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Egész évben: „A szigonytól a görbe cucáig”
A Velencei Helytörténeti Egyesület állandó kiállítása
11.00-16.00 (Hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. augusztus 28. – szeptember 26. 
„Magokba zárt csodák”
Dura Elemér miniatűr magfaragásokból álló kiállítása
11.00-16.00 (Hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. szeptember 20., 27., október 4., 11., 18.   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
Civilház kisterme (Fő u. 64.)

2018. szeptember 22. Velence SE-FLAVUS – Bakonycsernye 
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés                                                           
16.00
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u 52.)

2018. október 1., 15., 29. Rejtvényfejtők klubja
Rejtvények, szójátékok, kvízjátékok, scrabble, stb…
Minden páros hét hétfőjén a könyvtárban
17.00-19.00 
Wenckheim-kastély házasságkötő terme (Tópart u. 52.)

2018. október 3. Idősek Világnapja
Vacsorával egybekötött találkozó az idősek tiszteletére, műsort 
adnak a helyi óvodások és kisiskolások. Fellép: Solymos Tóni. 
Előzetes jelentkezés szükséges. (Részletek a 9. oldalon.)
15.00
Walzer étterem (Nadapi út 30.)

2018. október 4. MEGEMLÉKEZÉS
Velence Város megemlékezése a 13 aradi tábornok vértanúságáról. 
Az ünnepi műsort a házigazda iskola diákjai adják. Ünnepi beszédet 
mond: Koszti András polgármester
10.00
Zöldliget Általános Iskola és Gimnázium (Kis u. 1.)

2018. október 6. Velence SE-FLAVUS – Pátka 
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés                                                           
15.00
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u. 52.)

2018. október 19. MEGEMLÉKEZÉS
Velence Város hivatalos ünnepsége az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére.

Ünnepi műsort adnak a Zöldliget Általános Iskola 
és Gimnázium tanulói. 
Ünnepi beszédet mond: Koszti András polgármester.
10.00
Hősök parkja (rossz idő esetén: Zöldliget Általános Iskola és 
Gimnázium)

2018. október 19. kollárklemencz 
Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje
a Rengeteg című album dalaival.
17.00 
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. október 20. Velence SE-FLAVUS – Mány 
Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés                                                           
14.30
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u. 52.)

PROGRAMELŐZETESEK
                                              

2018. október 26. A Reformáció Emléknapja
Városi megemlékezés a Reformáció Emléknapján. Ünnepi 
műsort adnak a Zöldliget Általános Iskola 
és Gimnázium tanulói. 
10.00
Zöldliget Általános Iskola és Gimnázium (Kis u.1.)

2018. November 2. 
Kegyeleti megemlékezés, koszorúzás
Megemlékezés a harcokban elesett áldozatokra, kegyeleti 
sétával és koszorúzással egybekötve. A kegyeleti körút 
Némedi-Varga László '56-os mártír katona síremlékénél 
kezdődik a temetőben, majd a magyar és német katonák 
síremlékeinél, ezt követően a kastély sírkertjében az orosz 
katonák sírjainál folytatódnak. A megemlékezés-sorozat 
a Civilház emléktáblájánál ér véget.  
10.00 – 11.30
Velencei temető (Ország u. 23.)

Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben 
tájékozódhat az interneten a www.velence.hu és a www.
velenceturizmus.hu weboldalakon, illetve Velence Város 
Hivatalos Facebook-oldalán: www.facebook.com/Velencevaros 
                                                                              
Címlapon: DJ Smash hangulatos zenéire ezrek táncoltak 
Velence Város 14. születésnapján
Fotó: Igari Balázs

Velencei
események
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Képviselői fogadóórák 
2018. október

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2018. október 4. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2018. október 4. (csütörtök) 
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
 2018. október 5. (péntek) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2018. október 1. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2018. október 1. (hétfő) 
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
 2018. október 12. (péntek) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2018. október 23. (kedd) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2018. október 1. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
A mögöttünk hagyott hetekben mindenféle 
arcát megmutatta az időjárás: a hőhullámos 
forróságot ránk zúdítót, a szelíd, szinte tavaszias 
meleggel simogatót, valamint az esőt és őszi 
hűvöset hozót. Lapzártánkkor éppen az elmúlt 
hónapokban oly divatos 30 fok körüli, igazán 
meleg nappalok, éjjel viszont már az ősz hűvös 
csókját hordozó, nemritkán 10 fok alatti időjárási 
körülmények voltak jellemzőek. A késő nyári 
időszak ezzel együtt programokban gazdag idő-
szaknak is bizonyult.
Augusztus 16. napján kiválóan sikerült a Tour de 
Hongrie profi kerékpáros körverseny Velence–
Székesfehérvár szakasza. A start előtt igen 
népszerű volt Richter Ferenc szobrász-kőfaragó 
mester kerékpározó ősembert mintázó szobra, 
amellyel több százan készítettek közös szelfit 
vagy családi fotót. Az alkotás kicsinyített verzió-
ját – amit Feri bácsi, illetve bátyja, Richter Endre 
keramikus művész készített – különdíjként 
adhattam át a fehérvári eredményhirdetésen a 
kápolnásnyéki gyorsasági részhajrá győztesének, 
a német Jannik Steimlének. A rajtceremónián a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese, Mikesz Csaba volt a partnerem, közösen 
lengettük a rajtzászlót a Korzón, útjára indítva a 
mezőnyt. Remek versenyen vagyunk túl, jövőre 
– remélhetőleg – folytatása következik. 
Velence városa – választókerületünk több más 
településével együtt – évek óta támogatja a 
kárpátaljai Rát és Csap települések nehéz sorsú 
gyermekeinek balatoni üdültetését. Augusztus 
17. napján a választókerület országgyűlési képvi-
selője, Tessely Zoltán vezetésével több támogató 
településvezető társammal együtt meglátogat-
tuk a Zánkán táborozó, közel félszáz gyermeket, 
eltöltve közösen egy kellemes napot. Köszö-
nöm képviselő úrnak az invitálást, a táborlakók-
nak pedig a szívélyes fogadtatást! És, ha már a 

köszöneteknél tartunk, kiemelt köszönetet kell 
mondanom Tessely Zoltán képviselő úrnak azért, 
hogy közreműködésével 28,5 millió forint támo-
gatást nyertünk óvodánk központi épületének 
energetikai megújítására. KÖSZÖNJÜK!
A nyomasztó kánikula ellenére is rengetegen 
ünnepelték velünk városunk 14. születésnapját 
augusztus 19. napján a Velence Korzón. Gra-
tulálok a „A legszebb konyhakertek” verseny 
helyi díjazottjainak, akiket ismét nagyon nehéz 
volt kiválasztani, ugyanis nagyon sok rendezett, 
szakszerűen művelt konyhakert van települé-
sünkön, amelyek alaposan feladták a leckét a 
zsűri tagjainak. A városi születésnap után más-
nap, államalapító Szent István királyunk ünne-
pén a római katolikus templomban részt vettem 
a Récsei Norbert plébános által celebrált hagyo-
mányos ünnepi szentmisén, illetve ezt követően 
a Meszleny-emlékszoba avatásán.
Augusztus 22. napján Tessely Zoltán országy-
gyűlési képviselővel, választókerületi elnökkel 
közösen Budapestre, az Országházba invitáltam 
kirándulásra nyugdíjasainkat. Júliusi felhívá-
sunkra rövid idő alatt nagyon sokan jelentkez-
tek, gyakorlatilag három nap alatt betelt az 
utazókeret. A legismertebb magyar középület 
nagyon tetszett kirándulócsoportunknak, így 
nem csoda, hogy sűrűn kattogtak a fényképe-
zőgépek, és az okostelefonokon is százszámra 
készültek a szelfik. A szemet gyönyörködtető 
látnivalók után az Országház „menzáján” finom 
ebéddel kedveskedtünk a velünk tartó szépkorú-
aknak. Köszönöm a fogadtatást és a kalauzolást 
Tessely Zoltán képviselő úrnak, nyugdíjasaink-
nak pedig azt, hogy ebben a rekkenő hőségben 
is velünk tartottak, és közösen egy újabb szép 
élménnyel gazdagodtunk. Az idősek világnapi 
eseményünkön, október 3. napján folytatjuk a 
közös élmények gyűjtését! 

Augusztus 25. nap-
ján, Kalazanci Szent 
József ünnepén, 
a róla elnevezett 
újtelepi katolikus 
templomban dél-
ben szentmisét 
celebrált Récsei 
Norbert plébános, 
majd az agapét 
követően délután 
a templom melletti 
téren Katolikus Csa-
ládi Napra került sor 
sok érdekes prog-
rammal. Az esemé-

nyen én is részt vettem szeretteim társaságá-
ban, és remekül éreztük magunkat. Köszönjük a 
meghívást és a szíves fogadtatást!
Augusztus utolsó hetében számos kiváló alko-
tás született a XII. Nemzetközi Velencei-tavi 
Symposion művésztelepén, a Velence-szigeten, 
amit mára szinte teljesen birtokba vettek és 
gondoznak a Symposion alapítvány illetékesei, 
Péter Ágnes képzőművész vezetésével. A hazai 
és nemzetközi művészekből álló csapat ötletes 
performanszok segítségével bemutatta fris-
sen készült alkotásait, amelyeket mind nomád 
körülmények között, a természettel harmoni-
zálva készítettek a szigeten. Gratulálok Péter 
Ágnesnek és alkotótársainak!
Hamar elszaladt ez a nyár is, véget ért a szünidő. 
A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola és Gimnázium életé-
ben mérföldkő az előttünk álló tanév, ugyanis 
először indul magyar-angol két tanítási nyelvű 
gimnáziumi osztály. Szeptember 2. napján, az 
idei tanévnyitón örömmel üdvözölhettem a 
gimnazisták mellett a legkisebbeket is, hiszen 
számukra igazán nagy váltás az ovi után belépni 
az iskola kapuján. Kívánom nekik, hogy miha-
marabb sikerüljön a beilleszkedésük, nap mint 
nap örömmel üljenek be az iskolapadba, majd 
az órák végeztével élményeket és új ismerete-
ket vigyenek haza magukkal. Minden zöldligetes 
tanárnak, diáknak és szülőnek eredményes, örö-
mökben, sikerekben gazdag új tanévet kívánok!

Koszti András
polgármester
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A polgármesteri különdíj átadása a székesfehérvári befutó után



V 
ELENCEI HÍRADÓ: Tisztelettel 
köszöntöm, köszönöm, hogy 
lapunkban bemutatkozik Velence 
lakósságának. Önnel városunk 
önkormányzata azért kötött 

munkaszerződést, mert ZÖLDLIGET iskolánk 
gimnáziumi osztályt is indít, így a nagyobb diák-
létszám következtében megnőttek és sokasod-
tak a feladatok. Eddig az iskoláinkban a védőnői 
feladatokat, részfeladatként, két védőnő látta 
el.  Feladatkörükbe tartozik továbbra is a nővé-
delem, várandós anyák, gyermekágyas anyák, 
családtámogatás, gyermekjóléti szolgálat, 
egészségvédelem stb. Ezek összességükben 
teljes leterheltséget jelentenek, így feladat-
körükből kivonták az iskolai szolgálatot, és azt 
teljes egészében egy személyre, Önre bízták. 
Jól látom?
Alapiné Tabi Rita: Igen, pontosan erről van 
szó. A gimnáziumi osztályok beléptetésén kívül 
Velencén dicséretesen nagy a gyermekszapo-
rulat, valamint sokan, köztük sok gyermekes 
család költözik Velencére. Így összesen mintegy 
700 iskoláskorú gyermek körül látom el a védő-
női feladatokat.
VH.: Nyilván teljes és pontos felsorolást nem 
kérhetek, de a lényegesebb feladatokat, kérem – 
néhány kiegészítő, magyarázó szóval megtoldva 
– mondja el!
Alapiné Tabi Rita: Valóban, munkám sokrétű, 
sokoldalú, teljességében és részletezve nyilván 
terjedelmileg meghaladja a lehetőségeket. Fel-
adataim közé tartozik többek között a különféle 
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Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink

Alapiné Tabi Rita
iskolavédőnő

szűrővizsgálatok megszervezése. Szűrővizsgála-
tok VI. osztályban és VII. osztályban, valamint a 
16 éveseknél vannak. Nagyon fontos a  kötelező 
védőoltások pontos megszervezése is:
DTPA + IPV a 6 éveseknél
d Tap  a 11éveseknél 
 (VI. osztályt végzők)
Hepatitis B  a 12 éveseknél 
 (VII. osztályosok, októberben)
Feltétlenül ajánlott: a 9 komponensű HTP.
Az oltásokat szervezetten, az iskolában végez-
zük, a szülőket formanyomtatványon minden-
kor én értesítem ki. Megadott időkben tisz-
taságvizsgálatokat tartok. Az iskolaorvossal 
együttműködve több alkalommal (l6 éveseknél 
kötelezően) egészségügyi felmérés van, ennek 
következményeként, ahol szükséges, folya-
matosan ellenőrzöm például a vérnyomást, 
vércukorszintet. A szülőkkel állandó kapcsola-
tot tartok egyénileg, és szülői értekezleteken 
csoportosan.  A gyermekekkel, illetve diákokkal 
úgyszintén. Ennek igen nagy jelentőséget tulaj-
donítok. A különböző korosztályú gyermekek 
szinte kiéhezettek a problémáikat megoldó 
beszélgetésre. Járom a tantermeket, gyakran a 
részemre átengedett osztályfőnöki órán is tudok 
csoportosan, máskor egyénileg a munkaszo-
bámban beszélgetni a gyermekekkel. Ameny-
nyiben szükséges, elsősegélyben részesítem 
a rászorulókat, gondoskodom a további orvosi 
ellátásukról.
VH.: Mint említette, a Zöldliget iskolában egy 
külön irodahelyiség áll a rendelkezésére?
Alapiné Tabi Rita: Így van, itt kell megemlítenem, 
hogy a helyiséget nem az iskola, hanem a Velencei 
Önkormányzat bocsájtotta rendelkezésemre. Itt 
tudom a rászoruló diákokat elsősegélyben része-
síteni, orvosi vizsgálatok is itt történhetnek, de itt 
bármikor megtalálnak a gyerekek, fölkereshetnek 
problémáikkal. Személyiségemből adódóan olyan 
típus vagyok, aki a más, főleg egy gyermek problé-

máját a magáéként vagy még odaadóbban kezeli. 
Ezt a gyermek megérzi, és bizalommal közelít.
VH.: Mi a véleménye, hogyan hat a gyermekek 
személyiségének fejlődésére az okos telefon, 
nem éppen elbutítja a nebulót? A gyakran már 
a genderizmust súroló, a nemek közti azonos-
ságot hirdető, családellenes információözön? 
Megvédhető ezektől a gyermek?
Alapiné Tabi Rita: Nézze, a fenti két téma igen 
szerteágazó, hosszú tanulmányok közvetítenek 
sokféle véleményt. Természetesen megvan a 
saját véleményem, de ezt itt levezetni nem sze-
retném, teljességében lehetetlen is, netán félre-
értésekre is okot adhat.
VH.: Igen, messzemenően megértem. Nem 
szólt még magáról, a családjáról.
Alapiné Tabi Rita: 42 éves vagyok, 19 éve a 
pályán.
VH.: Szegeden diplomázott?
Alapiné Tabi Rita: Nem, Szombathelyen. Mun-
kahelyem, illetve munkahelyeim mindenkor a 
Velencei-tó környékén voltak. Dolgoztam Suko-
rón, Kápolnásnyéken, Gárdonyban.
VH.: Családja?
Alapiné Tabi Rita: Férjemmel és három gyerme-
kemmel Dinnyésen élünk. Gyermekeim: a 6 éves 
Adél, a 12 éves Bence és a 15 éves Marci.
VH.:  Így „házon belül” is képviselve van minden 
korosztály.
Alapiné Tabi Rita: Így van. Otthon is módom 
van a három korosztály általános szokás-kultú-
rájának a mindennapi megélésére. Persze, min-
den gyereknek mások és mások a személyiségi 
jegyei. Más tükröződik reggel, délben, este. Sok-
rétű, sokszínű, a felnőtté válásban is külön uta-
kon járó gyermekek.
VH.: Köszönöm szépen, nagyon jó volt Önnel 
beszélgetni. Önből sugárzik az emberszeretet, 
ez nyilván hatványozott a gyermekek vonatko-
zásában. További munkájához sok eredményt, 
sikert kívánok.
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Az Országgyűlés a 2018. júliusi ülésén döntött arról, 
hogy téli rezsicsökkentésben támogatja azon háztartá-
sokat, akik korábban nem részesültek lakossági föld-
gázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők 
részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.
Az igénybejelentő lap letölthető Velence Város honlap-
járól (www.velence.hu), valamint személyesen is átve-
hető a Velencei Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 
szociális ügyintézőjénél, ügyfélfogadási időben.
Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 
15. napja, amely határidő elmulasztása jogvesztő. 
Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lapot kell 
benyújtani.  Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az 
igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosít-
ható. A kérelmező személynek az adott háztartás a beje-
lentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye 
kell, hogy legyen. (háztartás: az egy lakásban együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező személyek közössége)
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:
• gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és 
korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
• kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

A következő időszakban megújul a velencei 1. sz. 
Családorvosi Körzetet ellátó dr. Szabó Irén ren-
delője. A felújítás időtartama alatt a Velence, Fő u. 
2. sz. alatt található rendelő helyett a Hotel Helios 
(Tópart u. 34.) épületében kialakított ideiglenes 
rendelőben várja betegeit a doktornő, 2018. szep-
tember 3. napjától. A felújítás várható befejezési 
időpontja: 2018. december 31.
A rendelési idő (hétfő, szerda, péntek: 8.00-
12.00, kedd: 8.00-10.00 /terhesgondozás/ 
10.00-12.00, csütörtök: 13.00-17.00) és a ren-
delő telefonos elérhetősége (22/574-019) nem 
változik.
A felújításra kormányzati támogatással, európai 
uniós pályázati forrásból kerülhet sor, választó-
kerületünk országgyűlési képviselője, Tessely 
Zoltán segítségével. Ezt is köszönjük!

-mb-

 Új helyen dr. Szabó Irén rendelője

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. októ-
ber 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A 
Kormány 2018. október 31. napját követően dönt az 
önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkor-
mányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában 
előszűrést köteles végezni. A távhőszolgáltatónál elle-
nőrzi, hogy az igénybe vevő háztartás rendelkezik- e 
távhőszolgáltatási szerződéssel, illetve az adott ház-
tartásra már nyújtottak- e be igénybejelentést. Ezentúl 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópró-
baszerű vizsgálatot végez. 

Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsít-
hető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, 
az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő 
körülmény fennállása esetén- büntető eljárást kell kez-
deményeznie. (A téli rezsicsökkentés iránti igény-
lés során nincs jövedelemvizsgálat.)

Velence Város 
Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS
a fűtési költségek viselésével összefüggő egyszeri természetbeni támogatás igényléséről
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Elfeledett mesterségek, szokások
Szeptemberi jeles napok 
és szokások

Szeptember az év kilencedik hónapja a Ger-
gely-naptárban, és 30 napos. E hónap neve a 
latin „septem” szóból ered, melynek jelentése 
hét, mivel szeptember eredetileg az év hetedik 
hónapja volt a római naptárban. E hónap 13. 
napja különösen szerencsétlen hírű volt a régi 
Rómában, ami ellen csak úgy lehetett véde-
kezni, hogy az ember szöget vert a falba. A 18. 
századi nyelvújítók szerint a szeptember: gyü-
mölcsönös. A népi kalendárium Szent Mihály 
havának nevezi. Az Arvisurák szerint Földanya 
hava. Horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak 
esnek a szeptember hónapba:
Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.) és
Mérleg (szeptember 23. – október 22.).
Szeptember folyamán a Nap az állatöv csillagké-
pei közül az Oroszlán csillagképből a Szűz csil-
lagképbe lép. Szeptember minden évben a hét 
ugyanazon napjával kezdődik, mint az adott év 
decembere. (forrás:wikipedia)

Szeptemberi jeles napok:
Szeptember 1.
Egyed napja, őszkezdő nap. (Szent Egyed remete 
a VIII. században élt Provence-ban.) Sok helyütt 
ekkor kezdték meg a búza és a rozs vetését, mert 
azt tartották, akkor bő termésre számíthatnak.
Erdélyben ezen a napon állnak szolgálatba a 
pásztorok. Azokat a disznókat, amelyeket kará-
csony táján akartak levágni, e naptól hízóra fog-
ták. Ha esett az eső Egyed napján, esős őszre 
számítottak, ellenkező esetben szárazra.

Szeptember első vasárnapja: 
Bányásznap Magyarországon
1919. szeptember 6-án csendőrsortűz oltotta 
ki bányászok életét Tatabányán. Ennek emlé-
kére szeptember első vasárnapja a bányászat, a 
bányászatban dolgozók nagy áldozatokat köve-
telő munkájának ünnepnapja. 

Szeptember 5.

Lőrinc napja, úgynevezett „rontónap”. Lőrinc sok 
kárt csinál, például megrontja a vizeket, azok-
ban már nem lehet fürödni (hideg van), bele-
esik (máshol belepisil!) a dinnyébe, azaz a nyári 
görögdinnye e nap után már élvezhetetlen lesz, 
lucskos, vízízű.

Szeptember 8.

Kisasszony napja, Szűz Mária születésének 
napja. Magyarországon kedvelt búcsúnap. A hívő 
asszonyok kimentek a szabadba napfelkeltét 
várni. Úgy tartották, aki arra érdemes, a felkelő 
napban megláthatja Máriát.
Bizonyos vidékeken ekkor kezdték el vetni a 
gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra 
kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, „az Úris-
ten szentelje meg”. Mint a paraszti gazdasági 
élet fontos napja, sokfelé a cselédek szolgálatba 
állásának napja is volt. A dió leverését a fáról is 
ekkor kezdték.
Szép elnevezése: Fecskehajtó Kisasszony napja 
arra utal, hogy ettől a naptól kezdve keltek útra 
a költöző madarak.

Szeptember 12. Mária napja

A név gyakorisága miatt kedvelt névünnep. Egyes 
vidékeken a búcsú napja, például Sárkeresztesen a 
rokonokat kacsával, töltött paprikával, lepénnyel, 
kalácsokkal kínálják. Bukovinában az istensegít-
siek búcsúnapja. Vendégségeket, táncmulatságo-
kat rendeznek, négy faluból is várják a vendégeket.

Szeptember 15.  Hétfájdalmú 
Szűzanya napja
Mária anyai fájdalmára – melyet megfeszített fia 
halálát látván érzett – emlékezés napja. Nagyon 
régi kultusz, első nyelvemlékeink egyike, az 
Ómagyar Mária-siralom is erre utal. A Pieta mint 
az egyetemes emberi szenvedés szimbóluma 
vonult be a művelődéstörténetbe. Számos ábrá-
zolása létezik a halott fiát ölében tartó Szűza-

nyának. Egerben ismert szőlőműves terminus a 
„fájdalmasra szed”, azaz a szüretet erre a napra 
befejezi.

Szeptember 21.  Máté apostol 
és evangélista napja
Egyes vidékeken Máté hetében vetették a 
gabonát. A vetés a férfiak munkája volt, mely-
hez különféle rituálék kötődnek. A vetőmagot 
megszentelték, a férfiak megmosták a lábukat, 
tiszta ruhába öltöztek, így mentek ki a földekre. 
Egyes vidékeken a magvető a nyelve alá három 
búzaszemet tett, és a művelet közben nem volt 
szabad beszélnie. Miután a vetést elvégezték, a 
vetőabroszt (ami gyakorta a karácsonyi abrosz) 
a magasba dobták, hogy nagyra nőjön a gabona.

Szeptember 23. 
Őszi Napéjegyenlőség
A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik. 
(A déli féltekén e napon kezdődik a csillagászati 
tavasz.) Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolo-
dik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget 
zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi félte-
kén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél. 
A meteorológiai ősz Európában már szeptember 
elején beköszönt. A régi kelták és a kínaiak viszont 
már augusztus elején megülték az ősz kezdőün-
nepét, náluk az őszi napéjegyenlőség napja az 
évszak zenitje, annak eszmei közepét foglalta el.

Szeptember 29.

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány 
szerint Mihály a túlvilágra költöző lelkek kísérője, 
ő ítéli meg az emberek cselekedeteit az Utolsó 
Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel 
ábrázolják. Ez a nap volt az ún. kisfarsang idősza-
kának kezdőnapja, azaz a lakodalmak ideje, mely 
egészen Katalin-napig tartott (november 25.).

Velencei Helytörténeti Egyesület 
(Forrás: Minálunk.hu)

Az ősz első hónapja különösen gazdag jeles eseményekben: 
híres név- és időjósló napok, babonák, csillagászattal, a szürettel, 
gyümölcsterméssel stb. kapcsolatos napok követik egymást. 
Sokféleképp emlegetik: Szent Mihály – Őszelő – Földanya hava – 
Szüret hava. A 18. századi nyelvújítók szerint: gyümölcsönös. Ekkor 
van Bányásznap is.
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Velence 14! 
Nagy melegben 
nagy buli 
A rendkívül hangulatos élőzenével, slá-
gerfeldolgozásokkal igen sikeres Madarak 
zenekar, a gyermekek legnagyobb kedvence, 
az Alma együttesből lett Kifli zenekar (júni-
ustól az alapító-énekes viszi tovább a régi 
nevet új tagokkal, a másik négy ex-Almás 
pedig Kifliként folytatja, részben az Almás 
repertoárból válogatva, részben pedig új 
dalokkal), valamint a Velencén és környé-
kén igen kedvelt sláger-retro lemezlovas, DJ 
Smash főszereplésével, rekkenő hőségben 
ünnepelte 14. születésnapját  augusztus 
19-én Velence. 

A tóparti települést 2004-ben nyilvánították 
várossá, erre emlékeztek a Velence Korzón kiváló, 
egész délutánt kitöltő programokkal, melye-
ket a zenés műsorelemek mellett sok egyéb 
más esemény is kiegészített, így a Masquerade 
Dance Team, a Dynamic Dance Crew, valamint a 
4 Muskétás Sportegyesület akrobatikus elemek-

 Velencén történt
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Katona József és Katona Józsefné, Katona Zol-
tán, Katonáné Dávid Judit és Katona Mihályné, 
Kótai József, Roskó Istvánné, Szabó Sándorné, 
Szy Ildikó, valamint a dr. Entz Ferenc Mezőgaz-
dasági Szakgimnázium, a Pápai Szabó György 
vezette Református Egyházközösség és a Mese-
liget Óvoda kollektívája.

A születésnapi események után, augusz-
tus 20-án délelőtt került sor a hagyo-
mányos velencei búcsús szentmisére a 
római katolikus templomban Récsei Nor-
bert plébános celebrálásában. Ezt köve-
tően Koszti András polgármester állam-
alapító Szent István Királyunk ünnepe 
kapcsán szólt az egybegyűltekhez, végül 
pedig Norbert atya és a városvezető 
főszereplésével átadásra került a plébá-
nián kialakított Meszleny emlékszoba.

-mb-

Szentmise emlékszoba avatással

kel tarkított produkciói 
és a hagyományőrző 
táncokat bemutató 
Hosszúhetényi Hagyo-
mányőrző Egyesület. 
„A legszebb konyhaker-
tek” verseny helyi díjki-
osztójára is a hagyomá-
nyos programsorozat 
keretein belül került 
sor. Koszti András polgármester idén 13 arra 
érdemes konyhakert tulajdonosának gratulált. 
Díjat kapott Bajáczki László és Bajáczki Lászlóné, 
Baló Jánosné, Csurgó István, Kantár Ferencné, 

A díjátadót követően jöhetett a pezsgőbontás 
Kupi László lovagi közreműködésével, majd a 
város születésnapi tortáját szelte és szolgálta 
fel Koszti András, hogy aztán mindenki jóllakot-

tan és megfelelő hangulattal vesse bele magát 
DJ Smash nyárzáró partijába. A környék kedvelt 
hangulatfelelőse ezúttal is alaposan megmoz-
gatta az időközben mintegy 1500-2000 fősre 
duzzadt közönséget, még a polgármester sem 
tudott ellenállni a csábító melódiáknak, időn-
ként ő is megmutatta tánctudását egy-egy ked-
velt sláger erejéig. Az éjfélig tartó mulatságot a 
mindig – így most is – látványos tűzijáték szakí-
totta csak félbe.

-mátay-
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Richter Endre: Hát ez tényleg a tolladra való 
érdekes történet. 1957. január 1-én Szekeres 
Béla bácsi, volt kerékpárbajnok a zuglói gye-
rekeknek – itt laktunk – háztömb körüli rol-
ler-versenyt szervezett. Saját építésű, elhasz-
nált csapágykerekű „gépemmel” a soktucatnyi 
gyerek közül az első lettem. Béla bácsi felfigyelt 
rám, tehetségesnek tartott, beajánlott a Postás 
SE-be, Borbély Tibor keze alá. Sok, nagyon sok 
munka, rengeteg edzés, magam alig hittem: 
’58-ban minden ifjúsági versenyt megnyer-
tem, beválogattak a Nemzeti Válogatottba. 
Állandóan tatai edzőtábor. 
Sportállást kaptam, való-
ban szinte csak a fizetésért 
kellett bemenni. l959-ben 
magyar bajnok lettem. 
1961-ben bevittek katoná-
nak, igaz, hogy sportszázad, 
engedmény engedmény 
hátán, de mégsem a sza-
bad élet. Néhány évet még 
a kerékpár bűvöletében 
töltöttem, majd teljesen a 
kerámia felé fordultam.
VH.: Milyen formációban 
tudtál alkotni, dolgozni?
Richter Endre: Édesapám, egyebek mellett, 
jó szervező is volt. Sikeresen megpályáztuk 
az Iparművészeti Vállalat adta lehetőséget, 
bedolgozók lettünk. Nem megvetendők voltak 
a lehetőségek. Akkoriban 2 000 Ft körül volt 
egy átlagos fizetés, bizony nem ritkán akár 20 
000 Ft jövedelmet is elkönyvelhettem egy-egy 
hónap végén. Példaként, főleg NDK-sok részére 
gyártottunk kis, magyar népi motívumokat 
tartalmazó plaketteket. Ezeket tömegáruként 

www.velence.hu
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Nekem Velence

V
ELENCEI HÍRADÓ (Solymosy 
József ): Kedves Endre, kérdez-
nélek, hogy a velencei diákból 
hogyan lesz keramikus, hogyan 
1959-ben magyar kerékpárosbaj-

nok. Talán kezdjük ott, hogy hogyan került csa-
ládod Velencére.
Richter Endre: Nagyapám Pesten jó nevű mér-
nökember volt, a háború után a kommunisták 
nem kitelepítették, „csupán” Pestről úgymond, 
kitiltották. Velencén ingatlannal rendelkező 
baráti meghívásnak eleget téve Velencére köl-
töztünk. Édesapám még „közvetlenebbül” volt 
kénytelen érintkezni a kommunista rezsimmel. 
Elhurcolták, hat hónapra rá engedték ki, a félév 
előtt koromfekete hajú apámat galambősz 
emberként kaptuk vissza. Szüleink később 
elváltak, édesapám Pesten maradt. Velencén 
jártam ki a nyolc általánost. Éltem a tókörnyéki 
gyermekek boldog életét, ugyanakkor sokat 
dolgoztunk, nagyapám több földdarabot is meg-
művelt, ebből tartotta fenn a családot. A nyolc 
osztály elvégzése után Pestre kerültem, a gim-
náziumot esti iskolán végeztem el. Keramikus-
művész édesapám mellett dolgoztam, tanul-
tam. Édesapám elismertségére jellemző, hogy 
a HÉT VEZÉR alkotásából az ÁRPÁDOT Horthy 
kormányzó úr vásárolta meg. Nem szeretem a 
nagy szavakat, de tagadhatatlan, hogy „művészi 
vénám” egyre inkább megmutatkozott, bejár-
tam a Százados úti művésztelepre, igen neves 
keramikus- és szobrászművészektől (Medgyessy 
Ferenc, Buda Barna, Pándy Kiss és mások) tanul-
hattam. További pályám itt megalapozódott.
VH.: Kerékpár?

ömleszthettük az elkészített negatív formából a 
kemencébe, következett a festés, és már készen 
is volt a kis, igen nagy keresettségnek örvendő 
árucikk. Igaz, hogy a fenti jövedelemért „látástól 
vakulásig” kellett dolgoznunk. Később bedol-
gozó lettem a Rozmaring, majd az Érdi Benda 
Völgye TSz-ben.
VH.: Velence, Velencéhez kötődésed? 
Richter Endre: Ismét nagy szavakkal jellemez-
hetném: Nekem minden (!) Velence! Hiszem, 
hogy ez érthető, hiszen itt van öcsém és csa-
ládja, rokonok, gyermekkori és jelenlegi bará-

tok. És akkor még nem szóltam a TÓRÓL (így, 
csupa nagybetűvel) a Tó adta lehetőségekről. 
Nem hanyagolható el a gyermekkorra vonat-
kozó nosztalgia sem, pecázás, egyebek. Azt 
nyilván tudod, hogy aktív tagja vagyok a Szent 
Benedictus Borrendnek, présházam van a Ben-
ce-hegyen.
VH.: Nem maradt más hátra, köszönöm a beszél-
getést. Kívánom, hogy még hosszú évekig sok 
igaz embert örvendeztess meg míves alkotása-
iddal.

Gyógyítóink

Richter Endre
keramikusművész

Tisztelt Olvasónk! Biztosan emlékszik még, hogy a tavalyi Tour de Hong-
rie kerékpáros körverseny nyertesének polgármesterünk, Koszti András 
díjként átadott egy csodálatos porcelánserleget. És emlékszik az idei kör-
verseny Frédi-Bénit felidéző „ősbiciklis” szobrára, illetve annak kicsinyí-
tett mására, ami ismét polgármesteri különdíjként szolgált. Igen, ha tér-
beli alkotás, akkor Richter! Most nem a köztéri szobrok mesteréről, Richter 
Ferencről, hanem a bátyjáról, a keramikus Richter Endréről szólnék.

A két aranykezű Richter, Ferenc és Endre
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2018. szeptember

2018. október 3-án 
(szerdán) az Idősek 
Világnapjához kötődő 
rendezvényre a 
buszjárat útvonala, 
menetrendje 
a következő:
AUTÓBUSZ INDULÁSA ÓFALUBÓL:
14.15 Tópart – Könyvtár előtti buszmegálló
14.18 Tópart – Polgármesteri Hivatal előtti
           buszmegálló
14.21 Larus Holding előtti buszmegálló (Ország út)
14.24 Fő utca – Orvosi rendelő előtti buszmegálló
14.26 Fő utca – Aranykút vendéglő utáni buszmegálló
14.28 Fő utca – Tűzoltószertár melletti buszmegálló
14.29 Fő utca – Sarokház cukrászda melletti buszmegálló
14.30 Panoráma úton – a Csemete utca sarkán
14.31 Panoráma úton – a Rizling utca sarkán
14.33 Csongor utca – Panoráma út kereszteződés
14.36 Kadarka utca – Csongor utcai sarok
14.39 Fő utca – Enyedi utca sarok (helyi járat végáll.)
14.41 ÉDOSZ üdülő előtti buszmegálló (Ország út)

AUTÓBUSZ INDULÁSA 
VELENCEFÜRDŐRŐL
14.15 Béke utca 23. 
(Velencefürdői vasútállomás mellett a tó felőli út)
14.18 Cápa parkolója
14.21 Arany János utcában a X. utca sarka
14.23 Arany János utcában a XIV. utca sarka
14.26 XIV. utcában a Vörösmarty M. utca sarka
14.29 XIV. utcában a Jókai utca sarka
14.32 Jókai utcában a IX. utca sarka
14.35 IX. utcában a Vörösmarty utca sarka
14.38 Petőfi utcában a IV. utca sarka
14.41 Iskola utca – Jókai utca sarok (Heidenék mellett)
14.44 Iskola utca – Posta előtt
14.45 Iskola utca – Gyógyszertár előtt
14.47 Kenyérgyári ABC melletti parkoló
14.49 Határ utca 43. (Tóthék) előtt
14.50 Határ utca – Kertész utca kereszteződése
14.51 Kertész utca – Vadász utca sarok
14.52 Akácfa utca 20. előtt

VISSZAINDULÁS: 
19.30 ÓRAKOR



www.velence.hu

Városüzemeltetés   karbantartás, felújítás, kivitelezés

Mátay Balázs

VELENCEI HÍRADÓ / 10

Gőzerővel folyik a partfal-rekonstrukció
A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatással valósul meg a velencei-tavi partfal re-
konstrukciója. A munkálatok 2018 nyarától folyamatosan zajlanak. A projektet a KEHOP-1.3.0 pályáza-
ti konstrukció keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
konzorciuma valósítja meg. A beruházás költsége 14.000.000.000 Ft, amelyet az EU és a Magyar Állam 
támogatásából finanszíroznak. 

A projektet megvalósító konzorcium szeptember 4-én helyszíni 
bejárás keretében biztosított lehetőséget az érintett települések 
vezetői és a sajtó képviselői számára a projekt kivitelezési helyszí-
neinek megtekintésére, a folyamatban lévő és a tervezett, még ható-
sági engedélyeztetési fázisban lévő munkálatok ismertetésére.

A bejáráson – melyen részt vett városunk polgármestere, Koszti András is 
– elhangzott: a Velence és Sukoró határában lévő evezőspálya területén 
elbontásra került a függőleges partfal, a tervezett új partfal építését meg-
előzően a kivitelező mintaszakaszt alakított ki a végleges partfal építési 
technológiájának bemutatására. A Drótszamár kemping előtti szakaszon, 
továbbá a tó velencei, déli oldalán a partvédművek bontási munkálatai 
után, heteken belül – várhatóan szeptember végén, október elején – kez-
dődik a mederkotrás, majd az új, emelt partfalszakasz kialakítása.  

Az evezőspálya mellett a legnagyobb volumenű – már zajló – munka a dinnyési 
MOHOSZ csónakkikötő kotrása, melynek során a kitermelt mederanyagot vízi 
úton szállítják lerakásra a cserepes-szigeti zagytérre. A szakemberek elmond-
ták, hogy a tó körül az 1960-as és ’70-es években épült vasbeton szerkezetű 
partfalak sem környezeti, sem társadalmi-gazdasági szempontból nem felelnek 
már meg a kor követelményeinek. Többségük elavult, romló állagú és a partvé-
dőművek, illetve a mögöttes területek magasságának többsége sem felel meg 
az érvényben lévő jogszabálynak, ez indokolta a nagyszabású beruházást.

A partfal-rekonstrukció keretében a tó arculatához illeszkedő megol-
dások valósulnak meg. Javul a part és a vízfelület megközelíthetősége, 
ami a későbbi fenntartási munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlen. A 
partvédőművek korszerűsítése során megfelelő minőségű és magassági 
kialakítású védelemmel a hordalékok víztestbe való bemosódása is csök-
kenthető.
Az öbölkotrások révén javul a vízminőség, csökken az algásodás mértéke. 
A kikotort üledék már meglévő és újonnan kialakított zagytereken kerül 
elhelyezésre.

Szintén a beruházás részét képezi a tó északi partján vízminőségi 
hordalékfogó tározók kialakítása, amely munkálatok következmé-
nyeként további jelentős mennyiségű hordalék visszatartására nyílik 
lehetőség. Az ívóhelyek és halbölcsők kialakításával a halak szaporo-

dásukhoz természetközeli élőhelyeket találnak, a sekély víz és vízpart 
számos élőlénynek nyújt majd táplálkozó- és szaporodóhelyet. Ezen 
kívül a védett természeti területeken áramlásjavító kotrások fognak 
megvalósulni. A projekt megvalósításával összességében tehát javul a 
Velencei-tó esztétikai képe, a „Víz Keretirányelv” szerinti állapota, és a 
védett területek ökológiai állapota. A projektzárás tervezett időpontja: 
2021. augusztus 31.

-mátay-
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Entz-iklopédia

A hír igaz!

Szárnyra keltek a gólyák, de egy hatvanfős 
csoportjuk Afrika helyett másfelé vette az 
irányt. Augusztus legvégén ezek a „gólyák” 
az Entz iskolában gyűltek össze két napra, 
és azóta is oda járnak. Nagy sikerrel meg-
tartotta az első gólyatáborát az Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium.  A három 9.-es osztály 
osztályfőnökei, a fejlesztőpedagógusunk, az 
elméleti és gyakorlati tanárok, a kollégiumi 
tanárok, a vezetőség tagjai már május óta 
szervezkedtek, ötletet ötletre halmoztak, 
hogy a 9.-es gólyák egy kicsit megismerhes-
sék egymást is, az iskolát és a környéket is.
Visszatekintve erre a két szép augusztusi napra, azt 
mondhatjuk, hogy megérte. Megérte úgy is, hogy 
szűkös anyagi forrásokból tudtunk gazdálkodni, úgy 
is, hogy nem mindegyik jó ötletet lehetett megva-
lósítani. Vállaltuk, hogy programokat biztosítunk a 
diákjainknak reggeltől estig az osztályfőnökökkel, 
az őket segítő tanárokkal és a felsőbb évfolyamos 
„öregdiákjainkkal” együtt.  A gólyatábor első napja 
vidám ismerkedéssel, vetélkedővel és tóparti sétá-
val telt, másnap pedig egy laza túrát tettünk a ben-
ce-hegyi kilátót érintve a nadapi szintezési ősjegyig.
Minden tanárnak és diáknak vannak kedves 
pillanatai az Entz első gólyatáborából: amikor 
a gazdák a talicskás futóversenybe mindent 
beleadtak, amikor a kertészek és kistermelők 
húzták a traktort, amikor a virágkötők flamingós 
és virágindás címerüket rajzolták.  Jó volt látni, 
ahogy a gólyáink az iskola parkjában az entzes 
pólóban fényképezkedtek azért, hogy a lehető 
legtöbb lájkot gyűjthessék be. Jó volt ismer-
kedős játékokkal tölteni a délelőttöt, sokat 
nevetni a délutáni vetélkedő közben, csevegni 
a vacsoránál, együtt korzózni este, felkaptatni 
a Bence-hegyre, ebédelni a nadapi ősjegy tövé-
ben. Jövőre sem hagyjuk ki ezt a lehetőléget!

Sziromné Dobi Éva 
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője

KedvEntz Tehetségpont

A tavaly akkreditált iskolai KedvEntz Tehet-
ségpont keretében sikeresen pályáztunk 
a nyári szezonban. A pályázat célja fiatal 

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

tehetségek számára szervezett, tanéven átí-
velő, új kezdeményezésű vagy már hagyo-
mányokkal rendelkező, legalább 60 órás, 
tanórán kívüli, élmény- és felfedezés- vagy 
alkotásközpontú, komplex tehetséggon-
dozó program megvalósítása volt, amely-
nek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. 
kiállítás, interaktív bemutató, makett, posz-
ter stb.) jön létre. A komplex tehetséggon-
dozó program megvalósításába maximum 
20 diák vonható be, figyelemmel a cso-
portba bevont tehetségígéretek, tehetségek 
és kiemelten tehetséges tanulók speciális 
igényeire és arányára.
A tehetséggondozó program kézműves foglalko-
zásainak célja, hogy a fiatalok tapasztalják meg 
az alkotás örömét, bátran kifejezhessék érzése-
iket. Megtervezhessék saját tevékenységüket, 
legyen választási lehetőségük, kapjanak báto-
rítást, hogy minél több megoldást keressenek. 
Programunkban a manipulációt, kézügyességet 
és kreativitást igénylő kézműves foglalkozások 
által kívánjuk a tehetségjegyeket mutató fiata-
lokat fejleszteni, hogy számukra kevésbé ismert 
tevékenységek alapjainak elsajátítását kínáljuk. 
Két tevékenység ezek közül (szövés, gyöngyö-
zés) a népművészet határmezsgyéjén mozog, 
néphagyományainkhoz kapcsolódik, míg a har-
madik tevékenység az élő anyagokkal, virágok-
kal történő manipuláció során a természetköze-
liség hatását kívánja elérni. A foglalkozások során 
olyan kézműves technikákkal ismerkedhetnek 
meg a gyerekek, amelyekkel ritkábban találkoz-
hatnak a mindennapokban, olyan alapanyagokat 

foghatnak kézbe, amelyeket iskolai környezet-
ben nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem. 
Ahhoz, hogy az emberi fantázia szárnyra kap-
jon, lehetőségre és térre van szüksége. Ezeken 
a foglalkozásokon van tér és lehetőség beleál-
modni egy textilmintába egy kalózt vagy éppen 
egy királylányt, egy maroknyi gyöngyből lehet 
éppen virágszirom, lósörény vagy paróka, egy 
marok kavics pedig könnyedén változik akár 
hallá, vagy éppen macskává. A különböző for-
májú virágok szinte kínálják az átváltozást. 
Ránézünk, és látjuk mivé alakítható. A minták-
nak csak a kreativitás szabhat határt. A program 
lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok a három 
különböző kézműves technika kipróbálása 
során kibontakoztathassák egyéni elképzelése-
iket, kreativitásukat. A hagyományos technikák 
lehetőséget teremtenek az egyéni szabadidő 
hasznos eltöltésére, lehetőséget biztosítanak 
az önmegvalósításra. Megismerhetik a techni-
kán keresztül saját lehetőségeiket, gátjaikat, 
segíthetnek egymásnak ezen gátak feloldá-
sában. Közös alkotások létrehozására is lehe-
tőséget teremtünk, a csoportmunkán belül a 
kooperáció, az egyéni elképzelések megvaló-
sítása számos lehetőséget teremt személyisé-
gük fejlődésére. Differenciáltan oszthatják el 
egymás között a feladatot, az esetleges kisebb 
súrlódások esetén konfliktuskezelési technikák 
alkalmazására is lehetőség adódik. Közösen 
nyerhetik el a győzelmet, az alkotás örömét. 

Márhoffer István gyógypedagógus
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Bár a strandidő még néha visszaköszön 
néhány napra szeptemberben, bizony ez a 
nyár is véget ért, amely a szabálysértések 
és bűncselekmények tekintetében egyaránt 
az év legsűrűbb időszaka az üdülőkörze-
tekben, így Velencén is. Ennek megfelelően 
természetesen történtek olyan esetek, ame-
lyeknél be kellett avatkozniuk a rendőr-
ség, a polgárőrség és a katasztrófavédelem 
(tűzoltóság) illetékeseinek. Alábbiakban az 
augusztus közepétől szeptember közepéig 
terjedő időszak krónikáját olvashatják.
A vízi rendőrök a Velencei-tó Nagy-tisztás 
elnevezésű vízterületéről mentettek ki 2018. 
augusztus 23-án délután három személyt. Egy 
26 éves budapesti nő két társával együtt egy 

SUP-deszkával próbált a partra jutni, azonban az 
erős hullámzás miatt önerejükből ez nem sike-
rült. Az intézkedő rendőrök a bajba jutott sze-
mélyeket szolgálati kisgéphajójukba segítették, 
és a strandeszközzel együtt a gárdonyi strandra 
vitték. Ugyancsak ezen a délutánon a Velencei-tó 
Templom-tisztás elnevezésű vízterületén 
lettek figyelmesek az egyenruhások egy sod-
ródó gumicsónakra. A csónakban két személy 
tartózkodott, akik elmondták, hogy az erős szél 
miatt önerőből képtelenek voltak kievezni a 
partra. A 29 éves törteli nőt és a 27 éves szerencsi 
férfit a strandeszközzel együtt a rendőrök szolgá-
lati kisgéphajójukkal biztonsággal partra vitték.

Teljesen kigyulladt egy gépkocsi augusz-
tus 24-én délelőtt az M7-es autópálya 45-ös 
kilomé-terszelvényénél, Velence térségé-
ben, a Balaton felé vezető irányban. A tűz 
a zajvédő falat és az aljnövényzetet is 
érintette. A székesfehérvári hivatásos tűzol-
tók két vízsugárral eloltották a lángokat, és 
elvégezték az utómunkálatokat. Az érintett 

útszakaszon rövid ideig forgalomkorlátozás 
volt érvényben.
Velencén, az Ország út és a Nadapi út keresz-
teződésében intézkedtek a rendőrök szeptem-
ber 2-án délután egy Kia típusú személygépko-
csi székesfehérvári vezetőjével szemben. A 48 
éves sofőrrel szemben alkalmazott alkohol-
szonda pozitív értéket jelzett, ezért az egyen-
ruhások a nőt elfogták, és további mintavételre 
előállították. Az eset miatt járművezetés ittas 
állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt 
indult büntetőeljárás a Gárdonyi Rendőrkapi-
tányságon.
Augusztus hónapban immár harmadik alka-
lommal szervezett tűzoltótábort Velence 
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (VÖTE). 
Több mint negyven gyerek vett részt a táborban. 
A legtöbb gyermek a tó környékéről érkezett, 
de Budapestről és Szabadbattyánból is jöttek 
hozzánk táborozók. Naponta tíz önkéntes segí-
tette a programokat lebonyolítani. Programjaink 
között szerepelt az alapvető tűzoltási tudnivalók  
mellett sárkányhajózás, túra a Galya-pataknál, 
fürdés, állomásos túra Velencén, a bence-hegyi 
kilátó megtekintése és gokartozás is. Fehérvár-
csurgó-Ötével egy időben táboroztattunk, így 
„cseretáboroztatás” is történt, több mint nyolc-
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van fővel. A tábor második napján ellátogattunk 
Fehérvárcsurgóra, ahol egy túrát szerveztek 
nekünk a Galya-völgyben, megtekinthettük a 
szertárukat és az autóikat is. Finom ebéddel lát-
tak minket vendégül. A tábor negyedik napján 
mi vártuk a csurgói táborozókat. Többállomá-
sos túra keretein belül fedezték fel a gyerekek 
Velence városát. A túra végállomása a bence-he-
gyi kilátó volt, ahonnan megcsodálhattuk a 
festői környéket. A túra végeztével üstben főtt 
gulyással fejeztük be a napot. Jövőre folytatjuk! 
A tábor mellett sem tétlenkedtünk, augusztus 
8-án részt vettünk a műegyetemi megemlé-
kezésen, családi napon tartottunk bemutatót, 
s hőlégballonos fesztiválon tekinthették meg 
autónkat. Káreseteket tekintve műszaki men-
tésnél, a nagy esőzések miatt szivattyúzással 
segítettük a Katasztrófavédelem munkáját – 
tájékoztatott a VÖTE elnöke, Tóthné Pongrácz 
Beáta.
A Velencei Polgárőrség 2018. augusztus 
hónapban közbiztonsági járőrözéssel 112 órát 
teljesített: kerékpáros járőrözéssel 2 fővel, 2 
alkalommal 24 órát, motoros járőrözéssel 2 
fővel, 1 alkalommal 8 órát, gépkocsival 2 fővel, 5 
alkalommal 80 órát. Sportesemény biztosításá-
ban igen tevékenyen vettek részt polgárőreink. 
Labdarúgó-mérkőzésen 5 alkalommal, eseten-
ként 6 fővel 72 órában biztosítottak. A váro-
sunkból  másodszor rajtolt Tour de Hongrie profi 
kerékpáros körverseny kapcsán a polgárőrség 
igen nagy létszámmal vett részt a verseny biz-
tosításában. Mindösszesen 226 órát teljesítettek 
augusztus hónapban. Kezdetét vette az iskolai 
tanév. Ebben az esztendőben is a rendőrség-
gel közösen járőröznek a polgárőrök az iskolák 
környékén, felügyelve a tanulók biztonságára, 
balesetmentes közlekedésére – áll Fehér István 
elnök beszámolójában.

A mustgáz veszélyei

Az ősz kezdete a szüret, ezzel együtt a borter-
melés fontos időszaka, amelynek egyik jellemző 
veszélyforrása a mustgáz. Évről évre csaknem 
tucatszor riasztják miatta a tűzoltókat, és bár egy-
szerű a balesetek megelőzése, szinte egyetlen 

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

Becsengettek!

Szeptember 1-jén nyitották kapuikat az iskolák, 
megkezdődött a tanév. Éppen ezért a rendőrség 
felhívja a közlekedők figyelmét, hogy fokozott 
óvatossággal, kellő körültekintéssel közlekedje-
nek, hiszen megnövekedett a forgalom a tanin-
tézmények környékén. Különösen ügyeljenek 

a várhatóan nagy gyalogosforgalomra! A gyer-
mekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti 
közlekedési balesetekről, élet vagy vagyon elleni 
bűncselekményekről, bármilyen rossz szándékú 
befolyásról, vagy csak a tapasztalatlanságukból 
fakadó átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik 
életkorukból adódóan kevésbé tudják felmérni 
a veszélyt. Tekintettel a fentiekre, fokozottabb 
figyelemmel, valamint iskoláskorú gyermekünk 
megfelelő felkészítésével jelentős mértékben 
csökkenthetjük a gyermekbalesetek bekövet-
kezését. 
Néhány alapvető jó tanács: Mielőtt együtt útnak 
indulunk, beszéljük, illetve ismételjük át az alap-
vető közlekedési szabályokat! Járjuk be közösen 
az iskolába vezető útvonalat, és menet közben 
hívjuk fel a figyelmet a lehetséges veszélyfor-
rásokra! Gépjármű vezetőjeként oktatási intéz-
mény közelében vezessünk még körültekintőb-
ben, és számítsunk az úttesten figyelmetlenül 
áthaladó diákokra! Ragaszkodjunk hozzá, hogy 
a gyerekek csak a tanításhoz nélkülözhetetlen 
eszközöket vigyék magukkal az iskolába! Ne 
kérkedjenek az okos telefonnal, táblagéppel, és 
ne hagyják őrizetlenül értékes tárgyaikat! Hív-
juk fel gyermekünk figyelmét, hogy útközben 
ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be 
ismeretlenek autójába, és ne fogadjanak el tőlük 
különböző tárgyakat! Alakítsunk ki őszinte kap-
csolatot, hogy baj esetén bizalommal fordulhas-
son hozzánk gyermekünk. 

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

Velencei Híradó: 2018. augusztus 23. és szep-
tember 5. napján is soron kívüli ülést tartott 
Velence Város Önkormányzat képviselő-testü-
lete. Az augusztusi ülésen első napirendi pont-
ként a Velence, Bekötő út mögött található 
Velence 1986/29., 1986/30., 1986/31. helyrajzi 
számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
értékesítéséről szavaztak a képviselők és a pol-
gármester.
Koszti András: Igen. Ez a téma volt már a kép-
viselő-testület előtt. Értékbecslő határozta meg 
az árat. Jelentkezett egy vevő, aki ezeket a tel-
keket megvenné. Nem volt más érdeklődő, ezért 
nem kellett licitáltatni, hanem vevőkijelöléssel 
el tudtuk adni. Korábban már hoztunk arról dön-
tést, hogy eladjuk ezeket a – közművek, áram, 
víz és csatorna nélküli – ingatlanokat. Az érték-
becslő által meghatározott árakat a testület elfo-
gadta,  az ebből befolyó összegekből fejleszteni 
fogjuk ezt az utcát, hogy az értékbecslés a mos-
taninál magasabb árról szólhasson, és így a többi 
telket ennél jóval magasabb áron tudjuk majd 
értékesíteni. Velence Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete végül úgy döntött, hogy a 
Velence, Bekötő út mögött található Velence 
1986/29., 1986/30. és 1986/31. helyrajzi 
számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a 
PLÁNE Mérnökiroda Kft. független igazságügyi 
szakértő érték-meghatározó szakvéleményé-
nek figyelembevételével, Velence Város Önkor-
mányzat képviselő-testületének a 131/2018. 
(IV.26.) határozatával megállapított 6.100.000,- 
Ft, 5.800.000,- Ft, illetve 6.600.000,- Ft vételáron 

kerüljön értékesítésre a vételi ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő részére.
Velencei Híradó: A „Velence belterületén 
(összekötő szakasz) tervezett kerékpárút kivite-
lezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás kapcsán két döntés is szü-
letett. 
Koszti András: Valóban. Mint az talán a város 
lakossága számára már köztudomású, meg-
nyertünk egy 170 milliós pályázatot arra, hogy 
a Korzónál lévő kerékpárutat kiváltsuk, és a 
Korzón kívül vigyük el a kereszttől egészen a 
holland lakóparkig. Megbíztuk a Kardkovács és 
Társa Ügyvédi Irodát azzal, hogy a közbeszerzési 
eljárást bonyolítsa le. A közbeszerzési eljárást 
lebonyolította az ügyvédi iroda, és ezért is lett 
ez a soron kívüli testületi ülés meghirdetve, mert 
abban bíztunk, hogy eredményt tudunk hirdetni, 
mivel rendkívül szűk a határidő, és szerettük 
volna, hogy mielőbb, akár napokon belül meg 
lehessen kezdeni a kerékpárút kivitelezését. 
Sajnálatos módon ez nem valósulhatott meg. 
A pályázatra felkért öt cég közül négy nyújtott 
be pályázatot. Három szereplő magasabb árat 
adott, mint amennyi az önkormányzat költség-
vetési keretébe belefér, egy pedig olyan pályá-
zatot nyújtott be, amelyet nem tudtunk érvé-
nyesnek nyilvánítani, mert olyan dokumentáció 
hiányzott belőle, amit nem lehetett pótoltatni. 
Ezért arra kértem a képviselő-testületet, hogy 
hozzunk határozatot arról, hogy eredménytelen 
volt a közbeszerzési eljárás.
Ezt követően, hogy minél gyorsabban eredmény 
születhessen, javasoltam, hogy rögtön döntsünk 

is arról, hogy kiírjuk újra a közbeszerzési eljárást 
változatlan feltételekkel. Ez ugyancsak megtör-
tént, hét igennel, egyhangú szavazással. Bízom 
abban, hogy a következő soros ülésünkön már 
tudunk dönteni a kivitelezőről, és a munkák 
haladéktalanul meg is kezdődnek, mi több, még 
az idén be is fejeződnek!
Velencei Híradó: Az egészségügyi alapellátá-
sok körzeteinek megállapításáról és kialakításá-
ról szóló 6/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet 
módosításáról is szavazott a testület. Miért volt 
erre szükség?
Dr. Szvercsák Szilvia: A képviselő-testület tag-
jai a június 28. napi soros ülésen döntöttek az 
iskolavédőnői munkakörre vonatkozó pályáza-
tok elbírálásáról, amelynek eredményeképpen 
2018. szeptember 1. napjától az iskolavédőnői 
feladatokat Alapiné Tabi Rita védőnő látja el. Az 
önkormányzati rendelet a háziorvosi és a fog-
orvosi alapellátás mellett a védőnői körzetekre 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz, ame-
lyeket a 3. védőnői körzet megjelenésével min-
denképpen szükséges volt módosítani. A Magyar 
Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete a 2018. 
augusztus 9. napján kelt levelében úgy nyilat-
kozott, hogy az egészségügyi alapellátások kör-
zeteinek megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotását támogatja. Velence Város 
gyermekorvosa és a település védőnői úgy nyi-
latkoztak, hogy a 3. számú védőnői körzet kiala-
kításával kifejezetten egyetértenek. Az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ a 2018. augusztus 
22. napján kelt levelében azt a tájékoztatást 
adta, hogy a csatolt védőnői és gyermekorvosi 
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nyilatkozatok alapján, valamint az egyéb iratok alapján a körzethatárok 
megállapítása vonatkozásában nincsen észrevételük, így nem volt akadá-
lya az előterjesztés elfogadásának. Ennek megfelelően a képviselő-testü-
let hét igen, egyhangú szavazattal a rendeletet megalkotta.
Koszti András: Itt szeretném különösen kihangsúlyozni, hogy bár a védő-
női körzet eggyel több lett, az csak a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Fejér Megyei 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekott-
hon (közismert nevén a „Bárczi”) tanulóinak ellátását segíti, a háziorvosi 
körzetek nem változtak. Tehát a háziorvosi körzeteket a módosítás nem 
változtatja meg, csak és kizárólag a védőnői körzetekről van itt szó!
Velencei Híradó: Éppen lapzártánk előtt került sor a szeptember 5. napján 
megtartott soron kívüli testületi ülésre, amelyen a GOMI Kft. építésienge-
dély-kérelem ügye, illetve az ehhez kapcsolódó fellebbezési lehetőség 
volt a fő napirendi pont. 
Dr. Szvercsák Szilvia: Igen. Mint ismert, a GOMI Rendezvényszervező és 
Kereskedelmi Kft. a 2481 Velence, Tópart utca 1367/28. helyrajzi számú 
ingatlanon létesülő „16 lakás építése” tárgyú építésiengedély-kérelmet 
nyújtott be Martonvásár város jegyzőjéhez. Velence Város Önkormányzata 
mint ügyfél az építésügyi hatósági eljárás keretében postai úton értesült 
az elsőfokú építéshatóság határozatának – építési engedély – kiadásáról. 
Miután a fellebbezés tekintetében a döntési jogkör Velence Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozik,  soron kívüli képvise-
lő-testületi ülésen kellett dönteni a rendelkezésre álló határidőn belül. 
Tekintettel arra, hogy ebben a tárgykörben bármely határozati javaslat 
elfogadásához minősített többség, azaz öt egybehangzó szavazat szük-
séges, jelen esetben nem született döntés, mivel egyik határozati javaslat 
sem kapta meg a minősített többséghez szükséges számú szavazatot.

Velencei Híradó: Arról viszont döntöttek polgármester úr kezdeményezé-
sére, hogy sem a Velence Korzó, sem pedig a Hauszmann Alajos Egységes 
Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár épületét semmilyen for-
mában nem kívánják értékesíteni. Miért volt erre szükség?
Koszti András: Azért, mert egyes emberek jóvoltából e-mail formájában, 
annak folyományaként pedig már szóban is terjed az a teljesen alaptalan 
rémhír, hogy képviselő-testületünk el akarja adni a két értékes épületet. 
Ezért kértem egy szavazást képviselőtársaimtól, hogy elejét vegyük a 
további rosszindulatú pletykáknak. Egyhangúlag, nyolc igennel meg is 
hoztuk azt az állásfoglalást, amely szerint Velence Város képviselő-testü-
lete nem szándékozik semmilyen formában megválni a Korzó és a Hausz-
mann Alajos EKIK (könyvtár) épületének tulajdonjogától.
Velencei Híradó: A sportegyesület kapcsán is hoztak egy fontos döntést.
Koszti András: Mint ismert, júliusban a Velence SE működése körül kiala-
kult, általunk semmiképpen sem elfogadható állapotok okán úgy döntöt-
tünk, hogy a helyzet tisztázásáig az önkormányzat által folyósított támo-
gatást felfüggesztjük. Mivel azonban az egyesület működése veszélybe 
került, és azt sem szeretnénk, hogy tartozásai miatt felszámolási eljárás 
induljon ellene, úgy határoztunk, hogy a helyzetet remélhetőleg meg-
oldó következő egyesületi taggyűlésig, legkésőbb október 31. napjáig a 
felfüggesztő határozatot függesztjük fel, hogy a klub életben maradását 
biztosítani tudjuk. Hiszem, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet, és újra 
nyugalom lesz a Velencei SE-nél. Annál is inkább, mivel labdarúgóink 
kiválóan kezdték a bajnokságot, újra megcélozhatják a megyei élvonalat, 
ahogy kézilabdázóink a dobogót, küzdősportolóink pedig azt, hogy végre 
versenyen is bizonyíthassák szakosztályuk létjogosultságát.

(MB)

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!
„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresünk

Tel: +36 30 217 08 34 

E-mail: varosgazdalkodas@velence.hu

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
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Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Ünnepeink 
erkölcsi-lelki 
üzenete
Nemrég augusztus 20-át ünnepeltük, s a nyár-
ból egy csapásra átléptünk az őszbe. Hamaro-
san itt lesz október, amikor sorjáznak a nagy 
ünnepi évfordulók: október 6., 23., 31. Földi, evi-
lági történések évfordulói és ünnepei, s mégis 
mindegyiknek mennyei, transzcendens üzenete 
van. Szinte mindegyik nagy ünnepünk kapcsán 
beszélnünk kellene az országról, a mennyeiről 

és az itteniről, múltról és jelenről, s nem utolsó-
sorban a jövőről… De beszélünk-e? Beszélnünk 
kellene a nemzetről, amely „megbűnhődte már 
a múltat és jövendőt” – ám, ha nem vigyázunk, 
akkor még a jelent is megbűnhődi...

táplált bennünket, éhezőket századokon át a mi 
mennyei atyánk.
Voltak idők, amikor tékozló fiúként messzire 
csatangoltunk az ő kegyelmétől, ettünk a disz-
nók vályújából, s fájdalmában mintha eltakarta 
volna arcát egy szempillantásra előlünk. De 
még olyankor hallottuk mindig hazahívó-meg-
térésre hívogató szavát. S ha közösségi-egyéni 
létünk fájdalmas életharcai, tékozlásai után 
újra megtaláltuk őt, szeretettel és némán ölelt 
magához, korholó szavak nélkül, mindent 
megbocsátva, s olyankor is láttuk életünk egén 
felragyogni a kegyelem, a szövetség szivárvá-
nyát, s könnyes szemmel láttuk a vérző Krisz-
tus-arcot. 
Volt olyan, amikor mindenki elhagyott ben-
nünket a népek országútján, végzetesen egye-
dül maradtunk, s akkor tapasztalhattuk meg 
leginkább a tékozló, s mégis istenes Adyval: 
„… Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva 
vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az 
Isten...” S láttuk a nagy fehér fényben felénk 
jövő Istent, ahogy ellenségeinket leigázza… 
Mert volt úgy, hogy már mindent elvesztet-
tünk, már képtelenek voltunk a harcra, s olyan-
kor valóban ő perelt elleneinkkel (35. zsoltár), 
ő hordozott sasszárnyakon, harcolt az elle-
nünk harcolókkal. 
A legnagyobb mélységekből is győztesen került 
ki ez a nép, ha Istennel járt, ha nem veszítette 
őt el, ha a testet öltött Ige valóban mindennapi 
kenyér, testi-lelki eledel volt számára. Történel-
münk magaslatai a csodás Isten-látások alkal-
mai is egyben, akárcsak államalapító királyunk 
életművére gondolunk. De történelmi mély-
pontjaink mindig Isten-hiányáról, hitünk vaksá-
gáról árulkodnak.

Nagy történelmi évfordulókon, nemzeti ünne-
peken jó tudni, hogy kinek kell hálát adni a meg-
tartásért, s kihez kell könyörögni a megmaradá-
sért. Mert csak Istenben bízhatunk, az Ő egyszü-
lött Fiáért, a Jézusért hozzánk megbizonyított 
kegyelmében. S valóban a 89. zsoltár írójához 
hasonlóan a magyar nép is énekelheti az Úrnak 
irgalmát nemzedékről nemzedékre, mert az ő 
irgalma és mindent felülmúló szeretete tartott 

meg bennünket nemzeti létünk viharaiban. Ő 
tartott meg az üldöztetésben, a sivatagi vándor-
lásokban, a szenvedésben, mert Isten Jézusban 
számunkra nem egy távoli, rejtőzködő isten volt, 
hanem testet öltött Ige, kézzelfogható valóság, 
testi és lelki táplálék a fizikai és szellemi éhínség 
és nyomorúság idején. Mert Jézus kenyér, az élet 
kenyere, mindennapi táplálék. S ilyen eledellel 
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Bizony hosszan s hosszan kellene ma beszél-
nünk nemzeti sorskérdéseinkről: honnan 
indultunk el, hol tartunk, merre megyünk? Mi 
a cél, van-e a 21. századra jövőképe e nemzet-
nek? Van-e istenlátása, bizonyossága abban, 
hogy Jézus az élet kenyere fizikai és lelki éhín-
ségben egyaránt? Van-e belső ereje a nem-
zetnek, s egyházunknak a megújulásra, vagy 
végleg kiüresedtünk, kiszáradt kóró, meddő 
fügefa az életünk, s nincs jövőnk, mert nem is 
akarunk élni…
 Szólhatnánk itt a szellemi-lelki elsivárosodás-
ról és igénytelenségről, az alvilág, a bűnözés 
félelmetes terjedéséről, a naponta tapasztal-
ható szeretetlenségről és türelmetlenségről, 
vagy az abortuszokról, az egykéről, az alkoho-
lizmusról, a válásokról, az ideológiai tévutak-
ról, az iszlám európai térhódításáról, a nyugati 
keresztyénség kiüresedéséről.  Mindez a mi 
felelősségünk, talán mulasztásunk és hitbeli 
gyengeségünk következménye is… Tudom, 
sok minden tőlünk függetlenül, a mi megkér-
dezésünk nélkül történik. De mégis leginkább 
rajtunk múlik, hogy maradunk-e passzív szem-
lélői Európa és az európai keresztyén kultúra 
és hagyomány tragikus mélybezuhanásának, 
vagy a magunk posztján, a nekünk adott lehe-
tőségekkel próbálunk tenni valamit ez ellen, s 
azért, hogy nemzetünk ne kövesse a nyugati 
önfeladó és önpusztító, öngyilkos társadalmi 

modellt. Úgy gondolom, hogy Jézus nem a 
gonoszság, a rossz passzív szemlélését, az 
azokba való belenyugvást bízta ránk, hanem 
missziói parancsa és tanítása értelmében a 
világ megjobbítását, a tanítványság kiterjesz-
tését, népünk Krisztushoz vezetését, s evan-
gelizációját.  

Egy 
rácsodálkozásról
Az Iparművészeti Egyetemen volt egy nagyon 
idős professzor - csoportunk kedvence-, aki 
reklámpszichológiát adott elő.„Kisállat, kisgyer-
mek, pucér nő! Ez a sikeres reklám három fő 
titka. „Nagyjából össze is foglaltam a félév tan-
anyagát”- mondta beleégetve magát jó emlé-
keink palettájába. Már-már azt hittem, hogy az 
öreg definíciója kikezdhetetlen, mikor is szembe 
találtam magam egy olyan reklámmal, ami nem 
ösztöneinket, hanem értelmünket, fantázián-
kat célozza. Titka, hogy feladatot ad nekünk. 
Esszenciát, amit saját erőből kell fogyasztható 
nedűre hígítva értelmezhetővé tennünk.  Olyan, 
mint egy könyv, amely olvasása közben ránk van 
bízva a képalkotás, így nem kívülről töltenek 
belénk valamit, hanem benne élve, a folyamat 
részét alkotjuk.

A mai „jutalom a nap végén”- világunkban, mikor 
is tölcsér végén kapjuk a vágatlan információkat, 
üde színfolt egy olyan - tulajdonképpen bóvli 
kategóriába sorolt - műsorok közti pótlék, amely 
gondolkodtat. A rövid ütős mondatokat a népi 
világból merített, egyszerű, kristály tiszta dallam 
kíséri, amely az Anna and the Barbies formáció 
(Pásztor Anna) munkáját dicséri, a széles körök-
ben történő közkinccsé avatás pedig egy multi 
cég érdeme. Talán elkezdődött valami nagyon 
régen várt hiánypótlás.
Ja és a szöveg, amiről írtam:
„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni…!”

Kalmár Zsolt

- Természetesen a Horvátországban eltöltött napok voltak számunkra a legkü-
lönlegesebbek, ezért hatalmas köszönettel tartozunk Füri Mihálynak és kedves 
nejének, Erzsikének, hiszen ők tették lehetővé ezt az utazást. 10 olyan gyermek-
kel tudtunk kiutazni az Adriához, akik még sohasem jártak külföldön, a tenger-
nél pedig pláne, s nagy az esély rá, hogy belátható időn beül nem is fognak újra. 
Felejthetetlen élmény volt ez mindenki számára. Köszönjük a segítséget azoknak 
is, akik hozzá járultak a költőpénzünkhöz, merthogy ilyen nemes lelkű emberek is 
vannak, akik ebben segítettek minket! - lelkendezett Fekete Zsuzsanna.
Az alapítvány vezetője hozzátette, hogy ha már annyi mindent kaptak, ők is 
próbáltak adni nemes célra: - Az összefogás ereje ismét sikert hozott. Két, civi-
leknek segítő Alapítvány fogott össze egymásért, a bajba jutott emberekért. A 
mi alapítványunk és a Velence-Tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány közös 
akciójának végeredménye egy - akár 600 méter távolságra is ellátó - hőkamera 
lett, amely hatékonyabbá, esélyesebbé teszi az eltűnt, bajba jutott személyek 
felkutatását és megmentését. Hálásan köszönjük aki támogatta akciónkat!

-mátay-

Rászoruló gyerekek gazdag nyara
Az már nem újdonság, hogy a Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány, Fekete Zsu-
zsanna vezetésével mindent elkövet annak érdekében, hogy a kötelékeikbe tartozó nehéz sorsú családok, s főképp azok gyermekei éle-
tét amiben csak lehet, kicsit könnyebbé tegyék. A most véget ért nyár rendkívül eredményes volt számukra, az önkormányzat állandó 
támogatásának és néhány nemes felajánlásnak köszönhetően. Az alapítvány által szervezett táborokban nagyon sokan megfordultak, 
sikerült a Balatonra, sőt, a horvát tengerpartra is eljutnia sok olyan apróságnak, akik másképp valószínűleg soha nem részesülhettek 
volna ilyen élményekben.
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Suliváró nagycsoportosok
A velencei Meseliget Óvodában szeptember 
3-tól új feladatok várnak a Nyuszi csoporto-
sokra. A csoport tagjai már a negyedik évüket 
kezdik az oviban, mára ők lettek a „nagy ovisok.” 
Ebben az évben 25 kisgyerekkel készülünk arra, 
hogy az utolsó óvodai év végére iskolaérett 
gyermekekké váljanak a nemrég még pityergős, 
ölbe bújós kis lurkók.
Az iskolaérettség összetett fogalom, hiszen 
a gyermek egész személyiségének fejlettsé-
gét foglalja magába. A gyermeknek testileg, 
pszichés és szociális szempontból egyaránt 
alkalmasnak kell lennie az iskolai élet megkez-
désére. Ez nem kis feladat lesz felnőtteknek és 
gyermekeknek egyaránt, mert célunk az, hogy 

a jövő év szeptemberében kiegyensúlyozott, jól 
felkészült nebulók kezdhessék meg az iskolát. A 
gyermekek felkészítése, a feladatok megoldása 
a szülők és az óvoda közös munkája kell, hogy 
legyen.
Az óvodás gyermekek mindennapjait a játék 
határozza meg, így természetes, hogy sok-sok 
játékkal fejlesztjük a szókincset, a koncentrá-
ciót, a figyelmet, az emlékezetet, a finommo-
toros mozgást és a beszédet. Sokat mesélünk a 
kicsiknek, és azt is hagyjuk, hogy most már ők 
is meséljenek a képek alapján. Ez előkészíti az 
olvasástanulást, fejlődik a fantáziájuk, a szókin-
csük, az észlelés és a megfigyelőképességük. 
Az építőjátékokkal a különféle színeket, formá-

kat, méreteket, mennyiségfogalmakat tanul-
hatják meg. A fejlesztő kirakókkal a rész-egész 
viszonyát ismerhetik meg, míg a társas- és kár-
tyajátékokkal a logikai készség, a gondolkodás 
képessége fejlődik.
A mozgás és a kézügyesség fejlesztése sok lab-
dajátékkal, a finommotoros mozgás erősítése 
pedig gyöngyfűzéssel, gyurmázással, festéssel 
stb. történik. Mindent megteszünk azért, hogy 
az utolsó óvodai évet játékosan, sok ismeret-
szerzéssel, élményekben gazdag, emlékezetes 
programokkal színesítsük.

Lajos-Kuti Éva
óvodapedagógus, 

Nyuszi csoport

Új tanév a velencei 
Meseliget Óvodában

„Keresem minden gyermek saját titkát, és azt 
kérdezem: Hogyan segíthetem abban, hogy 
önmaga lehessen.”                                                                                 

(Janus Korczak)
Szeptember harmadikán a velencei Meseliget 
Óvoda ajtaja is tárva-nyitva várta a kisóvodá-
sokat. Örömmel és nyitott szívvel fogadta 
minden óvodapedagógus és segítő dolgozó 
is a csemetéket. A családok a legféltettebb 
kincsüket – gyermeküket – bízták most ránk. 
Köszönjük a felénk irányuló bizalmukat. Leg-
jobb tudásunk szerint, a gyermekszeretetünk-
től vezérelve foglalkozunk majd a kicsikkel. 
Biztonságérzetet adó, családias légkörben, 
szeretetteljes pedagógiát alkalmazva vezetjük 
be a gyermekeket a közösségbe, ahova már a 
hároméves kisgyermekek vágynak. Az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve, testi és lelki 

„Itt van az ősz, itt van újra...”
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Mi, a velencei Meseliget Óvoda dolgozói a gyer-
mekszeretetünkkel, az elhivatottságunkkal 
segítjük hozzá a gyermekeket ehhez. Az előt-
tünk álló tanévre a gyermekeknek sok örömteli 
órát, kollégáimnak pedig felelősségteljes jó 
munkát kívánok! 

Müllerné Csite Éva
óvodapedagógus, 

Piros alma csoport

segítséget adva vigyázzuk személyiségfejlő-
désüket. Az érzelmi nevelés nagyon fontos, 
hiszen sok új dologgal találkoznak: kevesebb 
időt töltenek szüleikkel, a családdal, új környe-
zetbe kerülnek, új gyermekek, felnőttek veszik 
őket körül.  Kissé szorongva, bátortalanul 
érkeznek. Segítjük őket az óvodássá válásban, 
pl.: fokozatos beszoktatással, dajkálással, testi 
közelséggel vigasztaljuk őket, ha szükségük 
van rá. Számukra vonzó játékokat, elfoglaltsá-
gokat biztosítunk a barátságosan berendezett 
csoportszobákban. A nagyobbaknak pedig a 
kiegyensúlyozott napirenddel, megszokott 
tevékenységekkel, izgalmas játékokkal elégít-
jük ki a kíváncsiságát, mozgásigényét. Társas 
kapcsolataik építése során majd harmonikus, 
érzelmileg stabil nagyfiúkká, nagylányokká vál-
nak. Az óvodás éveik alatt kapott sokrétű élmé-
nyek, a megszerzett ismeretek, tapasztalatok, 
nyitott, befogadó, jól kommunikáló iskolásokká 
fejlesztik őket.
Pozitív érzelmek vezéreljék a gyermek-gyer-
mek, gyermek-felnőtt kapcsolatokat. Fon-
tosnak tartjuk a kulturált viselkedést, mely 
során pl. társaikkal jóindulatúak, türelmesek, 
észreveszik, hogy más esetleg segítségre 

szorul. Elfogadják a 
másságot, legyen szá-
mukra természetes a 
másokra odafigyelés, 
alkalmazkodás, együtt-
működés. Példaadással 
hozzásegítjük őket az 
udvarias viselkedéshez, 
a kompromisszumkö-
tés megtanulásához. A 
szabad játék, melyben 
a gyermekek legjob-
ban érzik magukat – ez 
az ő közegük – egyéb 
tanuláshoz szükséges 
képességeiket is előre-
mozdítja. Minden gyer-
meket a megismerésük 
után azonban mi is hozzásegítjük a differenci-
ált és személyes gondoskodásunkkal, peda-
gógiai munkánkkal ahhoz, hogy az óvodás 
éveik végére mind szellemileg, mind szociáli-
san is felkészültek legyenek az iskolai életre. 
Az óvodában töltött néhány év alatt azonban 
az sem utolsó szempont, hogy jól érezzék itt 
magukat.

Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os forradalom 
és szabadságharc koszorúzással egybekötött velencei ünnepségére

2018. október 19-én, 10.00 órára
a Hősök parkjába 

(rossz időjárás esetén a Zöldliget Általános Iskola és Gimnázium 
Kis u. 1. sz. alatt található központi épületébe)

PROGRAM:

- Koszti András polgármester ünnepi beszéde
- Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű 

Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak ünnepi műsora
- A Díszpolgári Cím és a Velencéért Oklevél átadása

- Történelmi egyházak áldása
- Koszorúzás

2018 MEGHÍVÓ
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

Angol tábor
A mögöttünk hagyott nyáron ismét megren-
deztük az angoltábort. Öt egyetemista és egy 
anyanyelvi tanár töltötte a hetet az iskolánk-
ban, és foglalkozott azzal a száz gyerekkel, akik 
résztvevői voltak a programnak. Minden reggel 
egy áhítattal, majd közös énekléssel kezdtük 
meg a napot. Majd indultak a csoportfoglalko-
zások. Négy csoportban dolgoztak a gyerekek 
a délelőttök alatt. Négyféle órán vettek részt. 
Ezek a következők: bibliaóra, angolóra, kézmű-
veskedés és amerikai kultúra. A héten a téma 
az amerikai elnökök voltak. Minden csoportot 
két segítő kísért, egy tanár az iskolánkból, vala-
mint egy tolmács. Büszkék vagyunk a tolmá-
csokra, hiszen ők a mi iskolánk tanulói voltak! 
Köszönjük szépen a munkájukat!
Nagyon köszönöm a kollégák segítségét, 
pozitív hozzáállását! Mindenki a saját tálen-
tumának megfelelően tette a dolgát, krea-
tívkodott, segítettek a tervezésben, angolra 
játékokat kerestek. Ez nagy segítség volt az 
egyetemistáknak, akik örömmel fogadták 
a kollégák ötleteit, javaslatait. A délutánok 

ismerkedhettek meg a gyerekek.  Délutá-
nonként pedig a helyi, velencei felekezetek 
templomainak és imaházának a megismerése 
volt a cél. A katolikus templom tornyába fel is 
mehettek a gyerekek.   Récsei Norbert atya kis 
csoportokban vezette fel a gyerekeket, ahol a 
harangot is megnézhették. Így sikerült min-
den szegletét megismerni ennek a templom-
nak.  A plébános nagyon részletesen bemuta-
tott mindent.
A református templomban is körbejárhattak 
mindent, felmehettek a kórusra. Ágota néni 
és Gyuri bácsi vezetésével elénekeltük az „Itt 
van Isten köztünk” kezdetű dicsőítést. Pápai 
Szabó György lelkész mesélt nekünk a temp-
lom múltjáról. 
A baptista imaházat pénteken látogattuk meg.  
Vadon Sándor baptista lelkipásztor fogadott ben-
nünket.  Nagyon érdekelt mindenkit a bemerítő 
medence, a játszószoba.  Sanyi bácsi bemutatta 
az egész imaházat. Egy közismert dicsőítést, „A 
szeretet nem fogy el sosem” kezdetűt lelkesen 
énekelte a negyvenfős csapat. Mindhárom láto-
gatás végén bőséges megvendégelésben volt 
részünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
mindhárom gyülekezetnek a finom sütemé-
nyeket, hűsítő innivalókat! Köszönjük szépen a 
gyülekezetek pásztorainak a kedves együttmű-
ködésüket!
A keddi napon Budapestre kirándultunk. Sétál-
tunk a Budai Várban. Siklóval jöttünk lefelé, 
majd a Szent István Bazilikát csodáltuk meg. 
Hajóztunk a Dunán, ahonnan gyönyörköd-
hettünk a csodálatos panorámában. A Bib-
lia világa című interaktív kiállítást is nagyon 
élvezték a gyerekek. A napot bobozással 
zártuk. Élményekben, ismeretben, látniva-
lóban tartalmas nap volt. Lehetőségünk volt 
még a héten ellátogatni Székesfehérvárra az 
Egyházmegyei Múzeumba, ahol két szenzá-
ciós interaktív foglalkozáson vehettek részt a 
táborozók.

kézműveskedéssel, túrakenuzással, vizes 
játékokkal, amerikai focival, számháborúzá-
sokkal teltek. A tábort egy jól sikerült bemu-
tatóval zártuk. Bízunk benne, hogy nem-
csak élményekkel gazdagodtak gyerekeink, 
hanem tanultak is!
Nagyon hálásak vagyunk az Észak-Karolinából 
érkezett missziós csapatnak, akik a nyaruk nagy 
részét itt töltötték Magyarországon, hogy tanít-
hassák a baptista iskolás nebulókat. Nagyon 
köszönjük a munkájukat! Köszönjük szépen a 
Baptista Szeretetszolgálatnak, hogy ismét szer-
vezhettünk angoltábort!

Papp Sándorné Zsóka
hitéleti-nev. ig. h.

Kincskereső bibliai tábor

Az iskolai tábort követte egy keresztyén tábor.  
Június 25-29-ig a Liget iskola volt a helyszíne.  
Délelőttönként együtt énekeltünk, dicsőítet-
tük az Urat, majd egy-egy bibliai történettel 
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Isten kegyelméből még a tervezett sárkány-
hajózást is meg tudtuk ejteni. Egész délelőtt 
zuhogott az eső, de a hajókázásra szép időnk 
lett. Pénteken egy színes bemutatóval zártuk 
a tábort.  Köszönöm szépen a kolléganőimnek: 
Horváthné Zólyomi Ágotának, Kirkner Valériá-
nak, Szigetközi Tímeának, Tóth Jolánnak, Szige-
tiné Csákvári Évának a munkáját, a heti szolgála-
tát. Nagyon áldott hét volt!

Papp Sándorné 

Szomorú szívvel búcsúztunk kedves kollé-
ganőnktől a nyár derekán. Szigeth Szilvia 
angolos tanító, a Zöldliget Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és 
Gimnázium pedagógusa 2018. július 5-én 
hajnalban az Úrhoz költözött. Hatalmas vesz-
teség a családnak, az iskolának, a barátoknak, 
a gyerekeknek, a szülőknek. 
 1976. 11. 25-én született Békéscsabán. A 
békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban 
speciális angol érettségit szerzett. Tanulmá-
nyait a Tessedik Sámuel Főiskolán, Szarvason 
folytatta, ahol 2005-ben megszerezte a taní-
tói oklevelet. Majd 2007-ben angol ECL C1 
komplex felsőfokú nyelvvizsgát tett. 2009-
ben végzett a székesfehérvári Kodolányi János 
Főiskola anglisztika karán. Végzettsége angol 
és magyar nyelvű társadalomtudományi és 
gazdasági szakfordító.
Angoltanítóként két évet Diósdon, majd a Com-
pany Success Kft.-nél folytatta a munkát. 2010 
januárjától dolgozott a velencei iskolában.
A két tannyelvű képzésben oroszlánrészt vállalt. 
Ő volt az egyik kolléga, aki az elsők között taní-
tott ilyen osztályokat. Óráit a jó hangulat, a vál-
tozatosság, a magas szakmai hozzáértés, a gye-
rekek kellő motiválása jellemezte. Mindig fontos 
volt számára a gyerekek személyisége. Nemcsak 
az egyéni bánásmód, hanem az egyénre szabott 
feladatok adása is jellemezte a munkáját. Nem-
csak a gyerekekkel volt empatikus, hanem a kol-
légákkal is. Jó volt együtt dolgozni vele. 
Négy évvel ezelőtt megbetegedett, elkezdő-
dött küzdelme a rákkal. Megműtötték, Isten 
csodás gyógyítását is megtapasztalhatta. Ezek-
ről a csodákról is beszélt sok baptista iskolában. 
Sok rákos betegnek adott erőt és reményt, 
amikor a kommunikációs csatornákon keresz-
tül tett bizonyságot az életében bekövetkezett 
csodáról. Közben lefutotta a maratont, amivel 
szintén sok betegnek adott reményt. 

Visszatért tanítani. Egy év után a rák tüne-
tei ismét jelentkeztek. Ezért otthon maradt, 
rendszeresen kapta a kemoterápiás kezelése-
ket. Nagyon hiányzott neki a tanítás, így heti 
két alkalommal angol bibliai szakkört tartott. 
Bekapcsolódott az iskolai hitéleti munkába is. 
Sok nyári tábort szervezett, angol nyelvűt és 
bibliai témájút is. Mindig nagy lelkesedéssel 
és szakmai hozzáértéssel készült ezekre a 
táborokra is. Sokat dolgozott más emberekért, 
ezért 2017-ben megkapta a Baptista Szere-
tetszolgálat által alapított díjat, „A közösség 
önzetlen szolgálata” kitüntetést. 

Néhány gondolat 
a búcsúzó barátoktól: 

Szilvi, ahogy sokunknak, nekem is rengeteget 
tanított Istenről és a hit erejéről, neki ez volt a 
földi küldetése, és tökéletesen teljesítette.
Hálás vagyok, hogy ismerhettem, és örülök, 
hogy két hónapja még vidám hangulatban 
találkozhattunk. Ezt a képet őrzöm meg majd 
róla utolsóként.
Számomra Szilvi élete „szent” élet volt. Nálá-
nál erősebb és bölcsebb embert talán még 
nem is ismertem, és ezzel szerintem sokan 
vagyunk így. 

Drága Szilvi! 
Azt a szellemi gazdagságot, amellyel meg-
ajándékoztál bennünket, barátaidat, de kivétel 
nélkül mindenkit, aki veled kapcsolatba került, 
a szívünkben őrizzük meg, amíg csak élünk. 
Többek lehettünk általad: a kedvességed, 
bölcs szavaid, tanácsaid és egész személyisé-
ged által.
Nagy veszteség nekünk, hogy itt hagytál 
bennünket, viszont a menny számára annál 
nagyobb nyereség. Hisz immár nem a földi, 
hanem az angyali kórusban dicsőítheted az 
Istent, akiben a végsőkig bíztál. „Most pedig 

megmarad a hit, remény, szeretet, e három. 
Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet…!” 
(1Kor 13:13) Ezzel az elmúlhatatlan, örök 
szeretettel gondolunk rád, s ígérjük, gyerme-
keidre vigyázunk, ügyelünk…  A te szavaiddal 
búcsúzom tőled: az Isten áldjon téged! Azzal 
kiegészítve: …míg viszont nem látunk…!
 
Kedves Barátom! 
Emlékszem, amikor a 40. születésnapod 
előtt is nagyon rosszul voltál, azt mondtad, 
hogy nem fogod megélni a születésnapodat. 
Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy meg-
élhetted, és még ajándékozott másfél évet 
neked és nekünk is, barátaidnak, a családnak, 
mindazoknak, akik ismertek, szeretettek. Az 
Isten gondot viselt rád, s most mára Nála vagy, 
a mennyei Jeruzsálemben!
Példa voltál előttem, hogy Isten gyermeke-
ként nem az embereknek akartál megfelelni, 
hanem az Istennek. Olyan erőt, hitet, remény-
séget kaptál az  Istentől, hogy elindítottál 
egy angol bibliai szakkört, ahol te is aktívan 
tanítottál, néha fájdalmakkal küszködve, de 
szolgáltad az Urat. Köszönöm a Jóistennek, 
hogy ilyen barátom, testvérem és kolléganőm 
voltál, és hogy megismerhettelek!

A találkozás reményében 
köszönünk el tőled! 

Papp Sándorné Zsóka

 In memoriam Szigeth Szilvia
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Olasz siker a Tour 
de Hongrie-n
A harminckét esztendős, korábban a Giro 
d’Italián is szakaszgyőzelmet szerzett 
Manuel Belletti meggyőző teljesítménnyel 
nyerte meg az UCI 2.1-es kategóriájú Magyar 
Körversenyt. Az Androni Giocattoli Sider-
mec 1-es rajtszámot viselő versenyzője 
a Tour de Hongrie során csupán az utolsó 
etapon nem került be a legjobb három közé, 
ennek egy bukás volt az oka. Az összetett 
versenyben a „Szingapúr” becenevet viselő 
Vasco Bergamaschi 1930-as diadala óta 
először született olasz győzelem az idén 
másodszor – rajthelyszínként – Velencét is 
érintő megmérettetésen.

Belletti a pályafutása során nyolc Grand Touron 
vett részt, s mint fentebb említettük, nyert már 
szakaszt a Giro d’Italián is. A magyarországi a 
tizennegyedik profi diadala, de amint kiderült, 
az egyik legkedvesebb is.

– Nagyon boldog vagyok, hiszen pályafutásom 
során először tudtam megnyerni egy többna-

pos ver-seny összetettjét – nyi-
latkozta Manuel Belletti, aki a 
sárga mellett a gyorsasági pont-
verseny leg-jobbjának járó zöld 
trikót is hazaviheti. – A mai sza-
kasz egy kicsit nehezebb volt, 
mint vártuk, nem akartam koc-
kára tenni a sárga trikót a végén – tette hozzá a 
befutó után a győztes.

Manuel Belletti a Tour de Hongrie történetének 
második olasz nyertese, 1930-ban a legendás 
Vasco Bergamaschi volt az első. Az összetett 
második helyén a lengyel Kamil Malecki, a har-
madikon pedig az olasz Toto végzett, 
a magyarok közül pedig Valter Attila 
érte el a legjobb eredményt, a tizen-
ötödik helyen száguldott a célba. 
A csapatversenyben a lengyel CCC 
Sprandi Polkowice lett a győztes, 
a magyarok közül pedig a Pannon 
Cycling Team volt a legsikeresebb a 
6. helyezésével.

A 39. Tour de Hongrie UCI 2.1-es 
kategóriájú versenyén négy konti-

nens huszonnyolc orszá-
gából, tizenkilenc csapat 
színeiben 129 kerékpáros 
állt rajthoz, a magyar szí-
neket három csapat – a 
Pannon Cycling Team, a 
Kőbánya Cycling Team és a magyar 
válogatott – képviselte, összesen 
tizennyolc versenyzővel. A hatnapos 
erőpróbát a világ 195 országában 
láthatták a televíziónézők.

Az idei magyar Tour ázsiójának növe-
kedését jelzi, hogy a sportág egyik 
legendás alakja, az élsporttól tavaly 
búcsúzott, de a kerékpársportban a 
Polartec-Kometa csapat résztulaj-
donosaként továbbra is jelen lévő 

Fo
tó

: I
ga

ri 
Ba

lá
zs

Alberto Contador is itt járt a viadal alatt. Mi több, 
ő indította útjára a Tour de Hongrie harmadik 
szakaszát! A hétszeres Grand Tour-győztes 
magyarországi látogatása ugyancsak ösztön-
zőleg hathat a honi körverseny résztvevőire, 
elvégre a mezőnyben jó néhány olyan bringást 
találhatunk, aki hasonló, legalábbis azt megkö-
zelítőleg sikeres pályafutásról álmodozik.

Velence egyre komolyabb fellegvára lesz a 
honi kerékpársportnak. Az ország legnép-
szerűbb amatőr és tömegsportversenyei 
mellett immár másodszor rajtolt innen a 
Tour de Hongrie, tavasszal a helyi sportélet 
első számú mecénása, Szőke József és cégei 
támogatásának köszönhetően új egyesü-
let alakult, a Tourt is szponzoráló VeloClass, 
amely leigazolta az országos csúcstartó 
sprintert, Szalontay Sándort, aki nemcsak 
Magyarországon a legjobb, de gyakran a világ 
elitjét is megszorongatja.

A győztes Belletti

A velencei szakaszrajt előtti pillanatok

Fo
tó

: T
dH

VELENCEI HÍRADÓ / 22



2018. szeptember

 Velence sportja
Szépen menetelnek 
labdarúgóink

Remekül kezdték a 2018-19-es megyei II. 
osztályú szezont a FLAVUS-Velence SE 
labdarúgói. A Menus Tamás irányította ala-
kulat az első négy fordulóban minden mecs-

csét megnyerte csoportjában, ebből hármat 
szintén feljutásra aspiráló riválisok ellen. Ezek 
után nem csoda, hogy egyetlen százszázalékos 
csapatként vezetik a tabellát fiaink. Az eredmé-
nyek: Pázmánd-Velence 0:7, Velence-Bodajk 
3:1, Csór-Velence 1:5, Velence-Pusztavám 2:1. 
Amennyiben a folytatásban sem törik meg a 
gárda lendülete, szép sikerrel érhet véget a sze-
zon jövő májusban…

Lakatos és Tóth 
helytállása a vb-n
Két velencei illetőségű sportoló, a kenus 
Lakatos Zsanett és a kajakos Tóth Dávid is 
rajthoz állt a portugáliai Montemor-o-Vel-
hóban lebonyolított kajak-kenu világbaj-
nokságon. Lakatos egyéniben 500 méteren 5. 
lett, 5000 méteren pedig a 6. helyet szerezte 
meg, míg Tóth Kulifai Tamás párjaként 500 
méteren, valamint a Bogár, Ceiner, Illés, Tóth 

összetételű kajaknégyes tagjaként 1000 méte-
ren is a 6. pozíciót tudta megkaparintani. 

Mindketten világbajnokok, vk-győztesek 
voltak korábban, Lakatos eb-t, Tóth olim-
piai ezüstöt is nyert már, így aligha ezeket 
az eredményeket sorolják majd dicsőség-
listájuk elejére, ugyanakkor a két sportoló 
idei szezonját, formáját tekintve nagyjából 
a papírformának megfelelő az, amit tőlük 
most kaptunk. 
Talán Lakatos Zsanettnek lehet 
nagyobb hiányérzete, mert 
a korábbi megmérettetésein 
rendre elcsípett egy-két érmet, s 
most is lehetett abban remény-

kedni, hogy bele tud szólni a dobo-
góért zajló csatározásokba. Ez most 
nem jött össze, de van még ideje és 
lehetősége is a javításra. Védelmé-
ben feltétlenül meg kell említeni, 
hogy a világ minden részéről egyre 
több vetélytársa akad, köszönhe-
tően annak, hogy a tokiói olimpián 
már a női kenusok is ott lehetnek a 
mezőnyben. Zsanett 500-on és 5000 méteren 
is a 3. legjobb európai lett, tehát, ha ez egy eb, 
akkor most lenne újabb két érme. Egy biztos: 
ez a viadal is megmutatta, hogy egyre sűrűbb 
a világ élmezőnye, aki ott akar lenni a 2020-as 
ötkarikás játékokon, annak nagyon fel kell köt-
nie azt a bizonyos alsóneműt... 
Tóth Dávidnak ez az év nem nagyon akart össze-
állni, a korábbi megmérettetésein alig akadt 
sikerélménye, s most sem. 1000 méteren a 
négyes tagjaként 750 méternél még a 3. helyen 
haladtak, de a hajrá nem sikerült, visszacsúsztak 
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a hatodik pozícióba. 500-on Kulifaival párban 
fél távig szintén közel állt a dobogóhoz, de itt is 
csak a hatodik hely maradt számára.
A vb után pihenés nélkül futottak neki leg-
jobbjaink a szolnoki országos bajnokságnak, 
amelyen Lakatos Zsanett három ezüstéremmel 
(200 m, 500 m, 5000 méter egyéni), Tóth Dávid 
két arannyal és egy ezüstéremmel (500 m-en 
a négyes, 1000 m-en a kettes és a négyes ver-

senyszámokban). Érdekesség, hogy K-4 1000 
méteren Tóth az újra összeállt, londoni olimpián 
ezüstérmes egység (Kammerer, Tóth, Kulifai, 
Paumann) tagjaként szerezte az egyik aranyát.

-mb-

Szalontay a legjobb négy közé 
jutott Prostejovban

Újabb nagy nemzetközi versenyen szere-
pelt kiválóan a VeloClass Velence országos 
csúcstartó kerékpárosa, Szalontay Sándor. 
A leggyorsabb magyar bringás a csehországi 
Prostejovban a Nemzetközi Kerékpáros Szövet-
ség által a legmagasabb osztályba sorolt (UCI 
CL1-es besorolású) GP Prostejov - Otmar Male-
cek Emlékversenyen a hagyományos sprint-
számban a 4. helyen végzett, ezzel újabb érté-
kes UCI-pontokat szerzett, és fontos lépést tett 
a világkupa-kvalifikáció felé. 
Sok ideje nem maradt a pihenésre Szalontay-
nak, aki ahogy hazaért, másnap már a pályake-
rékpáros ob-n állt rajthoz, s nyert is esélyeshez 
méltóan, Prájczer Péter és Orosz Gergő előtt a 
Millenárison lebonyolított versenyen.

-mátay-
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Elbúcsúztatták a velencei foci mindenesét
A velencei katolikus temetőben 
több százan kísérték utolsó földi 
útjára augusztus 31-én a Velence 
SE mindenesét, elnökségi tagját, 
a tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Kiss Ervint. A fociberkekben csak 
„Papa” becenéven ismert és ked-
velt sportember több mint két 
évtizedet töltött el a Velence SE 
kötelékében. Nyugodjék béké-
ben!

(mb)





2481 Velence, Fő utca 172
Tel.: +36 70 329 8300
info@velencebike.hu
www.velencebike.hu
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Velencén történt

Újra a szigeten 
alkottak
Hosszú évek óta kuriózumnak számít a honi, 
sőt – nyugodtan kijelenthető – a globális 
alkotói világban a Nemzetközi Velencei-tavi 
Symposion Péter Ágnes képzőművész veze-
tésével. A nyár végi művésztelepen döntő több-
ségében rendhagyó, formabontó, ugyanakkor 
minőségi tevékenységet végeznek a résztvevők 
egy rendhagyó, formabontó helyen, a Velen-
cei-tó közepén, az egykor mesterségesen kiala-

kított Velencei-szigeten (volt Úttörő-sziget), 
ahol az idén augusztus utolsó hetében immár 
12. alkalommal gyűltek össze közel húszan 
alkotók, mesterek és tanítványok.
A megnyitón a művésztelepet jelentős mér-
tékben támogató bázisváros, Velence polgár-
mestere, Koszti András hangsúlyozta, fontos 
számára és az általa vezetett képviselő-testület 
számára a kultúra, a művészet támogatása, az, 
hogy a multisport-központ és a kiemelt turisz-
tikai desztináció megvalósulása mellett ezen a 
területen is Velence legyen a térség zászlósha-
jója. A városvezető olyannyira szívén viseli a szi-
get mint alkotói bázis sorsát, hogy minden alkal-
mat megragad, amikor személyesen is 
tud segíteni a szépítésében, rendben 
tartásában. Májusban több gyümölcs-
fát is felajánlott a Symposion Alapít-
vány számára (ennek ősszel folytatása 
következik), s a sziget első gyümölcs-
fáját maga ültette el. A kis almafa idén 
már állítólag néhány termést is hozott, 
a művésztelep megnyitása tiszteletére 
pedig piros szalagot kötött rá Koszti 
András.

MB

Bevették az 
Országházat

Évek óta hagyomány már Velencén, hogy 
a város polgármestere kirándulást szervez 
a település nyugdíjasainak. Így történt ez 
az idén is. Koszti András, a választókör-
zet országgyűlési képviselője Tessely Zol-
tán segítségével és közreműködésével az 
Országházba invitálta a szépkorúakat, akik 
éltek is a lehetőséggel, a kirándulás meghirde-

tése után három nap alatt megtöl-
tötték az utazókeretet. Augusztus 
22-én így éppen egy százfős tóparti 
csoport érkezett meg a Parlament 
látogatóközpontjába, ahol Tessely 
Zoltán köszöntötte, majd kalauzolta 
végig őket a patinás épületben. 
Az ország első számú 
„háza” nagyon tet-
szett a kirándulóknak, 
így nem csoda, hogy 
sűrűn kattogtak a 
fényképezőgépek, és 
az okos telefonokkal 

is százszámra készültek a szelfik. 
A szemet gyönyörködtető látni-
valók után az Országház „menzá-
ján” finom ebéddel kedveskedtek 
a velünk tartó szépkorúaknak, 
akik személyesen tapasztalhat-
ták meg, hogy a parlament étkez-
déjében nem különlegességek között válogat-
hatnak fillérekért a képviselők, államtitkárok 
és a miniszterek, hanem bizony ők is egyszerű, 
magyar ízek közül választhatnak, átlagos árakon. 
– Örülök, hogy most is sokan tartottak velünk, és 
a látottak-hallottak alapján nagy sikert aratott az 
országházi kiruccanás. Köszönöm a fogadtatást, 

a törődést és a kalauzolást Tessely Zoltán kép-
viselő úrnak, nyugdíjasainknak pedig azt, hogy 
ebben a rekkenő hőségben is velünk tartottak, 
és közösen egy újabb szép élménnyel gazda-
godtunk. Az idősek világnapi eseményünkön, 
október 3-án folytatjuk a közös élmények gyűj-
tését! – foglalta össze a lényeget Koszti András 
polgármester.

-mátay-

Kárpátaljai 
gyerekeknek 
segítettek
Bicske város zánkai táborában csaknem fél-
száz kárpátaljai, Rát és Csap települések-
ről érkezett nehéz sorsú gyermek nyaralt 
augusztus közepén. Itt-tartózkodásuk költ-

ségeit Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, 
a Fejér megyei 3. sz. vk. fideszes országgyű-
lési képviselője és a választókerület telepü-
léseinek önkormányzatai biztosították. 
A képviselő és az érintett támogató települések 
több vezetője meglátogatta a táborlakókat a 
nemzeti ünnep előtt. Ott volt Martonvásár, Újba-
rok, Vál és Velence első embere, valamint Bicske 
alpolgármestere is.
Velence polgármestere, Koszti András szó sze-
rint igen súlyos bónusz ajándékkal érkezett 
Zánkára: közel 30 kilónyi dinnyével lepte meg a 
ráti és csapi gyerekeket, akik az ebédet követően 
közös erővel percek alatt meg is semmisítették a 
lédús nyári finomságot, hogy aztán némi asztali-
teniszezést követően – látogatóikkal, támogató-
ikkal együtt – a strand felé vegyék az irányt.

-mb-
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Jenson Button: 
Féktelenül

2016-ban jelentette be visszavonulását az egyik 
legismertebb Forma-1-es pilóta, a brit Jenson 
Button, aki tizenhét esztendőt töltött el a „szá-
guldó cirkusz” világában. Megidézi emlékezetes 
versenyeit, így többször is kitér a Magyar Nagy-
díjra, hiszen nemcsak első győzelmét ünnepel-
hette itt, hanem a 200. nagydíját is, szintén győ-
zelemmel. Könyvében gyermekkorát és családi 
életét ugyanúgy bemutatja, mint gokart-verseny-
zői karrierje kezdetét, majd váltását a Forma-1-re.

 Sinkáné Mihály Zita 
intézményvezető

Lengyel Balázs: 
Két Róma

Közel húsz év elteltével kerül ismét kiadásra 
Lengyel Balázsnak, az Újhold egykori szerkesz-
tőjének, a Nyugat ún. negyedik nemzedéke 
kritikusának esszé- és tanulmánygyűjteménye, 
amelyben elsősorban kortársairól, nemzedék-
társairól szól, ragaszkodva az esszéíró nemzedék 
hagyományaihoz, irodalomértéséhez, megköze-
lítési módjaihoz.

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

A MAGYAR 

NÉPMESE NAPJA

A rajzok témája: magyar népmese  Méret : A/4
Rajztechnika: bármilyen eszközzel

Beadásának határideje:  2018. szeptember 29. szombat 13.00 óra

Az elkészített rajzokat osztályfőnökötöknek, 
óvó néniteknek vagy a Könyvtárban adhatjátok le!

(Ne felejtsétek el a művek hátoldalára ráírni: az alkotó nevét, életkorát, 
szüleid email-címét és a választott mese címét!)

Legjobb rajzok kihirdetése: 2018. október 7. vasárnap 10.00 óra
Elbírálás korcsoportonként történik. 

A legjobban sikerült alkotások készítői könyvjutalomban részesülnek!
Az elkészült rajzokból kiállítást rendezünk.

Olvasni-Való 

 

Lengyel Balázs: Két Róma 

Közel húsz év elteltével kerül ismét kiadásra Lengyel Balázsnak, az Újhold egykori 
szerkesztőjének, a Nyugat ún. negyedik nemzedéke kritikusának esszé- és 
tanulmánygyűjteménye, amelyben elsősorban kortársairól, nemzedéktársairól szól, 
ragaszkodva az esszéíró nemzedék hagyományaihoz, irodalomértéséhez, megközelítési 
módjaihoz. 

 

 

Mary Ann Shaffer: Krumplihéjpite Irodalmi Társaság 
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módjaihoz. 

 

 

Mary Ann Shaffer: Krumplihéjpite Irodalmi Társaság 

1946 januárjában a Londonban élő Juliet Ashton levelet kap egy ismeretlen férfitól a csatorna-
szigeteki Guernsey-ről. A levél írója elmeséli, miért alakították meg a második világháború 
alatt, a német megszállás idején a Krumplihéjpite Irodalmi Társaságot, és az hogyan segítette 
a sziget lakóit abban, hogy átvészeljék a háborút. Így kezdődik a szívet melengető, varázslatos 
kisregény, melyben levélváltásokból, apránként rajzolódik ki előttünk a festői Guernsey-n 
élők humorral átszőtt, embert próbáló története. 

 

 

Jenson Button: Féktelenül 

2016-ban jelentette be visszavonulását az egyik legismertebb Forma-1-es pilóta, a brit Jenson 
Button, aki tizenhét esztendőt töltött el a "száguldó cirkusz" világában. Megidézi emlékezetes 
versenyeit, így többször is kitér a Magyar Nagydíjra, hiszen nemcsak első győzelmét 
ünnepelhette itt, hanem a 200. nagydíját is, szintén győzelemmel. Könyvében gyermekkorát 
és családi életét ugyanúgy bemutatja, mint gokart-versenyzői karrierje kezdetét, majd váltását 
a Forma-1-re. 

 

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

VÁROSI KÖNYVTÁR 

2018. OKTÓBER 2 –7. 

 

  Az OKN hetében lehetőség lesz: 

-  ingyenes beiratkozásra,  
- internetezésre és 
-  a lejárt határidejű könyvek késedelmi díj nélküli 

visszahozatalára. 

Kreatív Vasárnap  

2018. október 7. 9.30- 12.00 óráig:  Őszi termésekből kézműves 
foglalkozás gyerekeknek 

10.00 órakor: Az előzetesen meghirdetett, népmese napjához 
kapcsolódó rajzpályázat eredményhirdetése, könyvjutalmak átadása 
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ORSZÁGOS KÖNyVTÁRI NAPOK
VÁROSI KÖNYVTÁR – 2018. OKTÓBER 2–7.

  Az OKN hetében lehetőség lesz:
- ingyenes beiratkozásra, 

- internetezésre és
-  a lejárt határidejű könyvek 

késedelmi díj nélküli visszahozatalára.

Kreatív Vasárnap 
2018. október 7. 9.30- 12.00 óráig:  

Őszi termésekből kézműves foglalkozás gyerekeknek
10.00 órakor: Az előzetesen meghirdetett, népmese napjához 

kapcsolódó rajzpályázat eredményhirdetése, 
könyvjutalmak átadása

alkalmából, a Városi Könyvtár 

RAJZPÁLyÁZATOT
hirdet az óvodások és alsó tagozatos

 általános iskolások részére.

Mary Ann Shaffer: 
Krumplihéjpite Irodalmi 

Társaság

1946 januárjában a Londonban élő Juliet Ash-
ton levelet kap egy ismeretlen férfitól a csator-
na-szigeteki Guernsey-ről. A levél írója elmeséli, 
miért alakították meg a második világháború 
alatt, a német megszállás idején a Krumplihéj-
pite Irodalmi Társaságot, és az hogyan segítette 
a sziget lakóit abban, hogy átvészeljék a hábo-
rút. Így kezdődik a szívet melengető, varázslatos 
kisregény, melyben levélváltásokból, apránként 
rajzolódik ki előttünk a festői Guernsey-n élők 
humorral átszőtt, embert próbáló története.

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
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Szépkorúak

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Mire ez a beszámoló az olvasókhoz kerül, 
bizony már szeptember vége felé járunk. Én 
viszont még mindig a nyári élményeinket 
szeretném csokorba fűzni, mivel program-
jaink nagy része az augusztusi lapzárta után 
történt.
Rögtön az elején említeném Velence város 14. 
születésnapját, melyen a sok-sok szórakoztató 
program mellett sor került a „Velence város 
legszebb konyhakertje” díjak átadására, ame-
lyen klubtagunk, Katonáné Marika nem először 
vehette át munkájáért a megtisztelő oklevelet 
Koszti András polgármester úrtól. Ezúton is gra-
tulálunk neki és a többi díjazottnak. Ezután meg-
kóstolhattuk a város tortáját is, majd a tó feletti 
csodálatos tűzijátékban gyönyörködhettünk.
Lelkes színházlátogatóink továbbra is színvona-
las előadásokat láthattak az Esztrád Vízi Színház 
előadásain, a „Megfeszített” rockopera, a „Dok-

tor Herz” musical, a „Legyen a férjem” zenés 
bohózat szereplői mind-mind kiváló és felejthe-
tetlen élményt nyújtottak. Nagy érdeklődéssel 
vártuk „A bor legendája” gasztronómiai bores-
tet, ahol a házigazda, Nádas György színművész 
közreműködésével kiváló szőlősgyöröki borokat 
kóstolhattunk. A sok humorral átszőtt ismeret-
terjesztő előadást a  L’aura Band kísérte sajátos 
zenéjével, boros nótákat, népdalokat, saját dala-
ikat előadva. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
zenekarban a színház művészeti vezetője, Major 
Róbert és Szentgyörgyváry Laura (a zenekar név-
adója), a színház művészeti titkára játszottak és 
énekeltek az egész este folyamán. Így legalább 
alkalmunk nyílt rá, hogy személyesen is meg-
köszönjük a sok szép és szórakoztató előadást, 

amellyel nyári programjainkat gazdagították. 
Az évad befejező darabja a nagy sikerű „Made in 
Hungária” musical volt a Magyarock Dalszínház 
tolmácsolásában. A hirtelen ránk tört augusz-
tusi szélvihar (szerencsére az eső elmaradt) sem 
űzte el a közönséget, meleg dzsekikbe, taka-
rókba burkolózva néztük és tapsoltuk végig a 
műsort.
A nagy meleg ellenére is nagyon élvezetes volt a 
parlamenti látogatás, amelyre a polgármester úr 
invitálta a város nyugdíjas lakóit. A két autóbusz-
szal érkező százfőnyi résztvevőt a Parlament-
ben Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr 
fogadta. A kétfelé osztott csoportjainkat idegen-
vezetők kalauzolták végig a díszes folyosókon, 
lépcsőházakon,  a kupolacsarnokban megcso-
dálhattuk a díszes koronázási ékszereket, meg-
tekinthettük a felsőházi üléstermet, társalgót, 
valamint a díszlépcsőházat. Az egyórás séta 

végén jólesett mindenkinek a Parla-
ment „menzáján” elfogyasztott ízle-
tes háromfogásos ebéd.
Rengeteg szép élménnyel gazda-
godva tértünk haza a rekkenő hőség-
ben, és ezúton is megköszönjük 
Koszti polgármester úrnak a jól sike-
rült kirándulást.
A nyári szünet után örömmel és nagy 
létszámban gyűltünk össze klubter-
münkben, ahol először a nyári prog-

ramjainkról ejtettünk néhány szót, majd kiosz-
tásra került a második félévi programtervezet, 
végül klubtagunkat, Ujvári Mihályt köszöntöttük 
tortával és pezsgővel, 75. születésnapja alkal-
mából. Az ünnepelt étellel, itallal, mindenféle 
jóval látta vendégül a tagságot, Turánszky Gyu-
szi pedig zenéjével ismételten gondoskodott a 
jó hangulatról.
Évi szokásos lecsópartin-
kon jelenlétével megtisztelt 
bennünket a polgármester 
úr és kedves felesége, vala-
mint Sinkáné Mihályi Zita, 
a Hauszmann Alajos EKIK 
vezetője. Koszti úrtól tájé-
koztatást kaptunk néhány 
fontos, a közeljövőben váro-
sunkban sorra kerülő beru-

házásról, majd az ezt követő kötetlen beszél-
getésen a tagok kérdéseket tehettek fel, és 
elmondhatták észrevételeiket.
Végül a polgármester úr személyesen is meghí-
vott minket a közelgő Idősek Világnapja alkal-
mából tartandó rendezvényre, mely minden 
évben a Walzer étteremben kerül lebonyolításra. 
Minden kedves nyugdíjas társamnak és a lap 
olvasóinak nagyon szép nyárutót, kellemes őszi 
napokat és jó egészséget kívánok!

Egresfalviné Vidos Anna 
klubvezető 

Óvárosi 
Nyugdíjas Klub
Az elmúlt évhez hasonlóan a polgármester 
úr ismét kirándulni vitte a velencei nyugdíja-
sokat. Idén az Országházat látogattuk meg, 
ami nagy élmény volt számunkra. Nemcsak 
a koronát láttuk, de egy finom ebédet is 
kaptunk. Ezúton is köszönjük a nagyszerű 
élményt. A nyár tovatűnt, az élet visszake-
rült a régi kerékvágásba. Nemcsak a gyere-
keknek, nekünk is megkezdődtek a „dolgos” 
őszi napok, és megkezdtük a klubfoglalko-
zást. Az első klubnapon élménybeszámolót 
tartottunk, ahol szóba kerültek a színházi 
esték, a színes velencei programok, az uno-
kákkal való találkozás és az időjárás is. 
Idén is meghirdették a legszebb konyhakertek 
versenyét, és a zsűri döntése alapján első díjat 
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nyertem. Mivel személyesen nem tudtam részt venni a díjátadón, hadd 
köszönjem meg itt az elismerést és az elismeréssel járó oklevelet. Mi is 
készülünk az őszi-téli időszakra, rendezzük a kertjeinket, közben pedig a 
közös kirándulásokon is igyekszünk jól érezni magunkat. 
Minden kedves olvasónknak, nyugdíjas társunknak jó egészséget és szép 
őszi napokat kívánunk!  

Kantár Ferencné 
klubvezető

Nosztalgia III. számú 
Nyugdíjas Klub
Véget ért a hosszú, forró nyár, amit mi, az idősebb korosztály nehe-
zen viseltünk el. A nagy forróság ellenére idén is nagyon jól éreztük 
magunkat Koszti András polgármester úr és Tessely Zoltán képvi-
selő úr által szervezett parlamenti látogatásunkon. Európa második 
és a világ harmadik legnagyobb épülete, amely Steindl Imre tervei 
alapján neogótikus, eklektikus stílusban 1885-1904-ig épült, talán 
a világon a legszebb. Parlamenti sétánk befejezéseként nagyon 
finom ebédet kaptunk, utána kellemesen elfáradva indultunk haza. 
Köszönjük a nagyszerű élményt.
A Velence város születésnapján rendezett ünnepségen meglepetésünkre 
klubunk oklevelet kapott az Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola kert-
jében végzett munkájáért, amit nagy örömmel vettünk át. Ellátogattunk 
a Budai Várban rendezett nagysikerű Mesterségek Ünnepére, ahol renge-
teg szebbnél szebb kézműves termék mellett korabeli parasztudvarban a 
gyapjú-, illetve kenderfeldolgozás műveleteit követhettük nyomon. Aki-
nek kedve támadt, ki is próbálhatta, pl. a kendergerebenezést. Órákon át 
bóklásztunk a tengernyi látnivaló között, alaposan elfáradtunk, de a látot-
tak kárpótoltak mindenért.

A Testnevelési Egyetem kezdeményezésére több héten át részt veszünk 
közösségi sporttevékenységek szervezésében, melynek célja a közösség-
tudat erősítése, közös élményekben való részvétel, az egészségtudatosság 
növelése stb. A pár hétig tartó programban igyekszünk elsajátítani azokat a 
gyakorlatokat, amelyek korunknak és egészségi állapotunknak megfelel-
nek. Klubtársunk, Kolonics Károly műtét után lábadozik, ezért elhatároz-
tuk, hogy az esedékes klubnapon meglátogatjuk. Szerettünk volna örömöt 
okozni a Kolonics házaspárnak, akik nagy szeretettel fogadták a húsz fő 
látogatót. A felszolgált finom uzsonna után hatalmasat sétáltunk a közeli 
szőlőhegyen, élveztük a friss levegőt. Betegeskedő társainknak jobbulást, 
minden kedves olvasónknak jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné 
klubvezető

Valószínűleg nem egyedi, de mindenképpen megható történet a 
75 esztendős Kovács Józsefnéé, akinek csecsemőként a II. világ-
háborúban szüleivel együtt kellett a Velencei-tó partjáról az 
Alföldre menekülnie. A kedves, idős hölgy fia „merénylete” által, 
Velence polgármestere, Koszti András közreműködésével 74 
év után augusztus végén tért vissza először szülőhelyére, úgy, 
hogy mit sem sejtett az ellene készülő „merényletről”. Fia egy 
budapesti kiruccanásra hívta meg, melynek végén „véletlenül” 
Velencén, a Polgármesteri Hivatalban kötöttek ki, ahol a város 
első embere üdvözölte a meglepett és meghatott asszonyt

74 év után tért vissza Velencére



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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Női torna  
17.00–18.30

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Női torna
17.45–18.45

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Női torna  
18.45–19.45

Gymstick  
18.30–19.30

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  
9.30–10.30

Maminbaba hordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.30–19.40

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.

Meteor dance 
17.00–18.30.

ÁGI fitness 
18.30–19.40

5. Terem
Barbi balettiskola 

16.45–17.45
„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

Hatha Jóga
 elérhetőség:0620/5348110 

18.15–19.45
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
Ringató 

10–10.30

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

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

Házasságot kötöttek:

2018. augusztus 10-én
Baranyai Tibor – Szomolai Márta

2018. augusztus 11-én
Lajos Ferenc – Horváth Katalin

Weszely Csaba Péter – Terkovics Ildikó
2018. augusztus 15-én

Havasi Gábor – Papp Andrea
2018. augusztus 17-én

Boró László Sándor – Lukács Evelyn
Nagy Dávid – Hada Tímea

2018. augusztus 25-én
Gábori Márton – Szabó Mónika

Radics András – Dögei Eszter Mónika
2018. szeptember 1-jén

dr. Kudelich Ferenc Géza – Papp Emese Zsófia
2018. szeptember 7-én

Lakatos Dávid – Smatkó Szandra
2018. szeptember 8-án

Agócs László Zoltán – Pozsgai Éva

Molnár Zoltán – Tálos Borbála Anna

Gratulálunk!
Egri Andorné, Máthay Erzsébet 

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szabó zoltán
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

20 2014. november–december

Játszótér építő kaláka

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

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

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

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

2018. március

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

Lefolyók és nyomóvezetékek cseréjét, 
WC-tartályok, mosogatók, csaptelep-szifonok,

radiátorok és radiátorszelepek
CSERÉJÉT ÉS JAVÍTÁSÁT.

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

Gárdony, Szabadság u. 10.
  (       áruház mellett)

Tel.:  06 20 9 583 019
          22 781 800 

davidzoltan@gardony.hu 



Velencei Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Koszti András

HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

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

IGAZGATÁSI OSZTÁLY:
Szelei Andrea aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezető 589-417
(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, 
hagyatéki ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta 
igazgatási ügyintéző 589-408
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, 
gyermekétkeztetési támogatás)
Szabóné Szittnyai Krisztina
igazgatási ügyintéző 589-400
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés, szálláshely engedélyezés, 

talált tárgyak, kifüggesztések)
Ablonczi Ernő 
közterület-felügyelő 589-422, 
 30-588-6416
Pécsi Viktor
közterület-felügyelő 589-422, 
 30-255-7392

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann 
osztályvezető 589-414
Csikmérő Enricóné 
főkönyvi könyvelő 589-411
Egri Andorné 
főkönyvi könyvelő 589-411
Zsapka Judit 
pénzügyi ügyintéző 589-424
Csizik Gabriella 
pénzügyi ügyintéző 589-423
Sári Viktória 
pénzügyi ügyintéző 589-415
Kátai Éva 
pénzügyi ügyintéző 589-410
Nagy Mónika 
pénzügyi ügyintéző 589-410
Kovács Jánosné 
adóigazgatási ügyintéző 589-413
(építményadó, adókönyvelés,
adó- és értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta 
adóigazgatási ügyintéző 589-409
(iparűzési adó, talajterhelési díj, 
telekadó, adóigazolás,
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, 
gépjárműadó)
Bíró Gábor 
adóigazgatási ügyintéző 589-428
(adóbehajtás, végrehajtás, 
adók módjára behajtandó köztartozások)
 
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Fiala Károly 
osztályvezető                      589-407

Szilassy Gabriella 
városüzemeltetési ügyintéző 589-405
(út- és közmű építési ügyek, 
tulajdonosi hozzájárulás, 
közútkezelői hozzájárulás, 
közterület-használat)
Ruff-Pánczél Zsuzsanna 
városüzemeltetési ügyintéző 589-401
(zaj- és rezgésvédelem, HÉSZ, TAK, 
beruházási ügyek, telekalakítási ügyek)
Vida Tünde
városüzemeltetési ügyintéző 589-406
(fakivágási, tűzgyújtási ügyek, 
beruházási ügyek,
építési szolgáltató pont, 
hulladékgazdálkodás)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:
előjegyzéssel az 589-416 és 589-402 
telefonszámokon

ÜGYINTÉZŐK ÜGYFÉLFOGADÁSA:
hétfő   8.00 – 12.00
szerda  8.00 – 16.00
péntek  8.00 – 12.00

Pénztár nyitva tartása:
hétfő 10.00 – 12.00
szerda  9.00 – 12.00
 13.00 – 15.00
péntek  9.00 – 12.00

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

A Velencei Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:
e-mail: 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
Sarf György vezető 30 /537-7147
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  80/240-240
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-
dosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány 
- Velence, Európa park. Állandó nyitva tartás: 
hétfőtől - péntekig 8.00-18.00-ig, szombaton 
10.00-16.00-ig. Megnyitottuk Adomány kuckón-
kat ahol vásárlással is tudják támogatni Alapít-
ványunkat. Fekete Zsuzsanna +36 70 310 0042, 
nagycsaladosklub@gmail.com

Ácsmunkát, tetőfedést, 
bádogozást vállalok!

Valamint gipszkartonozást és
lambériázási munkákat.

Herák Tamás

8000 Székesfehérvár Kertész utca 3.
06-30/860-3320

herak.tamas@gmail.com



www.velence.hu

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
 
  ANTENNA  szerelése, javítás (hivatalos ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u. 28. 

    -„UPC DIRECT”    Bárhol az országban elérhető tányéros tévé, 
    -„MinDig TV”   ingyenes és extra digitális földi televíziós szolgáltatás, 

 

 VILLANYSZERELÉS  és   mérőhelyi munkák  VILLANYÓRA HELYEK  
            -Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások, 

   -Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése, 
 

 RIASZTÓSZERELÉS  és, VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ  rendszerek..stb 
  
      Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63                 Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15 
 

    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 
                                            

 

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

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.15–18.15

Női torna  
17.00–18.30

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna-gyógytorna
17.45–18.45

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Torna-gyógytorna  
18.45–19.45

Gymstick  
18.30–19.30

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
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.
ÁGI fitness 

18.30–20.00
5. Terem

Barbi balettiskola 
16.00–18.00

„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

Hatha Jóga
 elérhetőség:0620/5348110 

18.15–19.45
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

18.00–19.00
Ringató 

9.15–9.45

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

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

Házasságot kötöttek:
2018. március 17-én

Csepke Béla – Gyarmati Anikó

Bánhidi Viktor Attila – dr. Tóth Viktória

2018. március 24-én

Finta Imre – Horváth Anna

2018. március 29-én

Bokor Norbert – Nagy Ildikó

Gratulálunk!

Egri Andorné, Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI HÍREK

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!
A házi segítségnyújtás keretében szoci-
ális segítést vagy – a szociális wsegítést 
is magába foglaló – személyi gondo-
zást biztosítunk.
Személyi gondozás: olyan célzott segí-
tés, mely az igénybe vevő rendszeres 
hosszabb idejű támogatása, fejlesztése, 
amely elősegíti a körülményekhez 
képest legjobb életminőség elérését.
Szociális segítés: az ellátott minden-
napi életvitelében, személyes környe-
zete 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

Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

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

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

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

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

besemisi@freemail.hu

TERMELŐI MÉZ ELADÓ

Termelő: Simon Károly József 
Elérhetőség:
Velence, Diófa utca 3.
06-70-532-4101

AKÁCMÉZ� � � �
HÁRSMÉZ� � � �
VEGYESMÉZ� � � �
NAPRAFORGÓMÉZ� �
ARANYVESSZŐMÉZ� �
REPCEMÉZ

Termelői méz eladó!

AKÁCMÉZ    
HÁRSMÉZ    
VEGYESMÉZ    
NAPRAFORGÓMÉZ  
ARANYVESSZOMÉZ  
REPCEMÉZ
Termelő: Simon Károly József 
Velence, Diófa utca 3.
06-70-532-4101



2018. szeptember

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.

 

 
 

Az Axereal Hungary kápolnásnyéki és agárdi gabonatárolójába keres  
 

telephelyi munkatársat 
 

Az állás betöltéséhez előképzettség nem szükséges. 
 
 
 

Amit kínálunk : piaci bér és kafetéria, valamint  stabil, megbízható  
nemzetközi vállalati háttér. Részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges. 

 
 

Fő feladatok: 
 a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése (ki-betárolás) 

 a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése 
 alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen történő elvégzése 
 a gabonatároló karbantartási és tisztántartási feladatainak ellátása 

 a telephely környezetének rendben tartása 
 

 
Jelentkezés módja: Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését jelentkezését a következő lehetőségeken várjuk: 

telephelyek : 2484 Agárd, Pálmajor, vagy 2475 Kápolnásnyék a 7-es főút mellett a 42-es km-nél,  
email : telep.axereal@gmail.com, telefonon érdeklődni lehet: 06 30/313 8673 

Az állás betöltéséhez előképzettség nem szükséges.

Amit kínálunk : piaci bér és kafetéria, valamint  stabil, megbízható 
nemzetközi vállalati háttér. Részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges.

Az Axereal Hungary 
kápolnásnyéki és agárdi 
gabonatárolójába keres

telephelyi munkatársat

Jelentkezés módja: 
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését 

jelentkezését a következő lehetőségeken várjuk:

telephelyek : 

2484 Agárd, Pálmajor, vagy 2475 Kápolnásnyék 

a 7-es főút mellett a 42-es km-nél, 

email: telep.axereal@gmail.com, 

telefonon érdeklődni lehet: 06 30/313 8673

Fő feladatok:
s	a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése 
 (ki-betárolás)
s	a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése
s	alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen 
 történő elvégzése
s	a gabonatároló karbantartási és tisztántartási 
 feladatainak ellátása
s		a telephely környezetének rendben tartása

CASA MONDA  

CSALÁDI TAKARÍTÓ VÁLLALKOZÁS 
 

 

PROFILUNK 
Családi házak, nyaralók, apartmanok, lakások, irodák, 

közületek, újonnan épített ház, lakás (átadás-átvétel előtti)  
alkalmi, rendszeres, heti, kétheti, havi takarítása. 

Referencia kérhető. 
A Casa Monda Családi Takarító Vállalkozás az ön 

rendelkezésére áll. 

MEGOLDÁS - TISZTASÁG - DISZKRÉCIÓ  
HÍVJON MINKET! 

KAPCSOLAT: +36 70 6727 900 

A  
TISZTASÁG 



GEOFÉNY Kft.
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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 30/275-0582  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

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

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

Auftragsnummer: 0000583943
AuftragsPosition: 1 

Rendelés: hétfőtől péntekig: 8 00–21 00, sz.-v.: 8 00–20 00 óráig.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 33.
22/501-008, +36-30/332-2739

Szájsebészet
Implantológia 3D CT tervezéssel
Esztétikai fogászat
Smile Design – mosolytervezés
Fémmentes kerámia fogpótlások
CT diagnosztika

www.eldent.hu

Teljes körű fogászati ellátás, Fogorvosi Magánügyelet

Dr. Király Gyula
fogorvos

Dr. Salamon-Branis Orsolya
szájsebész szakorvos,
implantológus

Dr. Gál Szilárd
fogorvos

Dr. Szeibel Günther
fogorvos

Dr. Branis Edit
vezető fogszakorvos

Dr. Tóth Gellért
fogorvos

Dr. Szabó Zoltán
fogszakorvos

Dr. Salamon László
vezető főorvos,
implantológus

Dr. Popa Júlia
fogorvos

Dr. Czika Szilárd
fogorvos

Dr. Varga Levente
fogszakorvos

eldent.hu

EL-DENT, a tökéletes megoldás!
Garancia Megbízhatóság!

Stabil Modern Fogpótlások!
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Villanyszerelő
Jámbor Attila
Családi házak, panellakások 
komplett szerelése, kisebb 
javítási munkák

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

Kertgondozást, 
gyümölcsfa, 

szőlő metszést, 
permetezést vállalok.

Molnár József
06-30-682-4431



s u p e r i o r

Termál- és élményfürdő, szaunapark

Velencei lakosoknak és 65 év felettieknek kedvezményes belépés!

s u p e r i o r

Masszázs kínálatunk

Termál- és élményfürdőnk, tóparti strandunk szolgáltatásai az engedélyezett kapacitás 
eléréséig külsős fürdővendégek számára is igénybe vehetők. A befogadható létszám 
elérésekor a fürdő bezár. Kérjük, tájékozódjanak indulás előtt telefonon, SPA recepciós 
kollégáinknál (+36 22 589 971 / +36 22 589 973). Köszönjük.
Nyitva tartás:  vasárnap - csütörtök  8.00 - 21.30
 péntek - szombat  8.00 - 22.30

Pihentető, frissítő, aroma, indiai ayurveda, gyógy- és svédmasszázsok széles választékával 
várjuk vendégeinket! 
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 22 589 971  |  06 22 589 973  |  spa@velencespa.com 
Nyitva tartás:  hétfő - szombat  9.00 - 19.30
 vasárnap   9.00 - 17.30

Velence Resort&Spa          superior

2481 Velence, Béke u.      06 22 589 971      06 22 589 973
spa@velencespa.com      www.velencespa.com s u p e r i o r



Élmények felsőfokon a család minden tagjának

Velence Resort&Spa          superior

2481 Velence, Béke u.      06 22 589 971      06 22 589 973
spa@velencespa.com      www.velencespa.com s u p e r i o r
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A Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának velencei 
körzeti megbízottja, 

Kiss Balázs c. r. törzsőrmester  
minden hónap első és harmadik  

csütörtöki napján  
15.00 és 16.00 óra között

FOGADÓÓRÁT
tart a Balatoni út 65. sz. alatt található  

rendőri objektumban.

Tel: +36 70 199 5980


