze-
nek, így nemcsak a hazai élő televíziós közvetí-
tés, hanem az Eurosport programjában való sze-
replés is a legfontosabb célok között szerepel. 
Abban is bízunk, hogy már idén sikerül egy-egy 

igazi világsztárt a magyar versenyre csábítani” 
– fogalmazott Eisenkrammer Károly, a Tour de 
Hongrie szervezőbizottságának elnöke.
A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) 2.1-
es kategóriája új szabályokat is hoz magával, 
többek között a csapatok részvételét illetően is. 
„Az UCI négy kategóriába sorolja a többnapos 
országúti kerékpárversenyeket. A 2.1-es kategó-
ria fölött már csak a 2.HC- és WorldTour-verse-
nyek szerpelnek. A kategóriák között a mezőny 
összetétele, a pénzdíjak nagysága, a megsze-
rezhető ranglistapontok mértéke jelenti a leglé-
nyegesebb különbséget. A csapatok meghívását 
illetően például kapuk nyílnak ki és záródnak is 
be előttünk. Immár lehetőségünk lesz meghívni 
olyan csapatokat is, amelyeket a legnagyobb 
kerékpárversenyeken, a Tour de France-on, a 
Giro d’Italián vagy a Vuelta a Espanán láthatunk. 
A korábbi években is nagyon komoly volt a nem-
zetközi érdeklődés a verseny iránt, többszörös 
túljelentkezést tapasztalhattunk a külföldi 
csapatok részéről, a kategória emelésével ez 
tovább fokozódhat” – foglalta össze a lényeget 
Szilasi László, a csapatok meghívásáért is felelős 
versenyigazgató.
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 Velence sportja

VEGYEN RÉSZT 2018-BAN IS 

- Tisza-tó Családi Túra
- KisPróba gyerekverseny

2018.09.02.
TISZA-TÓ MARATON - POROSZLÓ

- Debrecen Autó Hortobágy Túra
- KisPróba gyerekverseny

2018.08.05.
 TOUR DE DEBRECEN - DEBRECEN

- A Kör
- KisPróba gyerekverseny

- Ringkerülő Családi Túra

2018.07.14.
TOUR DE RING - HUNGARORING

-Tókerülő Családi Túra 30km
- KisPróba

2018.09.16.
VELENCE MARATON - VELENCE

2018.05.20.
TOUR DE VELENCEI-TÓ
-Tókerülő Családi Túra 30km
 -KisPróba gyerekverseny
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Középkori zsibongás a piactéren a Szabad Színházzal 
és a Sub Rosa Régizenei együttessel, kézműves kuckó 
és arcfestés, kirakodóvásár, karneváli jelmezes felvonulás, 
gólyalábas mese, reneszánsz táncház, artista bemutató, 
jégszobrász bemutató, tűzzsonglőrök, télbanya égetés, 
DJ Smash télűző karneváli party

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
 velenceturizmus.hu,  facebook/velenceitoo	 icial  
Tourinform - Velence Korzó, +36 30 974 25 66

2018. FEBRUÁR 10., 10:00–22:00
KÖZÉPKORI PIACTÉR A VELENCE KORZÓN
Velence, Tópart u. 47. 

2018. FEBRUÁR 10. 10:00–21:00
KÖZÉPKORI PIACTÉR A VELENCE KORZÓN
Középkori zsibongás • Szabad Színház • Sub Rosa Régizene • 
kézműves kuckó • arcfestés • kirakodóvásár • karneváli jelmezes 
felvonulás • reneszánsz táncház • tűzzsonglőrök • télbanya égetés

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
velenceturizmus.hu, facebook/velenceitoo�cial
Tourinform - Velence Korzó, +36 30 974 25 66 

Vegyen részt a VELENCEI 
KARNEVÁL  FELVONULÁSÁN



2018. január

Mátay Balázs

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017.10.07 
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

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

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

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

Lakossági értesítés
Ön kiszámolta már, hogy… mennyit fizet ki évente áramra, fűtésre?

•  MOST jelentősen csökkentheti rezsiköltségeit, segítsé-
günkkel!

•  Családi háza korszerűsítésére akár 10 000 000 Ft támoga-
tott, NULLA kamatozású kölcsönt kaphat.

•  Minden terhet leveszünk az Ön válláról, teljes körű ügyin-
tézést nyújtunk, helyszíni felmérést, energetikai számítá-
sok, tervek, árajánlatok elkészítését, pályázatírást, hitel-
keret lehívását, pénzügyi jelentések leadását, és a kivite-
lezést.

•  Szigetelés, nyílászárócsere, fűtés-korszerűsítés, zöldener-
gia.

•  Saját napelemeivel megtermelheti a családja számára 
szükséges elektromos áramot – NULLA villanyszámla!

•  Elektromos alapú fűtésre áttérve, ezt kombinálva napele-
mekkel, akár örökre megszabadulhat a gázszámlától is – 
NULLA gázszámla!

•  Elérheti akár a teljes rezsinullázást.
•  Használja ki a lehetőséget és MOST korszerűsítse családi 

házát, csökkentse a lehető legalacsonyabbra rezsiköltsé-
geit.

•  A hirdetés felmutatásával INGYENES első körös helyszíni 
felmérést biztosítunk. Időpont-egyeztetéshez hívjon ben-
nünket MOST! 

•  Lakossági tájékoztatót tartunk a rezsicsökkentés megva-
lósítási lehetőségeiről 2018. január 30-án 18.00 órakor a 
Városi Könyvtárban (Velence, Tópart utca 52.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Név:  Putzer Réka és Hájas Anikó

Telefon: +36 30 341-7077; +36 70 408-0784
REZSIMENTOR A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK ÉS CSALÁDOK VÉDELMÉBEN

                 www.rezsimentor.hu       info@rezsimentor.hu
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Velencén történtLencsével várták 
az új esztendőt

Szilveszter a legzajosabb, legvidámabb és 
legnyitottabb napja az évnek, s újév napjával 
közösen ehhez a két naphoz fűződik a legtöbb 
babona és szokás. Az egyik legismertebb és 
legelterjedtebb az újévi lencse elfogyasz-
tása, ami helyettesíthető bab vagy bármilyen 
más apró szemes étellel is, de a lencse a „biz-
tos” szerencsehozó. Ennek jegyében – hagyo-
mányteremtő szándékkal – Velencén is len-
csefőzelékkel várták a környék apraját-nagy-
ját a helyi nagycsaládosokat és rászoruló 
családokat segítő alapítvány szervezésében.
„Már tavaly is terveztük, ám akkor meghiúsult 
a kivitelezés, most viszont úgy gondoltuk, min-
denképpen megvendégeljük egy tál lencsefőze-
lékkel – virsli, kenyér, meleg tea és szaloncukor 
körítéssel – a klubházunkba betérőket. Ebben 
a szándékunkban támogatott bennünket Kosz-
ti-Szegedi Mónika, Törzsök Barbara és Bencsik 
Tibor vállalkozó, valamint Koszti András pol-
gármester úr, aki az ételosztásból is alaposan 
kivette a részét, mint ahogy egész évben a leg-
fontosabb eseményeinken velünk volt, segített. 
Mindannyiuknak hálásan köszönöm! Nélkülük 

a terv idén is csak terv maradt volna” – mondta 
Fekete Zsuzsanna, a Velencei és Velencei-tó kör-
nyéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családo-
kért Alapítvány vezetője, aki hozzátette; önkén-
teseik, Torma Tímea, Horváth Tamás és Horváth 
Attila segítsége nélkül sem sikerülhetett volna 
az első velencei lencseosztás, így nekik is 
köszöni áldozatos tevékenységüket.
Ami a konkrét lencsebabonát illeti: Szinte minden 
családban készül valamilyen változata az újévi asz-

talra. Ereje, szerencsehozó képessége abban rejlik, 
hogy rengeteg apró szemből áll. A babona szerint 
minden egyes szem pénzt szimbolizál, azaz minél 
többet fogyaszt valaki, annál szerencsésebb lesz. 
Azért kell újév napján enni, mert az újév napi csele-
kedetek szimbolizálják az egész éves tetteket. Tehát 
ha ilyenkor valaki sok pénzt hozó ételt eszik, egész 
éven át sok pénz áll majd a házhoz. A lencse helyet-
tesíthető babbal, rizzsel, vagy más apró szemű étel-
lel, de igazi hatása a lencsének van. -mátay-

Júliusban újra EFOTT a tóparton

A szervezők egyelőre még csak csepegtetik az információkat és a 
konkrét programokat, az azonban immár köztudott, hogy 2018-ban 
is Velencén kerül megrendezésre az egyik legnagyobb honi feszti-
vál, az EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai 
Találkozója). A 41 éves múltra visszatekintő eseményre július 10–16. 
között kerül sor az Északi strand területén. Bár korábban igazi ván-
dorfesztivál volt ez, nem véletlen, hogy a szervezők ragaszkodnak a 
velencei helyszínhez, ugyanis tavaly megdőlt – a 2015-ben ugyan-
csak itt felállított – látogatottsági rekord, közel 112 ezren buliztak 
a tóparton.

Az, hogy Velence ideális helyszíne az ország egyik legnagyobb tömegese-
ményének, kétségtelen. A város páratlan fekvése, Székesfehérvár és Buda-
pest közelsége, könnyű megközelíthetősége, valamint gyönyörű kör-
nyezete okán olyat tud adni az idelátogatóknak, amit más üdülő-pihenő 
övezetek csak irigyelhetnek. Egyelőre még keveset tudni a programokról, 
az azonban biztos, hogy 2018-ban is számos világsztár teszi tiszteletét az 
EFOTT-on a hazai könnyűzenei élvonal mellett, s ismét lesz sok sport, kul-
turális- és népzenei rendezvény a kis híján egyhetes eseménysorozaton.
  -mb-

Immár hagyományosan, 2017. december 27-én, Szent János napján került 
sor a velencei római katolikus plébániatemplomban az újborok megáldá-
sára a Szent Benedictus Borlovagrend tagjai jelenlétében.

(Fotó: Hajdu András)
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Olvasni-Való
.

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

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

HAUSZMANN ALAJOS 
EGYSÉGES KÖZMŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYKÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

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

Sinkáné Mihály Zita intézményvezető

Péterfy-Novák Éva:  
A rózsaszín ruha

Az Egyasszony szerzőjének legújabb tárcano-
vellái a körülöttünk lévő világról szólnak: nők-
ről és férfiakról, anyákról és lányaikról, felesé-
gekről és férjekről, gyerekekről és felnőttekről, 
Nagykörúton innen és túl. Péterfy-Novák Éva 
éles szemmel fedezi fel a repedéseket a kira-
katüvegen, és szókimondóan, ám humorral és 
empátiával tárja azokat olvasói elé.

Pásztohy András:  
A kisegér, aki majdnem hős lett

Egy bájosan szívmelengető, és finom humor-
ral átszőtt, klasszikus meseregényeket idéző 
történet egy kisegérről, aki majdnem hős lett. 
Na meg persze a barátságról és a szeretetről is 
sokat tanulhatunk a kisállatok izgalmas kaland-
jai során.

Natasha Corrett – Vicki Edgson: 
Csábítóan egészséges

A brit szerzőpáros, Natasha Corrett és Vicki Edg-
son könyvéből megtudhatja az olvasó, miként 
állítsa be a lúgos és a savas táplálékok közötti 
egyensúlyt. Az egyes fejezetekből megismer-
hetjük a lúgosító étrend hatásának egészség-
ügyi vonatkozásait, emellett több mint száz 
könnyen elkészíthető növényi alapú receptet.

Csikász Lajos:  
Az utolsó oroszlánkölyök

Csikász Lajos II. Rákóczi Ferenc élettörténetét 
megörökítő történelmi regénysorozatának 
első kötete, Az utolsó oroszlánkölyök a főne-
mesi házasságkötés köré felépítve mutatja be 
a Wesselényi-összeesküvés korának magyaror-
szági és birodalmi politikai folyamatait és ese-
ményeit. A kötet lapjain a szerzőtől megszokott 
olvasmányos, fordulatokban gazdag stílusban 
elevenednek meg a magyar történelem egyik 
legellentmondásosabb korszakának alakjai.

2018-ban előfizetett folyóirataink

Napilapok:
Fejér Megyei Hírlap, Magyar Idők, Népszava, Nemzeti Sport
Hetilapok:
Heti Válasz, HVG, 168 Óra, Nők Lapja, Story
Kéthetente megjelenő folyóiratok:
Autó-Motor
Havonta megjelenő folyóiratok:
Csodakert, BBC History, Garfield, Képmás, National Geographic Magyarország, Praktika, Príma 
Konyha, Vidék Íze, Lakáskultúra, Természetjáró Turista Magazin, Természetgyógyász Magazin
Kéthavonta megjelenő folyóiratok:
Dörmögő Dömötör, Kertbarát Magazin, Szép Házak, Digitális Fotó Magazin, Várak-kastélyok-
templomok
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
December, egyfelől a csendes, meghitt várakozás, 
másfelől a vidámság és szeretet hónapja idén sem 
telt eseménytelenül klubunkban. Első, közösen 
eltöltött délutánunkon teli puttonyával meglá-
togatott minket a Mikulás (idén Nagyné Piroska 
személyében) aki egy krampusz (Duráné Emőke) 
és Hoppálné Gizike segédletével kiosztották az 
ajándékokat. Ezután a tombolahúzásra került sor, 
amelyen – Németh Károly velencei vállalkozó 
támogatásának köszönhetően, valamint néhány 
klubtagunk felajánlásából – mindenki ajándékban 
részesült (az ötletet az idősek világnapjáról merí-
tettük).
A Velence Korzón, a tavalyihoz hasonlóan, ismét 
kiállítás nyílt Mary T. Csajághy és Káldy Imre kortárs 
művészek válogatott festményeiből. A polgármes-
ter úr által megnyitott ünnepségen a szép képeken 
kívül, kedves kis műsort tekinthettünk meg. Luca 
napján a klubvezető rövid ismertetőjében fény 
derült a már lassan elfeledett népszokásokra, a jó 
és rossz boszorkányok létezésére és szó esett a 
Luca széke készítéséről is.  Ezután felköszöntöttük 
Kapcsos Jani „bácsit”, aki ezen a napon ünnepelte 
80. születésnapját, és ennek alkalmából ízletes 
szendvicsekkel és klf italokkal kedveskedett az 
őt köszöntőknek. Turánszky Gyula klubtársunk 
táncra invitáló zenéjével a hölgyek sorra egymás 
után „megtáncoltatták” Jani bácsit (illetve ő min-
ket) aki korát meghazudtolva ugyancsak jól viselte 
a kihívást. Ugyanezen napon még feldíszítettük 

karácsonyfánkat is, hogy a következő héten meg-
rendezésre kerülő ünnepségünkön legyen hová 
elhelyezni az ajándékokat.
Az első három adventi gyertyát meghitt hangulat-
ban gyújtottuk meg szombatonként, a negyedik 
meggyújtására karácsonyi ünnepségünkön került 
sor, amelyen a polgármester úr és kedves felesége 
is megtisztelt bennünket jelenlétével.  A karácso-
nyi hangulathoz hozzájárult Kesztyüsné llike, aki 
egy szép Ady-verssel lepett meg minket, majd őt 
követően a tánckarunk karácsonyi verseket és egy 
szép dalt adott elő.  Ezután a polgármester úr és 
felesége kiosztották a város ajándékát, a díszdobo-
zos szaloncukrokat, majd a közös ünneplés csopor-
tos beszélgetésekké alakult át, melynek folyamán 
elfogyasztottuk a klubtársaink által készített finom 
süteményeket némi kis itóka kíséretében. A dél-
után folyamán a klub ajándéka is átadásra került 
a jelenlévőknek és beteg társainkra is gondolván 
nekik is elküldtük a karácsonyi csomagokat.
Az 2017-es év záró akkordjaként részt vettünk a 
városi karácsonyi ünnepségen a Zöldliget Általá-
nos Iskolában. Az ünnepi műsort a Meseliget óvoda 
apróságai nyitották meg, majd az iskola negyedik 
évfolyamos tanulóinak igen magas színvonalú 
előadásait láthattuk, melyet még fokozni tudtak a 

betlehemes játékukkal és a végén közösen eléne-
kelt Hallelujah című csodaszép dallal. A közönség 
felállva, véget nem érő vastapssal jutalmazta a fel-
lépő diákok és a felkészítő tanárok közös munkáját. 
A legnagyobb meglepetés akkor ért minket, mikor 
kilépve az iskola kapuján, előttünk hófehér lepel-
ben tündökölt a táj – az előadás alatt lehullott hó 
mennyiségétől. Ennél szebb befejezését az esté-
nek, az évnek kívánni sem tudtunk volna.
A szeretteinkkel eltöltött karácsonyi ünnepek és a 
barátainkkal közösen ünnepelt szilveszteri mulat-
ság után újult erővel állunk a 2018-as esztendő 
kihívásai elé. Első klubnapunkon rögtön nekilát-
tunk a vezetőség által összeállított első félévi prog-
ramtervezet átböngészésének, megvitatásának. 
Örömmel tapasztaltuk a tagok aktivitását a terve-
zésben, szívesen fogadtuk javaslataikat, ötleteiket 
és ennek megfelelően alakítottuk át a programot. 
Szeretnénk elérni, hogy mindenki magáénak 
érezze a klubot, hiszen így tudunk igazán jó hangu-
latot kialakítani minden egyes összejövetelünkön. 
Ennek jegyében kívánok ismételten klubtagjaink-
nak, nyugdíjas társainknak és a VH minden ked-
ves olvasójának sikerekben gazdag, békés, boldog  
új évet és jó egészséget! 

Egresfalviné Vidos Anna klubvezető 
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Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Óvárosi Nyugdíjas KlubA 2017-es évi karácsonyi ünnepséget december 
15-én tartottuk meg klubunkban. Megtisztelt ben-
nünket Koszti András polgármester úr, dr. Szver-
csák Szilvia jegyző asszony és Norbert atya is. Az 
ünnepi asztalra finom vacsora és rengeteg süte-
mény került. Köszönjük a Zöldliget Általános Iskola 
3. b osztályos tanulóinak szereplését és szüleiknek 
a lehetőséget, hogy a gyerekek részt vehettek 
ünnepségünkön. A Nekem Velence Advent elne-
vezésű ünnepségsorozat harmadik vasárnapján, 
december 17-én házi készítésű süteményekkel 
készültünk a sütivásárra, melynek bevételét a 
Nagycsaládosok Alapítványának ajánlották fel. A 
2018-as új esztendőt, a január 5-ei pótszilveszteri 
klubdélutánunkon köszöntöttük, ahol pezsgővel 
koccintottunk és virslit főztünk. Az új évben is sok 
süteményt készítettünk az összejövetelre. Minden 
nyugdíjas társam nevében köszönjük polgármes-
ter úrnak a doboz szaloncukrot. Betegtársainknak 
mielőbbi gyógyulást, olvasóinknak és nyugdíjas 
társainknak pedig jó egészséget kívánunk.

Kantár Ferencné klubvezető

Karácsonyi ünnepségünkre nagyon szépen feldíszített karácsonyfával, 
finom vacsorával vártuk vendégeinket. Mint évek óta mindig, idén is ellá-
togattak hozzánk Verebről barátaink, akik szebbnél szebb karácsonyi éne-
kekkel örvendeztettek meg minket. Nagyon köszönjük, családias, meghitt 
hangulatot varázsoltak, valamennyien nagyon jól éreztük magunkat.
Idén az adventi gyertyagyújtás új helyszínen, a katolikus templom előtt 
volt. Az időjárás sajnos nem kedvezett, mert nagyon hideg szélben, fázó-
san hallgattuk a karácsonyi dalokat. A kellemetlen hideg idő ellenére 
sokan eljöttek, és nagy sikere volt a jótékonysági sütivásárnak is. Klubunk 
tagjai is finom házi süteménnyel, csokoládéval járultak hozzá a vásár sike-
réhez.
Idén is ellátogattunk Budapestre a karácsonyi vásárba. Fővárosunk mél-
tán világhírű terén, a Bazilika előtt jókedvűen sétálgattunk, finom forralt 
bort iszogattunk és gyönyörködtünk a Bazilika falára vetített képekben. 
Később átsétáltunk a Vörösmarty térre, útközben felültünk az óriáske-
rékre, ahonnan csodás kilátás nyílt a kivilágított városra.
Decemberben Mary T. Csajághy és Káldi Imre amatőr festők kiállítását néz-
tük meg. A tárlaton közel 40 táj- és életképet, valamint absztrakt művet 
tekintettünk meg. Csajághy Mária egyik művét Velence városának adomá-
nyozta, amit Koszti András polgármester úr vett át.
Január elején pótszilvesztert rendeztünk, ahol Koszti András és felesége, 
Martinovszky József és felesége, valamint Krausz Györgyné vendégeinket 
köszönthettük. Nagy sikere volt a bográcsban készített pincepörköltnek. 
Utána Molnár István zenész barátunk fergeteges hangulatot varázsolt, 
sokat énekeltünk táncoltunk. Sajnáljuk, hogy beteg társainkat hiányol-
nunk kellett, reméljük, mihamarabb köztünk lesznek, addig is további gyó-
gyulást kívánunk. Minden kedves olvasónak, nyugdíjas társunknak nagyon 
boldog új évet és jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné klubvezető



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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Gymstick  
18.45–19.45

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00–19.00

Játékklub  
16.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00–19.00

Női torna  
18.45–19.45

Női torna  
17.45–18.45

Gymstick 
19.00–20.00

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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Aprócska néptánc ovisoknak  
16.30–17.30

Aprócska Néptánc  
10.00–11.00

Maminbaba hordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.30-19.30

Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.45–20.00

Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Karate 
18.00–19.30

Regélő társastánc 
18.30-20.00

Meteor dance 
17.00–18.30.00

ÁGI fitness 
18.30–20.00

5. Terem

„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 
9.00-10.00

Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

The Kids club 
16.30–17.00

„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 
9.00-10.00

Klubszoba

Velencei-tavi Rózsa  
I. számú Nyugdíjas Klub 

nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

Házasságot kötöttek:

2018. januárr 13-án

Hujber Ádám – Preiszler Anita Mária

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Otthoni munka!  
Különböző termékek  

csomagolása összeállítása egyebek, 
06-90- 603-905  

(audiopress.iwk.hu  
635Ft/min, 

0612228397, 06204963980 )

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

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Vegye igénybe a HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!

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

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

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



Velencei Polgármesteri Hivatal

POlgáRmEstER
Koszti András 

HIVAtAlVEZEtŐ:
Dr. szvercsák szilvia jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Humán Család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

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

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

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

Közérdekű  
telefonszámok

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

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

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201



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

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

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

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

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

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

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

  

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

 

• karbantartó
• szobaasszony

• cukrász
• szakács

Amit kínálunk:
• versenyképes � zetés 

egyéb juttatásokkal,
• � atalos csapat,

• igényes  munkakörnyezet.

DOLGOZZON VELÜNK!
A Vital Hotel Nautis         keresi új kollégáit, gárdonyi munkavégzéssel 

az alábbi munkakörökre:

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az info@hotelnautis.hu e-mail címen keresztül.

www.velence.hu
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Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.

Vízvezeték- és fűtésszerelő
Garanciával vállalom: 

Csőtörések, beázások megszüntetését.
Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét,  

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

CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

Hívjon bizalommal
GRIGOR JÁNOS
06 20 476-7798

A Velencei tó térségében a 
legnagyobb áruválasztékkal 
várjuk Önt, legyen szó egy 
apró javításhoz szükséges 
anyagokról vagy egy teljes 
házfelújításról. szakmailag 
felkészült munkatársaink 
mindenben a rendelkezésére 
állnak, termékeink között  
pedig mindent megtalál,  
amire szüksége lehet.

06-30-401-0955

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

Gárdony, Szabadság u. 10.
  (       áruház mellett)

Tel.:  06 20 9 583 019
          22 781 800 

davidzoltan@gardony.hu 

www.globalfestek.hu
info@globalfestek.hu
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Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

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

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

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

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

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

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

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

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

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

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

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

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

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

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?
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Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

generali-Providencia Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda

Bese mihály
2484 Agárd, Széchenyi utcai pavilonsor

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

kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! lakáskassza!
Családi jogvédelem biztosítás

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

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

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

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

7

A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottjai, 

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

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

FOgADÓÓRát
tartanak a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

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

Hirdessen a Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu  
e-mail címen


