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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. október 9. – november 9. Időszaki kiállítás
Bóla Boglárka akvarellfestő kiállítása
11.00-16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. október 21. Velence SE-FLAVUS – Mány 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
14.30
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u. 52.)

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

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. október 29., november 12., 26. 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 31. VI. Tökös Mulatság
Tökös programok egész délután Halloween táncshow-val, 
szellemlabirintussal, tökfaragással, töklámpás-felvonulással, 
Tökkirály- és Tökkirálynő-választással
14.00-19.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

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 folytatódik. A megemlékezés-
sorozat a Civilház emléktáblájánál ér véget.  
10.00 – 11.30
Velencei temető (Ország u. 23.)

2018. november 3. Velence SE-FLAVUS – Herceghalom 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
13.30
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u. 52.)

2018. november 16. – december 16.    „Vízjelek a semmin”
Kalmár Zsolt képi gondolkodó kiállítása
A tárlatot november 16-án 16.00 órakor megnyitja: 
Koszti András polgármester
11.00-16.00 (hétköznapokon)
Wenckheim-kastély (Tópart u. 52.)

2018. november 17. Velence SE-FLAVUS – Pákozd 
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés                                                           
13.00
Sportpálya (Kastélypark – Tópart u 52.)

2018. november 17. Meditatív körtánc Velencén
Meditatív körtánc gyönyörű meditációs hangokra, zenékre. 
Aki kipróbálja, ezáltal feltöltődik, kikapcsolódik a mindennapokból.
A program ára: 1500 Ft. Előzetes jelentkezés szükséges a 
dancsandrea11@gmail.com e-mail címen.
16.00-17.00
Green Residence (Hársfa u. 1/A.)

 PROGRAMELŐZETESEK
                                              
2018. december 1. V. Mikulás Buli a Korzón
Gyermekműsorok, találkozás a Télapóval, játékok, 
zenés műsor, csokikeresés és egyéb vidám programok.
14.00-19.00
Velence Korzó (Tópart u. 47.)

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: Koszti András polgármester és a három velencei 
nyugdíjasklub vezetője (balról jobbra: Kantár Ferencné, 
Egresfalviné Vidos Anna, Herczeg Ferencné) az idősek világnapi 
eseményen. Fotó: Igari Balázs

Velencei
események
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Képviselői fogadóórák 
2018. november

Dr. Sirák András: 15.00 – 16.00
 2018. november 8. (csütörtök) 
Dr. Sirák Andrásné: 15.00 – 16.00
 2018. november 8. (csütörtök) 
Fésűs Attila: 8.00 – 10.00
 2018. november 9. (péntek) 
Juhász Gyula: 8.00 – 10.00
 2018. november 5. (hétfő) 
Martinovszky József: 10.00 – 12.00
 2018. november 5. (hétfő) 
Szabó Attila: 8.00 – 10.00
 2018. november 16. (péntek) 
Szabó György: 14.00 – 15.00
 2018. november 20. (kedd) 
Uj Roland: 10.00 – 12.00
 2018. november 5. (hétfő) 

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

Kedves Velenceiek!
Bár még lapzártánk napjaiban is vissza-vissza-
kacsint a „vénasszonyok nyara”, barátkoznunk 
szükséges azzal a gondolattal, hogy jövő nyárig 
el kell köszönnünk a strandidőtől. Az ősznek is 
megvan azonban a maga szépsége változatos 
színeivel és időjárásával. Itt, a mi csodálatos 
tavunk környezetében kiváltképp érdemes a 
kellemesebb napokon kirándulni, gyönyörködni 
a táj szépségében. 
Egy élményekben gazdag kiruccanásra nincs 
is kiválóbb helyszín, mint a Bence-hegy és a 
hegy tetején található új kilátó. Az a kilátó, 
amely eddig igazi sikertörténet. A márciusi 
megnyitó óta minden előzetes várakozá-
sunkat felülmúlta a létesítmény látogatott-
sága, havi átlagban nagyjából 10 ezren, az 
első félévben közel 60 ezren csodálhatták 
meg tetejéről az onnan elénk táruló páratlan 
panorámát.
Ami a konkrét eseményeket, történéseket illeti: 
szeptember közepén ismét városunkban került 
sor a Fidesz-KDNP háromnapos kihelyezett frak-
cióülésére. Nagy öröm számunkra, hogy újra 
Velencét választotta tanácskozása színhelyéül 
a kormányzó frakciószövetség. Az pedig külön 
személyes megtiszteltetés, hogy választóke-
rületi elnökünk, Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő úrral, miniszterelnöki biztossal együtt 
fogadhattam az érkező minisztereket, államtit-
károkat, valamint Kövér László házelnök urat és 
Orbán Viktor miniszterelnök urat.
Szeptember 16. és 17. napján rendezték meg 
a Nemzeti Vágtát, amelynek – a szakma szerint 
is –egyik legjobban sikerült előfutama a júliusi 
Velencei Vágta volt. A budapesti Hősök terén 
lebonyolított fináléban a településünket képvi-
selő Sipos Imre jól teljesített, de igen erős elő-
futamából nem jutott tovább. Ott volt viszont 
a középdöntőben a Velencei Vágta győztese, 

Bagonyi Gergely, aki rendkívül szoros verseny-
ben, alig fél másodperccel a győztes mögött a 4. 
helyen futott be. Csak egy kis szerencse hiány-
zott számára a nagydöntőhöz. Jellemző futama 
erősségére és balszerencséjére, hogy jobb idő-
vel esett ki, mint amilyen idővel döntőbe jutott 
a későbbi győztes, temerini versenyző! 
A helyszínen személyesen gratuláltam a kővá-
gószőlősi fiatalembernek, akinek átadtam azt a 
róla festett portrét is, amit Mészáros Nelli fes-
tőművész ajánlott fel a velencei elővágtán. Szá-
munkra sok tanulsággal, olyan értékes tapaszta-
latokkal zárult első nemzeti vágtás részvételünk, 
amelyeket felhasználva 2019-ben még sikere-
sebb elővágtát tudunk rendezni Velencén.
Résztvettem szeptember 19. napján a Velence 
SE taggyűlésén, amelynek keretében a jelenlé-
vők egyhangú szavazással, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül választották meg az új, öttagú 
elnökséget, Ferenczi Gyula és Győrffy Gergely 
társelnökök vezetésével. Az ő tavalyi szerepvál-
lalásuk óta jó irányba tartott egyesületünk sze-
kere, így örülök annak, hogy velük folytatódhat 
a klub történelme, és végre helyreállhat a rend 
a Velence SE körül. Gratulálok a megválasztot-
taknak, eredményes, nyugodt munkát kívánok 
nekik. Hajrá, Velence!
Villámlátogatást tettek városunkban október 
2. napján a Wenckheim-kastély egykori névadó 
tulajdonosának leszármazottjai: gróf Wenck-
heim Frederik, Karin Wenckheim grófnő és gróf 
Wenckheim Lászlóné Csáki Ilona. A vendégeket 
polgármester kollégám, „a Wenckheimek fész-
keként” is nyilvántartott Békés megyei telepü-
lés, Szabadkígyós vezetője, Balogh József is elkí-
sérte. Nagyon fontosnak tartom a hagyományok 
ápolását és a kapcsolatépítést, ezért kifejezetten 
nagy örömömre szolgált a Wenckheimek látoga-
tása és a kölcsönös információcsere. 

Örömmel jelenthetem: 
az idén is kiválóan sike-
rült hagyományos, idő-
sek világnapi rendezvé-
nyünk október 3. napján. 
KÖSZÖNET ÉRTE MINDEN 
RÉSZTVEVŐNEK! Remek 
hangulatban tölthettem 
el egy délutánt és estét 
Velence nyugdíjasainak 
körében. Solymos Tóni 
ismert slágerei és előa-
dása, a finom estebéd, a 
tombolasorsolás és az 
élő örökzöld slágerek is 
hozzájárultak az esemény 

sikeréhez.  Külön kiemelném a velencei Mese-
liget Óvoda Nyuszi csoportjának, valamint a 
Zöldliget Általános Iskola 2.a. osztályos kisdi-
ákjainak szívmelengető, nagy odaadással előa-
dott produkcióit, amelyekkel ugyancsak emel-
ték a program színvonalát. Gratulálok a gyere-
keknek és felkészítőiknek: Lajoskúti Évának, 
Banka Máriának és Bacsa Orsolyának az óvoda, 
Nagy-Kaszap Dittának és Beregnyei Renátának 
az iskola részéről!
Október 4. napján arra a 12 hős magyar hon-
védtábornokra és egy ezredesre emlékeztünk 
a Zöldliget Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola és Gimnáziumban, aki-
ket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
során játszott szerepük miatt ítéltek halálra és 
végeztek ki Aradon 1849. október 6-án. A házi-
gazda intézmény diákjainak kiválóan felépített 
műsora méltó emléket állított a hősöknek. Gra-
tulálok a résztvevő tanulóknak és felkészítőik-
nek! Az ünnepi műsor után a Hősök parkjában 
koszorúzással hajtottunk fejet az aradi vértanúk 
emléke előtt.
November a mindenszentekkel és a halottak 
napjával kezdődik. Ne feledkezzünk meg azokról 
a szeretteinkről, akik már sajnos nem lehetnek 
velünk. Látogassuk meg sírhelyeiket, és emlé-
kezzünk meg róluk főhajtással, egy-egy szál 
virággal, gyertyával vagy mécsessel.
                      

Koszti András
polgármester
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Orbán Viktor miniszterelnök úr fogadása a frakcióülés előtt



V 
ELENCEI HÍRADÓ: Főorvos úr, 
köszönöm, hogy fogadtál. Közel 
két éve beszéltünk utoljára, kéré-
semre akkor kielemezted az 
egészségügy helyzetét országos, 

megyei és járási szinten is. Elmondtad a velen-
cei Szakorvosi Rendelőintézet születésének tör-
ténetét, az akkori állapotot. Kérlek, szóljál róla, 
hogy azóta mi minden történt, és mi várható a 
közeli jövőben. Nyilván a folyamatos üzemelte-
tés is sok gondot, problémát jelent, de ismervén 
a magad és munkatársaid lendületét, valószínű-
nek tartom, hogy további fejlődésnek, fejlesztés-
nek is elindítói vagytok.
Dr. Ferencz Péter: Jól sejted, több fejlesztésről 
is beszámolhatok, ezek egyértelműen a kiterjed-
tebb, a teljesebb betegellátást célozzák. Ellátási 
területünkön kívülről is nagy érdeklődés övezi 
szakorvosi ellátásunkat, hiszen 500 méterre 
vagyunk Gárdony közigazgatási határától. Gár-
dony, Pusztaszabolcs, Tordas, Gyúró, Kajászó, 
Baracska lakosai is sokan járnak hozzánk. Kez-
detben, a 2010–2012 időszakban volt szabad 
kapacitása a rendelőintézetnek, ennek terhére 
tudtuk ellátni a területen kívülről érkező bete-
geket is. A velencei Szakorvosi Rendelőintézet 
a jelzett lakosság számára – kapacitáskérelmé-
nek, illetve a Regionális Egészségügyi Tanács és 
az Egészségügyi Minisztérium támogatásának 
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Gyógyítóink

Solymosy József

Gyógyítóink

Dr. Ferencz Péter
intézményvezető főorvos

megfelelően – 200 óra/hét szakorvosi- és 120 
óra/hét nemszakorvosi-óra kapacitással, ott-
honi szakápolással, nappali kórházi ellátással, 
opcionális szolgáltatásokkal korszerű járóbe-
teg-szakellátást biztosít. A rendelőintézetnek 
tehát meg van szabva a szakorvosi óraszámke-
rete, ennek megfelelően a finanszírozási kerete 
is adott. Ezt a keretet már harmadik éve több 
mint 100%-ban kihasználjuk, jelenleg 130%-os 
kapacitás-kihasználtság mellett működünk. Az 
egészségbiztosítási rendszer jellemzője, hogy 
100%-os kihasználtság fölött is finanszíroz, deg-
resszív mértékben. Ha az egészségügyi intéz-
mény 120% fölött kihasználja a kapacitását, az 
ún. TVK-t, akkor a működése ráfizetésessé válik. 
A gazdaságos működés csak a Velencei Önkor-
mányzat kiegészítő finanszírozása és saját bevé-
teleink segítségével lehetséges. A velencei Szak-
orvosi Rendelőintézet népszerű, sokan keresik. 

Ez azt jelenti, hogy érzékenyen kell figyelnünk 
a teljesítmény mértékét, és nem egy esetben 
arra kényszerülünk, hogy bizonyos szakmákban, 
ahol a fokozott igény miatt megnyúltak az elője-
gyzési idők, a területen kívüli lakosok vonatkozá-
sában korlátozzuk az igénybevétel lehetőségét. 
Így volt ez a gárdonyiak esetében is.
VH.: A kapacitást nyilvánvalóan növelnetek kel-
lett, ehhez  honnan a forrás?
Dr. Ferencz Péter: Miután Gárdony Város Önkor-
mányzata csatlakozott a rendelőintézetet Velence 
Önkormányzatának vezetésével működtető 
önkormányzatok közösségéhez, készítettünk egy 
szakmai anyagot. Ez azt tartalmazta, hogy milyen 
mértékben kellene megnövelni a rendelőinté-
zet szakorvosi óraszámkeretét és finanszírozási 
keretét ahhoz, hogy a gárdonyi, agárdi, dinnyési 
lakosokat is el tudjuk látni, és emellett a műkö-
dés közelítsen a rentabilitáshoz. A szakmai anyag 

folytatás a 9. oldalon
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Gyógyítóink

VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET - SZAKRENDELŐI BEOSZTÁS

Szakorvosi Rendelőintézet - Velence, Balatoni út 65. Tel.: 22/589 515

 SZAKRENDELÉS  HÉTFŐ  KEDD  SZERDA  CSÜTÖRTÖK  PÉNTEK 

Általános  DR. ZAKAR GÁBOR DR. NÉMETH ATTILA  DR. SZABÓ PÉTER DR. KALMÁR JÓZSEF  
 belgyógyászat 13:00-16:00 8:00-12:00  08:00-09:00  08:00-12:00 
   (NEFROLÓGIA)   
   DR. SZABÓ PÉTER
   08:00-09:00          

Hepatológia    DR. GAJDÁN LÁSZLÓ
Gasztroenterológia   16:00-20:00

 Endokrinológia,    DR. NÉMETH CSILLA
 anyagcsere és diabetológia   08:00-13:00
     (átmenetileg szünetel)          

 (Endokrinológia,    VÁNDOR ANITA
anyagcsere   09:00-12:00
és diabetológia)   (átmenetileg szünetel)   
Diabetológiai edukáció

Általános sebészet  DR. REICH VIKTOR   DR. REICH VIKTOR DR. BOTÁR ANDRÁS 
   16:00-20:00   9:00-12:00 10:00-14:00

Általános sebészet DR. JACHYMCZYK GYÖRGY
Proktológia 16:00-20:00

Általános sebészet  DR. KERKUSKA LÁSZLÓ
Gyermeksebészet    08:00-12:00

Érsebészet DR. TURCSÁN ERIK
   (időpont előzetes 
   egyeztetés szerint)

Kézsebészet     DR. IMRE LÁSZLÓ
    16:00-19:00

Nőgyógyászat DR. GYURANECZ MIKLÓS DR. NAGY LÁSZLÓ DR. NAGY LÁSZLÓ     
     14:00-19.00 13:00-18:00 08:00-14:00

Csecsemő- és gyermek-  DR. LÁSZLÓ ERZSÉBET  DR. MAYER GIZELLA
kardiológia  8:00-12:00  15:30-19:30

Gyermek Tüdőgyógyászat DR. SZOKÓ MÁRTA
   15:30-19:30

Fül- Orr- Gégegyógyászat DR. HORVÁTH ZOLTÁN
   15:00-19:00

Szemészet     DR. LÁNG JUDIT  DR. NYIRATI ADRIENN
    10:00-16:00  11:00-14:30

Bőrgyógyászat     ÁTMENETILEG SZÜNETEL  ÁTMENETILEG  SZÜNETEL

Neurológia     DR LENCSÉS TAMÁS   DR. RÓNAI LÁSZLÓ
    08:00- 12:00   09:00-13:00

Ortopédia        DR. HORVÁTH SZABOLCS  DR. HORVÁTH SZABOLCS
                   08:00-14:00   14:00-20:00

Urológia  DR. ARÁNYI GÁBOR   DR. RÁCZ LAJOS
   08:00-12:00        15:00-19:00

Reumatológia        DR. VÉGH DÓRA DR. VÉGH DÓRA DR. VÉGH DÓRA
     13.00-19:00 08:00-13:00 08.00-13:00

Pszihiátria  DR. VARGA LÁSZLÓ  DR. SERKI MÁRTA DR. PÁKOZDI PÉTER
     15:00-19:00 9:00-13:00
     (PÁRATLAN HÉT) (PÁROS HÉT)

Tüdőgyógyászat     DR LUPKOVICS GERGELY    DR. LUPKOVICS GERGELY           
    15:00-20:00    16:00-19:00

Kardiológia  DR. KOVÁCS ATTILA DR. KIRÁLY ANNA DR. KIRÁLY ANNA
    12:00-20:00  08:00-13:00 08:00-13:00

Gyógytorna  KÖRÖMI ANIKÓ KÖRÖMI ANIKÓ KÖRÖMI ANIKÓ KÖRÖMI ANIKÓ KÖRÖMI ANIKÓ
   07:30-12:30  12:30-17:30 07:30-12:30 12:30-17:30 07:30-11:30

Fizioterápia  VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN VICZAINÉ BERKEI KATALIN
   07:00-15:00  07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00

Vérvétel 06:00-11:00  06:00-11:00  06:00-11:00  06:00-11:00

Röntgendiagnosztika   8:00-18:00   08:00-18:00      

Ultrahang  DR. TURA TÍMEA  DR. BLASKOVITS LÁSZLÓ Dr. SZÉKELY MIKLÓS DR TURA TÍMEA
   08:00-17:00     9:00-13:00 08:00-9:00 08:00-14:00
      DR. KÖVY KATALIN          
     16:00-20:00
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Helytörténet A-tól Z-ig

A Dömötöri Németh 
család nyomában 

A helytörténeti kutatás sokszor a véletlent is 
segítségül kapja ahhoz, hogy újabb érdekes 
információkkal gazdagodhasson az egyesület 
most sem kevés gyűjtött anyaga. Az alábbi írás 
a Meszleny temetőben található dupla címeres 
sírkő történetét ismerteti meg az olvasókkal.
Nemrégiben levelet kaptunk Bécsből, Kövi 
László úrtól, aki családtörténeti kutatással is 
foglalkozik, segítségünket kérte ahhoz, hogy 
minél többet megtudjon az említett sírkö-
vön található címerekről és az alatta nyugvó 
Meszleny Ferencről és feleségéről, Dömö-
töri Németh Annáról (1787-1860). Meszleny 
Ferenc 1769-ben született, Fejér megyei főbíró 
volt, és 1854-ben halt meg 86 éves korában. Az 
ő felesége volt a Dömötöri előnévvel ellátott 
Németh Anna, aki szintén egy helyen nyug-
szik párjával. A kettős címerű sírkő keltette fel 
a kutató érdeklődését, szerette volna tudni a 
két nemesi család összefonódását és a Németh 
család eredetét. Maguk a címerek sem voltak 
jól kivehetők azokban az anyagokban, amiket 
talált, szerette volna jobb minőségben szem-
revételezni az ábrázolást, hiszen egy nemesi 
címer nagyon sok információt tartalmazhat a 
szimbólumai kapcsán. 
A Meszlenyek címere ismert már a heraldikai 
szakirodalomban, de a másik címerről nem volt 

leírás. Így aztán a nyomába 
eredtünk a rejtélyes törté-
netnek. Az internet nyújtott 
némi támpontot a Németh 
család eredetével kapcso-
latban, a Vas megyei szál 
látszott bizonyosnak, hogy 
onnan származott ide Anna, 
a Dömötöri előnév létrejöt-
téről is maradt fenn adat. 
Több település összevonása 
után – melyek egyike volt 
Dömötöri, a mai települést 
Sorkifaludnak (Sorok patak 
folyik arra) hívják. Anna apja, Dömötöri Németh 
János 1825-ben királyi tanácsos volt. Öt gyerme-
kének egyike volt Anna. A Meszleny családnak 
Győr vármegyében is voltak birtokai, valószínű-
leg innen ered a két család ismeretsége és a 
későbbi összekapcsolódása. Sajnos nem sok fel-
jegyzés maradt a nemesi családokról szóló szak-
irodalomban, de a megyei levéltár polcain sem.
 A következő lépés a Németh-címer részletei-
nek felkutatása volt, előbb fotók alapján, majd 
személyesen a helyszínen. A pontos részletek 
rögzítéséhez Indiana Jones-i leleményre volt 
szükség, egy papírlap és némi kréta segítségével 
sikerült átsatírozni a kissé már elkopott szim-
bólumokat. Így derült ki, hogy a címerben egy 
oroszlán és rózsabimbók látszanak. A jellegzetes 
virágábrázolás más Németh családi címerben is 
fellelhető, ezek alapján feltételezhető, hogy 
ugyanazon család elágazásáról lehet szó. 
Így derült fény a két nemesi család kapcsolatá-
nak részleteire, akik az örök nyughelyen is meg-
őrizték származásuk bizonyítékát.

Ludmann Ágota
Velencei Helytörténeti Egyesület

Wenckheimek                                  
látogatása Velencén
Velence városának egyik legnagyobb értéke, 
legpatinásabb épülete a Wenckheim-kastély, 
amelyben ma közművelődési központ, könyvtár 
és helytörténeti egyesület működik. A koráb-
ban általános iskolaként is funkcionált épület 
névadó tulajdonosának leszármazottjai: gróf 

Wenckheim Frederik, Karin Wenckheim grófnő 
és gróf Wenckheim Lászlóné Csáki Ilona láto-
gattak október 2-án a városba, „a Wenckheimek 
fészkeként” is nyilvántartott Békés megyei tele-
pülés, Szabadkígyós vezetője, Balogh József tár-
saságában. 
A vendégeket Koszti András polgármester, 
valamint a Hauszmann Alajos Közművelődési 
Intézményközpont és Könyvtár, illetve a Velen-
cei Helytörténeti Egyesület vezető munkatársai, 
Sinkáné Mihály Zita, Kalmár Zsolt és Galambos 
Györgyné fogadták, majd tájékoztatták a kastély 
történetéről, jelentőségéről, valamint az épület-
tel kapcsolatos tervekről.
– Nagyon fontosnak tartom a hagyományok 
ápolását és a kapcsolatépítést, ezért kifejezet-
ten nagy örömömre szolgált a Wenckheimek 
mai látogatása és a kölcsönös információcsere. 
Vendégeink ígéretet tettek arra, hogy a jövőben 
is figyelemmel kísérik a kastély sorsát és a váro-
sunkról szóló híreket, mint ahogy én magam is 
ígéretet tettem arra polgármester kollégámnak, 
hogy a közeljövőben ellátogatok majd Szabad-
kígyósra, ahol tüzetesebben megismerkedhe-
tek a Wenckheim család történetével – mondta 
Velence első embere, Koszti András.
A vendégek nevében Balogh József, szabadkí-
gyósi polgármester méltatta Velencét, hangsú-
lyozta: tudták, hogy a település, a tó és környéke 
szép és népszerű a turisták körében, a tapasz-
taltak azonban az előzetes várakozásaikat is 
felülmúlták, sokkal többet kaptak látványban és 
a település fejlettségét illetően, mint arra számí-
tottak.

-mátay-
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Az aradi hősökre emlékeztünk

Október 4-én arra a 12 hős magyar honvédtábor-
nokra és egy ezredesre emlékeztünk a Zöldliget 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Baptista Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban, akiket az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc során játszott 
szerepük miatt ítéltek halálra és végeztek ki 
Aradon 1849. október 6-án. A megemlékezésen 
először Koszti András polgármester szólt a jelen-
lévőkhöz. Beszédében kiemelte, hogy a kivégzett 
tizenhármak mindvégig kiálltak elveik mellett, 
nem hátráltak meg, nem hódoltak be sokszoros 
túlerőben lévő legyőzőiknek, mintát adtak a világ-
nak bátorságból és hazaszeretetből. 
– Tizenkét tábornok és egy ezredes – s ki tudja 
még hol, milyen körülmények között és hányan 
– mártírhalált haltak. Nem volt amnesztia, nem 
volt enyhítés, nem volt bocsánat. Megszökhet-
tek volna, de nem tették, tudatosan vállalták 
sorsukat. A tizenhármak átlagéletkora 46 év volt. 

 Velencén történt

7

Jól halad a rendelő felújítása

Élhettek volna még, szerethettek volna, de ők a 
legértékesebbet áldozták hazájukért, az életü-
ket. Leiningen Westerburg Károly kivégzése előtti 
utolsó mondatait idézve: „A világ feleszmél majd, 
ha látja a hóhérok munkáját!” 
Feleszmélt a világ? A kérdés költői. Nézzünk csak 
meg egy híradót. Az ember lassan már az utcára 
sem mer kimenni olyan országok nagyvárosai-
ban, amelyek eddig mintát adtak európaiságból. 
Haladnak az Egyesült Államok irányába, persze 
nem földrajzi és politikai értelemben, hanem – a 
szókapcsolatot követve – összegyúrásukra, fel-
hígításukra tett kísérletek hatására. Ezek veszé-
lyes kísérletek. Mint egy nem kellően kipróbált 
gyógyszernek, nem várt mellékhatásai vannak. 
Ilyenek a nemzet- és identitásvesztés, a hagyo-

mányok, valamint az eszmei és épített értékek 
eltűnése.
Hiszünk az egyetemes kultúra sokszínűségében. 
Szeretünk utazni, idegen szokásokat megismerni. 
Örömmel fogadunk más kultúrából érkező láto-
gatókat, akik kíváncsiságból jönnek ide, szívesen 
segítünk a rászorulókon, de irányított népesség-
cserében és értékpusztításban nem veszünk részt. 
Az egyetemes kultúra sokszínűségét a nemzeti 
kultúrák sokszínűsége adja. Mindenkinek köteles-
sége a sajátját ápolni, megőrizni, és ha kell, küz-
deni érte. Ez a ma mártírsága és az októberiek üze-
nete számunkra, legyen az ’49 vagy akár ’56. Meg 
kell teremtenünk az alapokat ahhoz, hogy ránk 
is emlékezhessenek egykoron – hangsúlyozta 
ünnepi beszédében Koszti András polgármester.
A városvezető szavai után a házigazda intézmény 
diákjainak kiválóan felépített műsora állított 
méltó emléket az aradi mártíroknak. Az ünnepi 
programot a Hősök parkjában koszorúzás zárta.

Mátay Balázs
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Az elmúlt időszakban egyre rosszabb álla-
potba került Velencén az 1. sz. Családor-
vosi Körzetet ellátó dr. Szabó Irén orvosi 
rendelője, így sokan méltán örültek, ami-
kor a város polgármesterének, Koszti 
Andrásnak – Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő segítségével és hathatós támo-
gatásával – sikerült olyan pályázati forrás-
hoz jutnia, amelyből fel tudják újítani a Fő 
utcai épületet. A település első embere 
pozitív hírrel szolgált a rekonstrukció 
kapcsán: a munkálatok jól haladnak, így 
nem sokáig kell már a betegeknek a Tópart 
utcai Hélios Hotelben kialakított ideigle-
nes rendelőbe járniuk.

– Konzultáltam a kivitelezést végző szakem-
berekkel, és meg is tekintettem a munkálatok 
állását. Ezek alapján örömmel jelenthetem, 
hogy a tervezett ütemnél eddig gyorsabban 

folyik a felújítás, így legkésőbb – az eredeti 
terveknek megfelelően – január elejétől, de 
erős eséllyel akár már decembertől az újjáva-
rázsolt Fő utcai épületben, illetve rendelőben 
fogadhatja pácienseit dr. Szabó Irén. Ezúton is 
szeretném megköszönni a segítséget Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő úrnak, minisz-
terelnöki biztosnak – foglalta össze a lénye-
get Koszti András polgármester.

 -mb-
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‘56 emlékére

Gyógyítóink

Solymosy József

Az MDP (a kommunisták pártjának sokszor változtatott, éppen akkori elne-
vezése) leváltotta Gerő Ernőt, helyette az akasztós Kádár Jánost jelölte ki a 
pártjuk főtitkárául. Katonai vezetéssel Apró Antalt (Gyurcsány feleségének 
nagyapját) bízták meg „középületek, hatalmi központok ha kell fegyveres 
harccal, véráldozatok árán történő megvédésére.”
Az áldozatok számát lehetetlen utólag pontosan regisztrálni, abban meg-

egyeznek a kutatók (Kahler Frigyes, Kéri Edit, Kő Pál és mások), hogy mint-
egy ezer fő körüli a halálos áldozatok száma. A sebesültek számát még 
megbecsülni sem lehet.
Emlékezzünk kegyelettel mártírjainkra, de ne feledkezzünk meg a 2006-
os szemkilövéses rendőr-attakról sem, annak elrendelőjéről!
A gyászos esemény több költőnket is megihlette. Íme:

1956. október 25. délelőttje. Békés tüntetők, gyermekes anyák, tolószékes idősek gyülekeznek a Parlament előtt, a Himnuszt éneklik. Egy-
szer csak izzó nyomjelző lövedékek pattognak le a Parlament faláról, majd egy, az egész teret betöltő éles női halálsikoly. Egy pillanat alatt 
tudatosult az emberekben, hogy itt nemcsak ijesztgetnek, hanem éles tölténnyel sortüzet lőnek, kegyetlenül ölnek, gyilkolnak, mészárol-
nak.  Kik, honnan? Talány. Kutatók állítása abban megegyezik, hogy a Báthory utca felől közelítő szovjet tank is egy rövid géppuska- sorozatot 
lőtt a tömegbe, ugyanakkor a Földművelési Minisztérium tetejéről, vagy/és a padlásteréből is lőttek. Vajon ki adta ki, és kiknek adták ki a 
tűzparancsot?

Megyünk, valami láthatatlan 
áramlás szívünket befutja,

akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca.

Nincs más teendő; ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,

valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.

Zászlóink föl, ujjongva csapnak, 
kiborulnak a széles útra,

selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca.W

Ismét mienk a bátor ének,
parancsolatlan tiszta szívvel,

s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz; belügyminiszter?

Tamási Lajos: Piros vér a pesti utcán
Piros vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,

belügyminiszter, kire lövetsz?

Kire lövettek összebújva
ti, megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok,

titeket nem mentenek.

S a nép nevében, aki fegyvert
vertél szívünkre, merre futsz
véres volt a kezed már régen,
Gerő Ernő, csak ölni tudsz?

Piros a vér a pesti utcán.
Eső esik és elveri,

mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.

Piros a vér a pesti utcán,
Munkások –  ifjak vére folyt,
Három szín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót!

A három szín-lobogók mellé 
tegyetek három esküvést:

sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét.

A fogadalom, te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,

hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.
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folytatás a 4. oldalról

elkészítésénél több körben egyeztetés történt 
a velencei és a gárdonyi önkormányzati vezetők 
között, valamint a Fejér Megyei Szent György Egye-
temi Oktatókórház vezetésével. Többletkapaci-
tás-befogadási kérelmünket elküldtük a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) Többlet-
kapacitás-befogadási Bizottságához, mely anya-
gunkat hiánypótlásra visszaküldte. A hiánypótlás 
során valamennyi érintett szakmai kollégium 
tagozatának támogató véleményét megszerez-
tük, és anyagunkat ezekkel a támogató szakvéle-
ményekkel kiegészítve ismét megküldtük a TBB-
nek. Jó hír, hogy a befogadás szeptember végén 
megtörtént, köszönet érte minden ügyünket 
segítő támogatónknak, közöttük Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő úrnak is. Az elbíráláskor 
sikerként könyvelhetjük el, hogy a kért 50 szakor-
vosi óra helyett 37-tel bővíthetjük óraszámunkat, 
míg a nem-szakorvosi óraszámbővítésre kért 30 
helyett 2 óra bővítést kaptunk. Az új lehetőségek-
kel módosított működési engedélyünket a járási 
tiszti főorvoshoz, majd az egészségbiztosítóhoz 
fogjuk beadni. A módosítási kérelem befogadási 
ideje várhatóan 1-2 hónap lesz, ezt követően 
derül ki, milyen formában és mértékben tudjuk 
kihasználni a többlet óraszámokat. Az óraszámbő-
vülés mellett készült finanszírozási kérelem is, ha 
minden döntés megszületik és minden engedély 
elkészül, akkor Gárdony-Agárd-Dinnyés lakosai 
a jövőben is igénybe vehetik rendelőintézetünk 
szolgáltatásait, egyben várhatóan  jogosultak 
maradnak a Fejér Megyei Szent György Kórház 
szolgáltatásait is igénybe venni.
VH.: A jelenleginél modernebb és komoly költ-
séget képviselő ultrahang-készülék beszer-
zése, valamint egy digitális mammográfiás-ké-
szülék beszerzése is a tervezett fejlesztési 
körbe tartozik?
Dr. Ferencz Péter: Az általad említett készü-
lékekre valóban nagy szükségünk van. Rende-
lőintézetünk ugyan „fiatal” rendelőintézetnek 
számít, de mint közismert, az egészségügyben 

az amortizáció jóval magasabb, mint más terü-
leteken. Orvosi műszereink immár kilencedik 
éve folyamatos igénybevétel mellett működnek, 
ezért nagyon időszerű a rendelőintézeti eszköz-
fejlesztés. Erre tekintettel 2017-ben beadtunk 
egy eszközfejlesztési pályázatot, mellyel kap-
csolatban még nem történt eredményhirdetés. 
Legnagyobb szükségünk egy ultrahang-készü-
lék beszerzésére volna, melyre vonatkozóan a 
velencei önkormányzati vezetés és ellátási terü-
letünk önkormányzati vezetőinek támogatását 
is élvezzük. 
A mammográfiát illetően bár az építkezés során 
egy mammográfiás helyiség kialakítása megtör-
tént, a mammográfiás tevékenység a szakmai 
portfólióba nem került befogadásra. Dr. Székely 
Miklós főorvos úr személyében kiváló mam-
mográfiás szakember áll rendelkezésünkre, 
aki nagy szakértelemmel végzi az ultrahangos 
mammográfiás szűréseket. Ahhoz, hogy a digi-
tális radiológiai mammográfia területén előbbre 
tudjunk lépni, országos egészségpolitikai dön-
tésre lenne szükség.  
VH.: Egyéb irányú fejlesztésről is hallottam, új, a 
prevenciót (megelőzés) segítő apparátusról.
Dr. Ferencz Péter: Valószínűleg a közelmúltban 
megnyert „Praxispályázatról” és a rendelőin-
tézetünkben kialakításra került Egészségfej-
lesztési Irodáról (EFI) hallottál, amit szintén 
egy pályázat megnyerése után hoztunk létre 
szeptember elsejével. A „Praxispályázatban” a 
pályázati kiírás szempontrendszerének meg-
felelő hat Velencei-tó környéki háziorvosi 
praxis vesz részt. A pályázat célja a háziorvosi 
rendszer és a népegészségügyi tevékenység 
fejlesztése. A résztvevő praxisokban dolgozó 
kollégák prevenciós rendelési időket alakí-
tottak ki. Munkájukat az életmód-tanácsadás 
mellett diétás tanácsadást nyújtó szakember, 
pszichiáter, gyógytornász, népegészségügyi 
szakemberek, védőnők és rendelőintézetünk 
szakemberei is segítik. 

VH.: Ez utóbbi sikeréről magam is meggyőződ-
tem. Éppen a közelmúltban a velencei Walzer 
étteremben, az Idősek Világnapján voltatok ott. 
(Magam sajnálatos járásképtelenségem folytán 
nem tudtam ott lenni). A jelenlévők – beleértve 
polgármesterünket is – igen pozitívan nyilat-
koztak emberközeli, barátságos, ugyanakkor 
szakszerű munkátokról. Jólesett András Tünde 
vezető dipl. szakasszisztens szájából hallani, 
hogy jó volt a Walzerben egy sikeres missziót 
teljesíteni, és megmártózni a velencei emberek 
szeretetében.
Dr. Ferencz Péter: Köszönjük. A projektidőszak 
alatt, az elkövetkező két évben, az Egészségfej-
lesztési Iroda egészségfejlesztő, betegségmeg-
előző és felvilágosító programokat, szűréseket 
és tájékoztatókat, iskolai és munkahelyi egész-
ségnapokat, betegklubokat, sportfoglalkozáso-
kat szervez.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkája során 
csatlakozik és támogatja a Gárdonyi Járásban 
lévő önkormányzatok programjait (falunapok, 
fesztiválok, sport- és kulturális rendezvények, 
iskolai egészségnapok, nyugdíjasklubok ren-
dezvényei stb.) szándékunk szerint hozzájárulva 
ezzel a járás lakossága egészségi állapotának 
javulásához.
VH.: Végül ragadhassam meg az alkalmat, meg-
köszönhessem az interjút, valamint azt, hogy 
többször is elismerően szóltál lapunk „Gyógyí-
tóink” rovatáról. Az vezérel bennünket, hogy 
a gyógyulás folyamatában fontos szerepe van 
a beteg és az orvos, illetve ápoló együttműkö-
désének. Ehhez, valamint a kölcsönös bizalom 
kialakulásához szükséges, hogy ne csak az egyik 
fél, az orvos ismerje a beteget, hanem a beteg is 
ismerhesse gyógyítóját, tudhassa meg – divatos 
szóhasználattal élve – hogy az is emberből van. 
Örülünk, ha Te is úgy látod, hogy sikeresen ele-
get teszünk kitűzött célunknak.

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra

három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét

így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja?

Sinka István: Üdv néked Ifjúság!

S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fujja?

Bús igájának falára írja hát,
s mint annyiszor megsárgult ezer évben

vérrel és vassal tanítja zsarnokát.
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Kerti kutak: 

közeledik a határidő
Az utóbbi időben jelentős mértékben foglalkozott a média az engedély nél-
kül létesített vízi létesítmények (kutak) engedélyeztetésének témakörével. 
2018. december 31. napjáig kell kérni a fennmaradási engedélyt a 2018. 
január 1. napja előtt engedély nélküli vízkivételt biztosító vízlétesítmé-
nyekre, például a kerti kutakra. Akik kérik és megkapják a fennmaradási 
engedélyt, nem kapnak büntetést.
Azonban fontos tisztázni, hogy nem minden kút fennmaradási engedélyét 
a jegyző adja, csak bizonyos esetekben van erre hatásköre, ezért fontos, 
hogy körültekintően tegyék meg bejelentéseiket a lakosok, továbbá, ha 
nem rendelkeznek a kút dokumentációjával, akkor mindenképpen kérjék 
szakember segítségét.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 
2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vízkivételt biztosító kutat, ha a vízjogi fennmara-
dási engedélyezési eljárást 2018. december 31. napjáig kérelmezi, és 
az engedély megadásának feltételei biztosítottak.
Aki 2018. december 31. napjáig nem kér fennmaradási engedélyt az enge-
dély nélkül létesített kútra, annak 2019. január 1. napjától vízgazdálkodási 
bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény 
értékének 80 %-áig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat ese-
tén 1.000.000,-  Ft-ig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság 
összege nem haladhatja meg a 300.000,- Ft-ot.
A vízjogi fennmaradási engedély- kérelemhez az alábbi mellékletek 
benyújtása szükséges:
- a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/
kérelmező személye,
- az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, ameny-
nyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos,

- a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműve-
ket érint,
- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 
szóló 41/2017. (XII. 29.) BM- rendelet 2. melléklet II. pontjában részlete-
zett tartalmú dokumentáció (a www.velence.hu honlapon megtalálható, 
letölthető).
Az eljárás mentes a díjfizetési kötelezettség alól.
További információért keressék fel a www.velence.hu honlapot, vagy ügy-
félfogadási időben keressék a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osz-
tály munkatársait.

Velence Város Önkormányzata

A futás és a közterület hulladéktól való 
megtisztítása önmagában véve, külön-kü-
lön is dicséretes tevékenység, a kettő 
együtt azonban többszörösen is kalapeme-
lést érdemlő. Egy lelkes tóparti közösség, a 
Velence RUN csapata Hornok Róbert veze-
tésével máris kiérdemelte a fejfedők sűrű 
emelgetését, ugyanis önkéntes vállalásban 
tisztították meg a szeméttől a tóparti egy 
forgalmas szakaszát a Korzó és az északi 
strand között. Több, mint egy tucat kisebb 
zacskónyi, összességében egy nagy kukára 
való szemetet, felelőtlenül eldobott csik-
ket, sörös- és üdítős dobozt, flakonokat, 
zacskókat gyűjtöttek össze a résztvevők.
 
–- Nagy számú lelkes csapattagunk tartotta 
fontosnak a sportolás mellett a környezetünk 
védelmét, példát mutatva azzal, hogy futva 

tisztították meg közösen a Velence Korzó és a 
Velencei Vízi Vár közötti partszakaszt. Különö-
sen örömteli, hogy sok szülő a gyermekével 
együtt vett részt az akcióban. A Velence RUN 
csapata a tervek szerint minden hónapban 
újabb rendezvénnyel várja szeretettel a 
meglévő és leendő csatlakozni vágyókat. 
Legközelebb, október végén (várhatóan 
20-án) egy közös, Kovács István (ex-ma-
ratoni futó és olimpiai lángvivő - 2008, 
Peking -) által vezetett futásra, mely a 
Velence Resort & Spa elől indul majd. A 
futás után a rajt-cél helyszínen lehetőség 
nyílik egy közönségtalálkozóra, ahol kér-
dezhetnek az érdeklődők, futók az extrém 
vállalásairól is híres Kovács Istvántól, és 
fotózkodhatnak is az olimpiai fáklyával. –- 
mondta a főszervező, Hornok László.
Velencén a város önkormányzata is elkötele-
zett a település tisztán tartásában, éppen egy 
évvel ezelőtt önállóan szervezett csapatot a 
„TeSzedd! –- önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért” akcióban, melynek során több mázsányi 

hulladékot gyűjtött össze Koszti András polgár-
mester vezetésével a mintegy 100 résztvevő. 
2018-ban nem lesz TeSzedd, 2019-ben viszont 
már tavasszal, március 18. és 24. között sor kerül 
rá. Addig is kellenek az olyan felelősen gondol-

kodó emberek és kezdeményezések, mint Hor-
nok Róbert és az általa életre hívott Velence RUN 
‚Plogging’.

-mátay-

Szemétszedés, lendületből
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Entz-iklopédia

Entz-iklopédia
Eseményekben gazdag hónappal kezdődött 
meg a tanév iskolánkban: megvalósítási fázi-
sába lépett a GINOP-6.2.3 pályázat, a „Ked-
vEntz” tehetségpontos, valamint a Határtalanul 
pályázatunk is, és ezeken kívül szokásunk sze-
rint részt vettünk számos őszi rendezvényen, 
mint például az országos szántóverseny és 
mezőgazdasági vásár Kaposvárott, a IV. Fejér 
Megyei Helyi Termék Mustra és Vásár program-
jai Székesfehérváron. 

Almaszüret
Új rendezvénysorozatot indítottunk el ősszel, 
amelynek első állomása a szeptember 25-i 
almaszüret, almanap volt. A rendezvényeken 
környékbeli általános iskolásokat látunk ven-
dégül egy-egy napra, úgy, hogy valamely, az 
iskolánkra jellemző arcunkat, tevékenységün-
ket mutatjuk be élvezetes, játékos formában. Az 
első napon százhalombattai iskolások voltak a 
vendégeink, és a nap eseményei az alma köré 
szerveződtek: a reggel almaszürettel kezdő-
dött, majd játékos vetélkedővel folytatódott, 
amelyben természetesen továbbra is ez az élve-
zetes gyümölcs játszotta a főszerepet; de volt 
rajzverseny, almafajták bemutatója és felisme-
rése, kis szakmai előadás az alma kultúrtörté-
netéről és almáspite-sütés is a repertoárban. A 
sorozat következő napja október közepén lesz, 
és a gépészeti tevékenységünket fogjuk bemu-
tatni a baracskai iskolásoknak. 

Virágokkal Villányban
Mi is kellhet a legkellemesebb őszi hangulat-
hoz? Meleg napfény, szőlő, bor, őszi termések 
és tündöklő virágok. Mindezek jelen voltak a 
2018. október 4-5-én Villányban megrendezett 

Hírek a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziumból

Tudósítónk az Entz-ből:
Stossek Balázs

„Bor-Virág” nevű rendezvényen. Bár a rendez-
vény neve első hallásra (borvirág) egy kevésbé 
kellemes borbetegséget sejtet, ez valójában 

egy borral kapcsolatos virágkötészeti versenyt 
takar, melyet évről évre a Teleki Zsigmond 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
rendez meg tanpincéjében, és a Villányi Vörös-
bor Fesztivál legvirágosabb produkcióját képvi-
seli.
Számos dunántúli mezőgazdasági iskola és 
végzett virágkötő között az entzes diákok is 
megjelentek, és igen jó eredménnyel szere-
peltek ezen a versenyen. Iskolánk virágkötő 
tanára, Vadászné Király Edit virágkötő mester 
készítette fel a 11. D/FK osztályos Balogh Szi-
mónát, Hetesi Alexandrát, Kardos Enikőt és Oláh 
Klaudiát. A verseny során a diákok egy-egy őszi 
hangulatú asztaldíszt és borospalack-dekorá-
ciót készítettek, illetve közösen létrehoztak egy 
térkompozíciót. Ez utóbbi elkészítése jelen-
tette számukra a legnagyobb kihívást, hetek-
kel korábban kezdtek ötletelni a kompozíción, 
s végül egy esernyős, karosszékes összeállítás 
mellett döntöttek a lányok. A kompozíció elké-
szítéséhez megadott időkeret igen szűkös volt, 
igyekeznie kellett a virágkötő és virágkereskedő 

szakos diákoknak, hogy elkészüljenek. A ver-
senydrukk tetőfokára hágott, a tanulók a ver-
senyt követő éjszaka még álmukban is az eser-

nyőt dekorálták különböző növényi 
indákkal, őszi termésekkel. 
Az értékelő bizottságnak igen nehéz 
dolga akadt, nemcsak a sok külön-
böző stílusú alkotás temérdek szem-
pontból való pontozása következ-
tében, hanem a szépség szubjektív 
megítélése miatt is. Végeredmény-
képpen Kardos Enikő és Oláh Klaudia 
a zsűri különdíját nyerte el. Büszkék 
vagyunk rátok, csak így tovább! 

Bontovics Elvira, 
agrár-munkaközösség vezető

Aradi vértanúk napja
Idén rendhagyó módon ünnepeltük meg az 
aradi vértanúk emléknapját. Október 5-én pén-
teken Dr. Görög István ezredes úr meghívásának 
eleget téve a pákozdi Nemzeti Emlékhelyre 
látogattunk. Tavasszal és nyáron több alka-
lommal is besegítettünk a Katonai Emlékpark 
parkjának gondozásába, csinosításába, így kap-
tuk meg viszonzásként a lehetőséget, hogy 
diákjaink ezt a délelőttöt itt tölthessék. A kel-
lemes kora őszi melegben kiváló időtöltésnek 
bizonyult a park látnivalóinak és kiállításainak 
megtekintése, a szakavatott vezetés révén ren-
geteg információt kaptunk a kor katonai esemé-
nyeiről. A nap végén egy rövid, de szívélyes ven-
déglátást követően a többi vendéggel együtt 
résztvettünk az ünnepi megemlékezésen. A két 
intézmény – a Nemzeti Emlékhely és az Entz – 
együttműködése tovább folytatódik, és újabb 
területekkel bővül majd.
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Lapzártánk idején éppen tombolt az októ-
beri „nyár”, több napon át jóval 20 fok 
feletti hőmérsékleteket regisztrálhattunk, 
mindazonáltal sajnos már jóval közelebb 
vagyunk a zord, ködös, szürke őszi, kora 
téli egykedvűséghez, mint a nyárhoz, sőt, 
már csak néhány hét választ el bennünket 
az adventi időszaktól. A szabálysértések és 
bűncselekmények tekintetében azonban 
egy üdülőkörzet mindig „kirakatban” van, 
így Velencén sem eseménytelen általában 
az esztendő egyetlen hónapja sem. Alábbi-
akban a szeptember közepétől október köze-
péig terjedő időszak krónikáját olvashatják.
Szeptember 11-én egy személygépkocsi villa-
nyoszlopnak hajtott, amely kidőlt. A puszta-
szabolcsi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzol-
tói az oszlop törött csonkjáról letolták az autót, és 
áramtalanították a járművet. A velencei baleset-
ben szerencsére személyi sérülés nem történt.
Teljes terjedelmében égett egy személygép-
kocsi szeptember 22-én szombaton éjszaka 
Velencén. A Kertalja utcában az autó a vízelve-
zető árokba hajtott, ahol egy betonáteresz-
nek ütközött, majd a kapubejárón állt meg, és 
kigyulladt. A sofőr ki tudott szállni a járműből, 
a mentők tájékoztatása szerint könnyebben 
sérült. A lángba borult személygépkocsit a szé-
kesfehérvári hivatásos tűzoltók oltották el.
A Velencei Polgárőrség 2018 szeptemberében 
az iskolai tanítás kezdetétől egész hónapban 
naponta felügyelt a reggeli és a délutáni órákban 

a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bap-
tista Általános Iskola és Gimnázium Bethlen utcai 
Zöld iskolarészének környékén, összességében 
60 órában. Sportesemények biztosításában, kézi-
labda-mérkőzésen 3 alkalommal vettek részt, 

esetenként 3 fővel, 15 órában. Labdarúgó- mér-
kőzésen 4 alkalommal, 8-8 fővel, 96 órában biz-
tosították a zavartalan lebonyolítást polgárőreink. 
Közbiztonsági járőrözést 8 alkalommal végeztek 
2-2 fővel, 128 órában. Ezeken kívül a Fejér Megyei 
Polgárőr Szövetség kérésére részt vettek a pákozdi 
Katonai Emlékpark rendezvényeinek biztosításá-
ban, mégpedig 5 fővel, 32 órában. Mindösszesen: 
331 órát teljesítettek önkéntes  munkával 2018. 
szeptember hónapban – áll a Velencei Polgárőr-
ség elnöke, Fehér István beszámolójában.
Lapzártakor érkezett a jó hír, hogy a Velen-
cei Polgárőrség 2017 nyarán üzembe helye-
zett, gyors és a legkorszerűbb technikával 
felszerelt motoros kishajójával megkezdték 
tevékenységüket a kereseti célú hivatásos 
kisgéphajó-vezetői engedéllyel rendelkező 
polgárőrök a Velencei-tavon. A sikeres hajó-
vizsgákat megszerezve három helyi polgárőr 
jogosult a kishajó vezetésére. Tógazdálkodással, 
víziút-fenntartással kapcsolatos feladatok, halá-
szati tevékenység, halőrzés, kutatás, mérés, vízi-
út-jelek ellenőrzése, karbantartása a fő feladatuk. 
Fehér István elnök elmondta, hogy nem önállóan, 
minden esetben a halőrökkel közösen hajóznak 
ki a Velencei-tóra, ezzel is segítve munkájukat.
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A kerékpárosokra is vonatkoznak 
a közlekedési szabályok

Általános követelmény a KRESZ alapján a közle-
kedésben résztvevő valamennyi járművezetővel 
szemben, így a kerékpárosokkal is, hogy a jármű 
biztonságos vezetésére képes állapotban legye-
nek.
A kerékpárosok közlekedésének részletes felté-
teleit a KRESZ 54. §-a szabályozza, ezek közül a 
legfontosabbak:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon 
vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz for-
galmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy 
a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg 
– ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé 
teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvo-
nalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez 
húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az 

úttest kerékpár-közlekedésre alkal-
matlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) 
pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalo-
gos forgalom zavarása nélkül és legfel-
jebb 10 km/óra sebességgel a járdán is 
szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttes-
ten és a járdán csak egy sorban szabad 
haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról 
balra bekanyarodni vagy megfordulni, 
továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos 
útra balra bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell 
szállnia, és azt tolva – a gyalogosok köz-
lekedésére vonatkozó szabályok szerint 
– kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét 
betöltött személy szállíthat 10 évnél 
nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó 
utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél 
több kerekű kerékpáron 17. életévét 
betöltött személy szállíthat a kerékpárt 
nem hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok között abban az eset-
ben szabad közlekedni, ha a kerékpáron 
vagy a kerékpároson
a) előre fehér, hátrafelé piros színű, 
folyamatos vagy villogó fényt adó lám-
pát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül a kerékpáros 
fényvisszaverő mellényt (ruházatot)
visel.

(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött sze-
mélynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerék-
pár-utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kap-
csolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal von-
tatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra 
egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt 
a vezetésben akadályozó vagy a személy- és 
vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető 
tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a 
gyalogos forgalmat nem akadályozhatja, és nem 
veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését 
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerék-
párutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak 

a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton 
kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem 
főútvonalként megjelölt út mellett annak vonal-
vezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és 
kerékpárutat jelöltek ki, és az úton kerékpár-
nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha a közúti 
jelzésekből más nem következik – a kétkerekű 
kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ isme-
rete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a jár-
művek megfelelő felszerelése, műszaki állapota 
is. A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormány-
berendezéssel, amely semmilyen helyzetében 
nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszer-
veinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető, 
száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék-
szerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a 
másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő-
hangot adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt 
adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter 
távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta 
időben legalább 150 méter távolságról látható 
helyzetjelző lámpával,
f) elöl egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, 
szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög 
alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy 
átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga 
színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fény-
visszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák 
helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon 
fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerék-
pántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 
88. sz. előírásának megfelelő gumiabroncsokon.
A d) és e) pontban meghatározott világítóberen-
dezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen 
is. A világítóberendezések által kibocsátott fény 
villogó üzemmódú is lehet.

Balesetmentes közlekedést kíván:
a Gárdonyi Rendőrkapitányság

Mátay Balázs

Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Általános segélyhívó 112

13



VELENCEI HÍRADÓ / 14

www.velence.hu

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

Velencei Híradó: 2018. szeptember 27. napján tartotta soros ülését 
Velence Város Önkormányzat képviselő-testülete.  A nyilvános napirendi 
pontok előtt zárt ülésen szavaztak a képviselők és a polgármester Velence 
város idei kitüntetettjeinek személyéről, akik éppen lapunk megjelenése 
előtt,az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére ren-
dezett városi ünnepség keretén belül vehették át elismeréseiket.
Koszti András: Valóban. A képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazat-
tal úgy döntött, hogy Velencéért Oklevél kitüntetést adományoz Pósa 
Józsefné és dr. Berta Gyula részére. Mindkét díjazott életútja, munkássága 
során nagyon sokat tett Velencéért, teljes mértékben rászolgáltak az elis-
merésre. Ezúton is gratulálok mind Pósa Józsefnének, mind pedig dr. Berta 
Gyulának megérdemelt kitüntetésükhöz!
Velencei Híradó: A nyilvános ülés elején a Velencei Értéktár Bizottság, 
valamint a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskola és Gimnázium 2017/2018-as évről, illetve tanévről szóló beszámo-
lóját, majd az EFOTT Kft. szakmai beszámolóját fogadta el a testület egy-
hangú szavazással.
Koszti András: Miután az érintett szakbizottságok előzetesen megtár-
gyalták és elfogadásra javasolták a beszámolókat, majd a testületi ülést 
megelőző munkaértekezleten magam és képviselőtársaim is áttekintet-
tük, megtárgyaltuk azokat, mondhatom, hogy ezúttal is alaposan előké-
szített, megalapozott döntést hozhattunk. Ezúton is szeretném megkö-
szönni az érintettek, a Velencei Értéktár Bizottság, valamint a Zöldliget 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium 
magas szintű szakmai tevékenységét, munkáját, továbbá az EFOTT Kft. ille-
tékeseinek a konstruktív és eredményes együttműködést.
Velencei Híradó: Apropó EFOTT! Már eddig is Velence a rekorder a rende-
zések számában, az elért látogatottsági rekordok is városunkhoz köthe-
tőek. Ki lehet jelenteni, hogy itt lelt igazi, hosszú távú otthonra a népszerű 
fesztivál? 
Koszti András: Kijelenteni még nem lehet, de ahogy a testületi ülésen is 
elhangzott az EFOTT Kft. képviselőjétől, illetve az eddigi egyeztetéseken 
is többször szóba került: egyik fél részéről sem merült fel olyan tényező, 
ami akadályozná a további együttműködést. Az EFOTT illetékesei többször 
hangsúlyozták: az a szándékuk, hogy egy ideális helyszín legyen hosszú-

távon a fesztivál otthona. Az, hogy idén zsinórban negyedszer is nálunk 
került megrendezésre ez a jelentős esemény, és minden idők három leglá-
togatottabb EFOTT-ja egyaránt Velencéhez köthető, úgy gondolom, min-
denképpen azt támasztja alá, hogy településünknél ideálisabb otthona 
nemigen lehetne a méltán népszerű programsorozatnak.
Velencei Híradó: Velence Város Önkormányzat képviselő-testülete sport-
fejlesztési pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó projektmenedzsmenti 
feladatok ellátásáról is döntött. Mi a lényege ennek a pályázatnak? 

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



2018. október

FELHÍVÁS 

az ingatlanok és az ingatlanok előtti közterületek 
használatára és tisztán tartására

A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész tele-
pülés hangulatát, szépségét és pozitív megítélését. A köztisztaság, az 
élhető környezet megteremtése és folyamatos fenntartása nem való-
sulhat meg az önkormányzat, a közterületeken tevékenykedő szerveze-
tek és a lakosság együttműködése nélkül. 
A fentiekre tekintettel szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság és a Tisz-
telt Ingatlantulajdonosok figyelmét a közösségi együttélés azon szabá-
lyainak betartására, amelyek az ingatlanok és a közterületek használa-
tára és tisztántartására vonatkoznak, mert mindannyiunk közös felelős-
sége környezetünk védelme! 

Kérjük, hogy az ingatlantulajdonosok gondoskodjanak 
az alábbi feladatok folyamatos elvégzéséről:
a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) között lévő közterületi 
zöldfelület gondozása, a gyepfelület rendszeres nyírása
az ingatlan előtti járda tisztántartása
a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve 
mellette nőtt gaz irtása, a kinyúló ágak és bokrok nyesése
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztítása, kar-
bantartása      
az ingatlan előtti árok, folyóka, csatornanyílás, áteresz tisztítása, a csa-
padékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolítása
a járdáról a hó eltakarítása a gyalogos-, illetve járműközlekedést nem 
akadályozó módon, a járda síkosság-mentesítéséről való gondoskodás, 
a járdaszakaszon a gyalogos forgalom biztosítása
az általa okozott, közterületen keletkezett szennyezés megszüntetése
a tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos meg-
közelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztítása

az ingatlan (beleérve: ingatlan előtti közterület, ingatlan udvara) gondo-
zása, rendszeres gazmentesítése, takarítása, rendben tartása, rovar- és 
rágcsálómentesítése.
Kérjük, hogy a lakóingatlanok és azok zöld felületeinek építésével, fenn-
tartásával kapcsolatos zajos tevékenységet, a motoros kerti gépek, vala-
mint a kézi-, gépi- és barkácsgépek üzemeltetését vasárnap és ünnep-
nap kivételével végezzék. 
A kerti hulladék égetése vasárnap és ünnepnap kivételével minden év 
október 15. és április 15. napja között engedélyezett, előzetes írásos 
bejelentés alapján, maximum alkalmanként 1 m3 mennyiségben.

Kérjük, hogy a közterületek használata során az alábbi tevékeny-
ségektől tartózkodni szíveskedjenek:
a közterület engedély nélküli elfoglalása, a közterület-foglalási enge-
délytől eltérő használata
a közterületi fás szárú növény engedély nélküli kivágása, megcsonkí-
tása, vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötele-
zettség nem teljesítése
a közterület engedély nélkül vagy attól eltérő lekerítése (beleértve a 
közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy járdával határos gondozott 
részének védelmére kihelyezett kő, fém, karó, huzal vagy bármely anyag, 
amely a közforgalmi terület használatakor balesetveszélyt idézhet elő) 
a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) közötti területre 
sövény, növényzet telepítése oly módon, hogy az a közlekedés bizton-
ságát veszélyezteti.
Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mind-
két irányra vonatkoznak. A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) sze-
mélyesen vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni ezen feladatokat.
Természetesen tisztelet és köszönet jár mindazoknak, akik folyamato-
san és tevékenyen részt vesznek környezetünk szépítésében. Lakókör-
nyezetünk tisztán tartása és rendezettsége közös ügyünk! Vigyázzunk 
rá, és tartsuk rendben! 

Velence Város Önkormányzata

Dr. Szvercsák Szilvia: A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pálya-
építési Programjának keretén belül ismét lehetőség nyílt önkormányza-
toknak műfüves labdarúgó-pályák építésére pályázni oly módon, hogy a 
beruházások költségeiből 70%-ot TAO-forrásból, a maradék 30%-ot pedig 
önerőből kell előteremtenie a pályázónak. A pályázaton csak olyan önkor-
mányzatok indulhatnak, amelyek biztosítani tudják az önrészen kívül a 
pályaépítéshez szükséges TAO-forrást is, úgy, hogy közvetítenek az MLSZ 
felé olyan céget vagy cégeket, amelyek a társasági adójukat fel tudják aján-
lani a pályaépítéshez. A projektmenedzsmenti feladatokkal a szentendrei 
székhelyű TAOInvest Group Kft.-t bízta meg a testület. Ennek a cégnek a 
hatásköre lesz a pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzése, teljes körű 
lebonyolítása. Nyertes pályázat esetén a kivitelezés már akár a 2019. 
évben megvalósulhat a Kastély-park edzőpálya mögötti területén.
Velencei Híradó: Árajánlatok beszerzéséről is szavazott a képviselő-tes-
tület a „TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 Velence parkjainak zöld-infrastruk-
túra fejlesztése projekt keretében felmerülő közbeszerzési eljárások lebo-
nyolítása” tárgyú felhíváshoz.
Koszti András: Mint ismert, közel 499 millió forintot nyertünk az emlí-
tett TOP-os pályázaton az idei évben, amelynek köszönhetően a Babák 
rózsakertje és a Hősök parkja teljesen megújul: parkolókkal, utcabúto-
rokkal, közvilágítással, okospaddal, felnőtt- és gyermekjátszótérrel fog 
kiegészülni. Ehhez a projekthez kapcsolódva kell szerződnünk egy közbe-

szerzési tanácsadó céggel, vállalkozással, a projekt keretében felmerülő 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása tárgyában. Ennek kapcsán Velence 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy beszer-
zési eljárásában a szekszárdi székhelyű Deák Ügyvédi Irodától, a budapesti 
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Irodától, valamint a szintén fővárosi szék-
hellyel rendelkező CEU Tender Consulting Kft.-től kér árajánlatot. 
Velencei Híradó: A testületi ülésen végre döntés születhetett a „Velence 
belterületén (összekötő szakasz) tervezett kerékpárút kivitelezése vállal-
kozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye tár-
gyában is.
Dr. Szvercsák Szilvia: Így van, Velence Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a bírálóbizottság javaslata alapján a „Velence belterületén 
(összekötő szakasz) tervezett kerékpárút kivitelezése vállalkozási szer-
ződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvá-
nította, és a három érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő közül nyer-
tesként a székesfehérvári székhelyű ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. 
ajánlattevőt hirdette ki nettó 115.920.374 Ft + Áfa ajánlati árral és 10000 
ponttal. Bízunk abban, hogy most már felgyorsulnak az események, és 
még az idén el is készül a régóta tervezett és indokolt kerékpárút-szakasz, 
amely tehermentesíti a Velence Korzót a jelentős áthaladó kerékpáros for-
galom alól.

(MB)
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Hit-Élet-Irodalom

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Emlékezés a reformáció 
501. évfordulóján
(1517 -2018)
A reneszánsz és a humanizmus által is ihletett, 
de teljesen más és sajátos célzatú európai refor-
máció a mohácsi vész (1526) utáni években 
és évtizedekben rohamosan kezdett terjedni a 
háromfelé szakadt, a török és a német kettős 
igájában szenvedő Magyarországon. 
A 16. század Magyarországán járványok és 
idegen zsoldos hadak pusztítottak. Az ország 
legjelesebb politikai, vallási, kulturális vezetői 
a mohácsi csatatéren áldozták életüket. Az 
országban anarchia és szegénység uralkodott. 
A nemzeti összefogás eszméje szétmállott a 
politikai villongások állandó hullámverésében. 
A fizikai elnyomorodás mellett a lelki-szellemi 
apátia uralkodott el a nemzeten. 
Mind a nemesség, mind a polgárság és a job-
bágyság ebben a helyzetben valami gyökeresen 
újra, teljesen másra, a nemzetet a csüggedés 
mocsarából felemelő lelki élményre, a megté-
rés, az újjászületés élményére várt.  A külföldről 
hazatérő peregrinus diákok, a marhahajcsárok, 
a kereskedők és tudós vándorprédikátorok 
révén – pergamen fóliánsokba, kéziratos köny-
vecskékbe, gyűrtre olvasott, tarsoly mélyén rej-
tegetett hitvallási iratokba zártan, vagy éppen 
szájról-szájra szálló hírként – a német-svájci 
reformátorok (Luther, Kálvin, Zwingli, Melanch-
ton, Bullinger, stb.) és mások tanításaira épülő 
reformáció teljesítette be ezt a várakozást. 
A reformáció a lelki élet gazdagságára, a szemé-
lyes hitre, az újjászületésre helyezte a hangsúlyt, 
középpontba állítva Krisztus váltsághalálát és 
feltámadását, valamint a Szentírás olvasásának 
egyetemes programját. 
Teológia értelemben a reformáció főbb célki-

Nyomdákat alapítanak, hogy a Szentírást, az írott 
Igét a nép kezébe adhassák a reformáció iromá-
nyaival együtt. Ehhez azonban magyar nyelvre 
fordított Bibliára és könyvekre és magyar nyelven 
megírt könyvekre volt szükség. Azonban, hogy a 
mag termékeny talajba hulljon, s kihajtson: olvasni 
tudó, lelki és szellemi igényekkel bíró emberek 
kellettek. A reformáció habitusából, s részben az 
egyetemes papság elvéből adódóan ez minden-
kinek a joga, s nemcsak a gazdag nemesi rétegé. 
Ezen eszményi nevelési ideál megvalósításához 
azonban iskolák kellettek alsó,- közép- és felsőfo-
kon egyaránt. E nevelési eszmény bázisai lettek az 
ősi és híres alma materek, a református kollégiu-
mok. Így vált a reformáció a magyar nyelvű kultúra 
és művelődés legfőbb ihletőjévé, s megteremtő-
jévé is. Emellett a nemzeti elkötelezettségű poli-

tűzéseit jól fejezi ki az úgynevezett „öt protes-
táns alapelv”: sola fide (egyedül hitből), sola gra-
tia (egyedül kegyelemből), solus Christus (egye-
dül Krisztus), sola Scriptura (egyedül a Szentí-
rás), soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség). 
A nemzeti eszme gazdag táptalajában hamar gyö-
keret vertek a reformáció tanításai, előbb a lutheri, 
majd később a zwingliánus, illetve kálvini irányzat. 
Az 1567-es debreceni alkotmányozó zsinaton 
már a református reformáció, a helvét, illetve kál-
vini irányzat egyházzá szerveződésének lehetünk 
tanúi. Méliusz Juhász Péter, a „magyar Kálvin” 
irányításával itt fogadja el a helvét vallást követők 
tábora fő hitvallásul a Második Hitvallást és a Hei-
delbergi Kátét. Nem csoda, hogy a későbbiekben 
sokáig „magyar vallásnak” is hívták a Helvétiából, 
tehát Svájcból érkező, de a magyarsággal csakha-
mar a legmélyebben összefonódó vallást.
A magyar reformátorok oszlopok, bástyák, vilá-
gító fáklyák. Sorjáznak elő a nevek a századok 
homályából: Huszár Gál és fia, Dávid, Heltai Gás-
pár, Sztárai Mihály, az „énekszerző” reformátor, 
Dévai Bíró Mátyás, a „magyar Luther”, Sylvester 
János, Bornemisza Péter, Szegedi Kis István a 
polihisztor, Dávid Ferenc, Skaricza Máté, Károli 
Gáspár, a bibliafordító reformátor, s a többiek. Ők 
az „új tan”, a reformáció, Luther, Zwingli és Kál-
vin tilalmas tanításainak a követői, akiknek útjai 
a későbbiekben talán elválnak, de mindnyájan a 
reformáció, az egyház megújításának elkötele-
zettjei.
 A reformáció eltérő teológiai irányzatai a továb-
biakban külön egyházakat hoznak létre (evangé-
likus, református, unitárius), de a reformátorok 
különbségtétel nélkül arany betűkkel írják be 
nevüket nem csupán az egyház- és teológia-
történetbe, de a magyar művelődés- és könyv-
történet, a magyar oktatás és nevelés, valamint 
tudományosság történetébe is.
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tika legfőbb támogatójává. Nagy szerepe volt ez 
utóbbiban a független magyar államiság utolsó 
bástyájának, Erdélynek, a „Tündérországnak”, 
amely egyúttal a vallásszabadság hazája és min-
taképe is volt a 16-17. században. 

Caritas (Karitász) 
Christi (Kriszti)  
Urget nos! 
(Krisztus szeretette  
sürget minket) 

Amikor szeptember elején sok gyerek szá-
mára elkezdődött az iskola a Velencei Kato-
likus Karitász vendégül láthatta Erdélyből a 
Szent Judás Tádé alapítvány által gondozott 
szociálisan rászoruló gyermekek közel 20 
fős csoportját. A velencei egyházközség nem 
először vállal ilyen feladatot magára, hiszen 
ha csak ezt az évet nézzük több rászoruló 
gyermek fordult meg nálunk, akiknek eddig 
kevés alkalommal adatott meg, hogy nyáron 
valahova elmenjen. Legutóbb olyan gyere-
kek érkeztek a Velencei tó partjára, akik közül 
többen most jártak először Magyarországon. 
A Plébánia Hivatal szállással, a Karitász tagok 
finomságokkal, és programokkal próbálták 
emlékezetessé tenni a kis vendégek számára 
az ittlétet.  Az első nap bár esővel fogadta 
őket és csak egy kis városnéző séta fért bele, 
de ahogy nap-nap után javulni kezdett az idő a 
Velencei tó egyéb szépsége is feltárulkozott a 
hajózások és fürdőzések által. 
Csillagtúra keretén belül megfordultak Százha-
lombattán, Budapesten, Székesfehérváron (ahol 

a Bory-várban egy kis játékos feladat várt rájuk), 
valamint Dinnyésen és egyéb környező telepü-
léseken.  A kirándulós és fürdős napok mellett 
előadásokon is részt vehettek. A hétvége érke-
zésével közös képalkotó, rajzos foglakozás által 
jelent meg köztük az az egység, amely a más-
más településről érkezettek összerázódásának 
szép megnyilvánulása volt. 
Személy szerint megható volt azt tapasztalni, hogy 
nem csak mi adhatunk ezen gyerekeknek, hanem 
a maguk nincstelensége közepette ők is azon vol-
tak, hogy valami ajándékot adjanak nekünk, vala-
mit, ami onnan legbelülről jött. Azon felül hogy 
odafigyeltek a termek és a konyhai rend fenntartá-
sában, még az Újtelepi templom és közösségi ház 
sok kis ablakát is megtisztították, hogy hálájukat 
kifejezzék. Természetesen úgy, ahogy érkezéskor 
a búcsúzás előtt is szentmisén vettek részt, ami 
egy szép keretet adott a tábornak.

Márti néni

Élő rózsafüzér

Október hónapban különösen is előtérbe 
kerül a rózsafüzér imádkozása.  A hónap első  
szombatján ismét megrendezésre került 
immáron sokadik alkalommal a tókörüli élő 
rózsafüzér zarándoklat. A „forgatókönyv” 
megegyezett az eddigi évekkel: a pákozdi 
kereszttől elindulván a csoport két részre vált, 
ki a déli, ki az északi oldalon járta végig az utat, 
imádkozva, meglátogatva az útvonalon lévő 
katolikus templomokat. Így találkozhattak 
ismét a különvált csoportok Velencén az Újte-
lepi templomnál, ahol misével és egy jól eső 
agápéval zárhattuk ezt a szép napot. Istennek 
legyen hála mindenért!

Récsei Norbert 
plébános

Több hónap után úgy alakult, hogy ismét 
bekapcsoltam a tévét. Boldogan keres-
tem rá kedvenceimre, a természetfilmes 
csatornákra, ahol nincs ipari szennye-
zés (Éjjel-nappal Bp, kiabálós Leonció 
Dél-Amerikából, stb.)
Az egyiken azt elemezték, hogy az igazi 
giga vulkán a Földközi tenger mélyén honol, 
amely bármelyik percben kitörhet és akkor 
nekünk annyi. A másikon bőszen fejteget-
ték, hogy háromszáz olyan vírust tartanak 
nyilván, amely véletlenszerűen, vagy szándé-
kosan elterjedve-elterjesztve kipusztíthatja 
az emberiséget. (Ezek között még nem sze-

repelnek az olvadó sarki jég alatt megbúvó 
kakukk tojások. ) A harmadikon tényként 
közölték, hogy délről olyan rovarfajok lepik 
el Európát, amelyekre az itteni egészségügy 
egyáltalán nincs felkészülve. A negyediken 
pedig elismert tudósok csoportja fogalmazta 
meg vészkiáltását, miszerint, ha így folytatjuk, 
már tíz évünk sincs hátra a totális klímaka-
tasztrófáig.
És akkor az emberről magáról még nem is 
beszéltünk. Hát mit mondjak? Szebb jövőt! 
Én csak oroszlánokat és elefántokat akartam 
nézni.

Kalmár Zsolt

Kikapcsolódás
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Gyerekekről

Tudósítónk a Meseliget Óvodából:
Serhókné Varjas Edit

Autómentes nap az óvodánkban

„Tekerem a, tekerem, 
Csengetek, csengetek, 
Térdem néha beverem.
Vigyázzatok emberek.
Ha elesem semmi baj, 
Jövök, mint a szélvihar, 
Legjobb dolog a Bicaj! 
Legjobb dolog a Bicaj!”

(Csiga Duó Gyermekzenekar)

Az autómentes világnap alkalmából óvodánk-
ban ezen a napon vidám, környezetkímélő jár-
gányokkal „fesztivált” rendeztünk. A gyerme-
kekkel és a szülőkkel a héten megbeszéltük, 
hogy ezen a reggelen minden család, lehetősé-
gük szerint, gépjárművük nélkül érkezzen –
biciklivel, gyalog, rollerral, lábbal hajtható kis-
motorral stb. – intézményünkbe. Korán reggel 
az óvónők – beöltözve, biciklis ruhában – vidám 
zenékkel, ajándékokkal várták a gyermekeket. 
Óvodánk előtt délelőtt tovább folytattuk a 
„fesztiváli” hangulatot a gyermekek által beho-
zott, feldíszített „járgányaikkal”, de már komoly 
rendőri segédlettel – köszönhetően a gárdonyi 
rendőrkapitányságnak és a közterület-fenntar-
tóknak. 
Minden csoport folyamatosan felvonulhatott 

az óvoda előtt lévő – aznap erre az időre lezárt 
– parkolóban. A vidám hangulatról különböző 
együttesek biciklis és őszi dalai gondoskodtak, 
igaz, nem személyesen. A gyerekeknél elindu-
lás előtt ellenőriztük a kötelező kiegészítőket 
– biciklis fejvédő, fék, csengők működése, látha-
tósági mellény. A legnagyobb élmény – a ható-
sági emberek megjelenése után – a különböző 
hangokat kiadó csengők, dudák folyamatos 
kezelése adta számukra. Nagyon színes kaval-
kád alakult ki, hiszen otthon mindenki feldíszít-

hette egyéni kreativitásával 
a „járgányát”.
A „káosz” és a dugók elke-
rülése érdekében segítsé-
günkre volt egy nagyon ked-
ves rendőr néni, aki moso-
lyával, szakmai irányításával 
hamar belopta magát a 
gyermekek szívébe. Ez az 
irányítás bizony nagyon 
kellett, hiszen gyalogosok 
is voltak, akik a zebrán igye-
keztek többször átjutni az 

egyik oldalról a másikra. A biciklisek most meg-
mutathatták, hogy mennyire ismerik a KRESZ 
szabályait. A kicsiknek sem volt könnyű dolguk, 
hiszen folyamatosan figyelemmel kellet kísér-
niük az előttük lévő haladását és a helyes úton 
való közlekedés betartását. Ez komoly figyelem-
koncentrációt igényelt kicsiktől és nagyoktól 
egyaránt.  Az úttartás és az egymásra való oda-
figyelés a szűk „autóúton” bizony elfárasztotta 
a gyerekeket, a délutáni csendespihenő alatt az 
óvoda „hangos” volt a gyerekek szuszogásától. 
Még egyszer köszönjük a rendőrök és a közte-
rület-fenntartók szakszerű munkáját, mellyel 
emelték rendezvényünk színvonalát. Reméljük, 
jövőre újra megemlékezhetünk erről a környe-
zettudatos napról, új ötletekkel gazdagítva azt.

Bencsik Éva
óvodapedagógus, 

Maci csoport

„ Szent Mihálynak napja van, 
menjünk a vásárba…”

Őszi évnegyedelő nap Mihály napja, s egész 
Európa-szerte ismert pásztorünnep. Az állattar-
tók ezen a napon hajtották be a legtöbb legelőn 
tartott állatot a faluba, és ez a nap volt a pász-
torok elszámoltatásának, elszegődtetésének 
időpontja. Ebben az időszakban kezdődött a 
kukoricatörés és az egyéb őszi munkák. 
A hagyományos falusi élet kiemelkedő őszi ese-
ményei voltak a vásárok, sokadalmak. Országo-
san az egyik legelismertebb volt a Mihály-napi 
vásár. Ilyenkor szerezték be az emberek a télre 
szükséges holmikat. Nem csupán vásárlás cél-
jából járt a nép a vásárra. Ez szórakozási, ismer-
kedési lehetőség is volt. A vásári forgatagban az 
árusok különböző mondókákkal csalogatták a 
vevőket standjaik közelébe, ahol mindenki ked-
vére válogathatott a minőségi, kézzel készített 
portékák között.
Ezt a hangulatot szerettük volna felidézni óvo-
dánk Mihály-napi vásárán. A Katica csoportban 
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álló traktorra is felülhettek. Élményekkel és sok 
új ismerettel gazdagodva tértünk vissza az óvo-
dába.

Bóra Csilla
óvodapedagógus, 

Csiga csoport

Időskorúak világnapján

„Múlik az idő, őszre jár, 
de fénylik még a napsugár.

Aranyat szór és meleget, 
örüljenek az öregek.

Az őszidő is szép lehet, 
kívánunk hosszú életet…” 

Sarkady Sándor

1991 óta október elseje az Idősek világnapjának 
az ünnepe.
 „Városunkban Velencén a mai nap ünnep…” 
– kezdték lelkesen a versüket a mi nyuszis 
gyermekeink, a hagyományosan idén is meg-

rendezett időskorúak ünnepén. Már napokkal 
előtte nagy izgalommal készültünk erre az ese-
ményre, lelkesen tanulva a verseket, az éneke-
ket és a köszöntő táncokat.
Mi a mindennapjainkban is fontosnak tartjuk, 
és ezért sokat beszélgetünk az idősebbek, a 
felnőttek tiszteletéről, szeretetéről, a családi 
összetartozás fontosságáról, hiszen minden-
kinek van nagymamája és nagypapája, akiket 
lehet szeretni és tisztelni.
Így ez az ünnep még inkább kedves volt 
mindannyiunk számára. A köszöntőnk végén 
mosolygós arcok és kicsit meghatódott tekin-
tetek vették körül a gyermekeinket, ami még 
inkább azt mutatta a számunkra, hogy igazi 
meglepetést sikerült adnunk városunk idősei 
számára. Köszönet a minket segítő szülőknek, 
akik támogatták munkánkat!

Banka Mária 
 óvodapedagógus, 

Nyuszi csoport

a vásárt megelőző hetekben nagy volt a sür-
gés¬-forgás: vásári kikiáltóval, vidám hangulatú, 
a vásárhoz kapcsolódó gyermekdalokkal és 
-táncokkal készültünk a jeles napra. Az óvoda 
összes csoportja szorgoskodott: ügyes kis kezek 
készítették a vásári portékákat.
Egy szép őszi délelőttön, az udvaron kialakított 
kis vásártéren gyűlt össze az óvoda apraja-nagyja, 
hogy a vidám hangulatú vásárra invitáló műsor és 
az azt követő közös táncházi mulatság után kez-
dődhessen a vásár. Az árusok szerepét a Katica 
csoportos gyermekek vállalták: bátran, lelemé-
nyesen kínálgatták az asztalokon lévő portéká-
kat. A vevők sok szép áru közül választhattak. A 
forgatagban való nézelődés, vásárlás nagyon tet-
szett a gyerekeknek. Ügyesen, igazi eladó és vevő 
módjára számlálgatták a portékákért fizetendő 
tallérokat. Az árusításba végül a dajka nénik is 
bekapcsolódtak, hogy az ügyes kis árusok vevő-
ként is körbejárhassák a vásárt. A jó hangulatú 
délelőtt zárásaként mindenki teli kosárkával, 
szép vásárfiákkal távozhatott a vásárból.

Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus, 

Katica csoport

„Tündérkertben” jártunk

Eljött az ősz, és az óvodában is megkezdtük a 
különböző tevékenységeket. Óvodai progra-
munk tevékenységei az évszakok köré szerve-

ződnek. Feladatunk a tevékeny-
ségek során az adott évszak meg-
ismertetése, tapasztalatszerzés. 
Megfigyeljük a természet válto-
zását, az időjárást, a növényeket, 
az állatokat. Megismerkedünk az 
őszhöz kapcsolódó munkákkal. 
Szerves része az óvodai progra-
munknak a játékos munkához való 
szoktatás. A Csiga csoportban az 
idei évben szerettük volna, ha a 
gyerekek régi munkatevékenysé-

gekkel is megismerkedhetnek, pl.: kukoricafosz-
tás, morzsolás, darálás. Így esett a választásunk 
Tündérkertre, ahol a jelen és a múlt találkozhat. 
Ezen a helyen a gyerekek régi hagyományokkal 
és munkafolyamatokkal ismerkedhetnek meg. 
Egy őszi délelőttön felkerekedtünk, hogy ellá-
togassunk erre a varázslatos helyre.  Tündérkert 
gazdasszonya, Balázs Gizi néni a kapuban foga-
dott minket kutyáival. A látogatás során elsőnek 
a baromfiudvart tekintettük meg, ahol tyúkokat 
és kacsákat etettünk. A ludak hangos gágogása 
egy kicsit megijesztett 
bennünket. A kiskecs-
kék vidáman szaladgál-
tak a gyerekek körül, de 
a legnagyobb örömet 
a kosárban kihozott 
három nyuszi okozta. A 
gyerekek sok mindent 
hallhattak, és fontos 
ismereteket szerez-
hettek a felelős állat-
tartásról. Ezt követően 
az udvarban gyűltünk 
össze, és megkezdtük a nagy munkát. Teknők-
ben várt minket a kukorica, amit fosztani kellett, 
majd jött a morzsolás folyamata. A gyerekek 
kipróbálhatták a gépi és kézi morzsolást is. A 
munka végeztével az önfeledt játék is a régi népi 
játékok köré épült. A bátrabbak még az udvarban 
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Történetek a Zöldligetből

  

Tudósítónk a Zöldligetből: 
Nagy Edit

 B-sek napja
 
De miről is szól a B-sek napja? Ez egy olyan felső 
tagozatosoknak szóló ismeretterjesztő rendez-
vény, amely a szórakoztató tanulásra épül. Olva-
sóinkban felvetődhet a kérdés, hogy miért csak a 
„b” osztályosoknak vannak ilyen rendezvényeik? 
Ez azért van, mert a két tannyelvű „a” és „c” osz-
tályoknak is vannak hasonló két tannyelvű pro-
jektnapjai.
A B-sek napján a tanári kar vagy a diákok által 
javasolt témával foglalkozunk egész nap. 2018. 
szeptember 13-án, a tanév első ilyen napján a 
KDTVIZIG meghívására az agárdi tófelügyelő-

ségen a Velencei-tóról tanulhattunk. Na, de 
mit is csináltunk a nap folyamán? Megismer-
kedhettünk a Velencei-tó növény- és állatvilá-
gával, megtanultuk, hogyan kell homokzsákok 
segítségével az árvizet szabályozni. Megfigyel-
tük, hogy milyen elektromos és kézi vezér-
lésű meteorológiai eszközöket használnak az 
időjárás megfigyelésére. Az ismeretterjesztő 
programot még azzal is gazdagították, hogy a 
feltett kérdésekre jól válaszolókat kisebb aján-
dékokkal jutalmazták. Ezek mellett nassolniva-
lót, üdítőt is kaptunk, és ajándékcsomagokkal 
megrakottan térhettünk haza. Összességében 

lyekkel magabiztosabban boldogulhatnak majd 
a mindennapi stresszhelyzetekben. Folytatás 
októberben, majd novemberben!

Szigetközi Tímea

A Világ Legnagyobb Tanórája

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára 
azt a kampányát, amelyben a Világ Legnagyobb 
Tanórája keretében 17 újonnan megfogalma-
zott Globális Célját szeretné megismertetni a 
gyerekekkel. A kezdeményezés hatására világ-
szerte számos ország – köztük Magyarország is 
– csatlakozott ehhez a nemzetközi projekthez. 
Intézményünkben ez a már két éve futó prog-
ram idén kibővült. Az idei tanévben szeptember 
utolsó hetében két pedagógus hat osztályban 
169 gyermek figyelmét hívta fel ezekre a célokra 
„Te is lehetsz világvédő!” címmel. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel és aktivitással fogadták ezt 
a fajta szemléletformálást. Olyan közös célok 
fogalmazódtak meg bennük, mint a szelektív 
hulladékgyűjtés az iskolában, környezetük meg-
tisztítása az eldobált szeméttől, takarékoskodás 
a villamos energiával.

 Szilágyi Réka, 
Szigetközi Tímea

Szexedukáció – 
párkapcsolat 
és szexualitás

Október 1-én Váradi Fanni szexuál-
pszichológus volt iskolánk vendége, 
aki a hetedik, nyolcadik és kilencedik 
osztályos lányoknak és fiúknak tar-
tott előadást párkapcsolatról, szexua-
litásról. A diákok hallhattak a baráti és 
romantikus kapcsolatok különbsége-

nagyon jól telt ez a nap, és várjuk, hogy újra 
B-sek napja legyen!

Bassola Domonkos 
és Herpy Miklós 

8.b osztályos tanulók

Szülői tréningek a Zöldligetben

Szeptemberben kezdetét vette az a háromna-
pos előadássorozat, melyet szülőknek hirdet-
tünk meg a „Boldog család titka” és a „Szülő is 
ember” címmel. Ezek a programok a Nádas-tó 

Környezetvédő Csoport 
támogatásával valósulhat-
tak meg. Az egész napos 
programot csak az István 
étteremben közösen elfo-
gyasztott finom ebéd sza-
kította meg.
Csincsi Éva pszichológus 
az első alkalommal Gary 
Chapman öt szeretetnyel-
vét ismertette meg a hall-
gatósággal, majd kapasz-
kodókat adott a résztve-
vőknek ahhoz, hogyan 

ismerhetik fel családtagjaik szeretetnyelvét.
Major Zsolt Balázs pszichológus a szülőket akti-
vizálva, közösen végzett  feladatok által olyan 
készségeket hívott elő a jelenlévőkből, ame-
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iről, a biztonságos randizásról, az egészséges és 
nem egészséges párkapcsolat jellemzőiről. Az 
előadóval közösen összegyűjtötték, mi számít 
szexnek, milyen testi és lelki következményei 
lehetnek a szexuális együttlétnek. Megismer-
kedhettek a fogamzásgátlás lehetőségeivel, és 
beszélgettek arról is, mikor áll valaki készen az 
első szexuális együttlétre. Egy hetedik osztályos 
tanuló szerint „ez a rendkívüli tanóra hasznos 
volt, ez egy fontos téma, mivel ez fontos lesz az 
életünkben”. Egy másik diák szerint „mindenki-
nek tetszett az előadás, mert sok olyan téma volt 
benne, ami minket, kamaszokat érdekelhet.”

Szigetközi Tímea

Mihály-nap a suliban

 Szeptember 29. Mihály-nap, nevezetes névnap. 
A néphagyomány szerint Szent Mihály napjával 
kezdődött a kisfarsang ideje, a bálok, lakodalmak 
őszi időszaka, amely egészen november 25-ig, 
Katalin napjáig tartott. A velencei Zöldliget isko-
lában minden évben megrendezik a Mihály-napi 
vásárt. Így történt ez az idén is. A gyerekek már 
hetekkel ezelőtt elkezdték készítgetni porté-
káikat, tervezgették szüleikkel, mit hozzanak a 
vásárba. A lázas készülődés után, szeptember 

utolsó hetében, egy napsütéses, kellemes csü-
törtöki napon zajlott a vásár a Zöld iskolarész-
ben. 
A délutánt a 2.b. osztályos tanulók műsora 
nyitotta meg, amely 
a kisbíró vásárba hívó 
szavaival, vásári kikiál-
tókkal, dallal kerekített 
jókedvet a hallgatóság 
számára. A vidám műsor 
után mindenki kivonult 
az udvarra, és kipakolta 
a portékáját. Volt itt 
minden: festett kavics, 
hajtogatott madár, fale-
vélből készített tál, text-
ilből varrt kígyó, bagoly. 
Levendulás könyvjelző, 
dísztök, betyár időjá-
rás-előrejelző „készü-
lék”, termésekből készí-
tett bábok, karkötők, 
láncok. Napestig lehetne sorolni. A gyerekek és 
természetesen a szülők fantáziája kimeríthetet-
len. Minden évben újabb és újabb ötletes, a gye-
rekek és szülők által közösen készített tárgyak 
sorakoznak az asztalokon a piaci forgatagban.  

A vásár fizetőeszköze a 
peták. Minden vásározó, 
akár felnőtt, akár gye-
rek legyen is, öt petá-
kot kapott, ezzel kellett 
gazdálkodnia. Aki ügye-
sen árult, összegyűjtött 
hamar annyi petákot, 
hogy bőségesen vásá-
rolhatott. Voltak persze, 
akik takarékoskodtak 
inkább, nem költekeztek, 
csak gyűjtötték, gyűjtö-
gették a petákokat, míg 
már annyi volt, hogy 
kipotyogott a zsebeik-

ből. Amint a forgalom alábbhagyott, némelyek 
akciókkal próbáltak vevőt csalogatni, de lehetett 
alkudozni is. A vásár végén többen szétosztogat-
ták megmaradt javaikat. A nap végén az elfáradt, 
boldog árusok összepakolták megmaradt holmi-
jukat, de már azt latolgatták, hogy jövőre milyen 
áruval lenne nagyobb szerencséjük.

Maslonkáné Tengely Jolán
tanító, a 2.b. osztály osztályfőnöke

Idősek világnapján

2018. október 3-án megrendezésre került 
Velence város hagyományos idősek világnapi 
rendezvénye a Walzer étteremben. Iskolánk 2. a. 
osztályos kis diákjai lelkesen készültek az idős-
korúak köszöntésére. Vidáman szavaltak, mesél-
tek, énekeltek és táncoltak a gyerekek, amit a 
vendégek láthatóan nagy örömmel hallgattak 

végig. A szereplés után Koszti András polgár-
mester úr ajándékkal köszönte meg a gyerekek 
munkáját, amit ezúton is köszönünk neki!

„Az ember tettei által válhat sugárzóvá, azzal, hogy 
másokat is hasonló cselekedetekre ösztönöz. 
Tudod, Ferkó, csillagnak lenni az Isten egén, ez a 
legnagyszerűbb dolog ezen a teremtett világon. 
A csillagok nappal magukba szívják a nap fényét, 
melegét, hogy aztán éjszaka kicsiny mécsesek-
ként mindet a földre szórják. Tulajdonképpen 
nekünk, embereknek is hasonló a dolgunk: Isten 
fényét felragyogtatni földi életünk során.

(részlet a gyerekek előadásából: 
Ficsor Tamás: Nagyapa csillaga)

Bálintné Nagy-Kaszap Ditta, 
Beregnyei Renáta
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Mozgásban

Mátay Balázs

Mátay Balázs

Velencei 
részsikerek a 
Nemzeti Vágtán
A verseny történetében első határon túliként, a 
vajdasági Temerin lovasa, Nagy Arnold –
Fantázia nevű lova nyergében – győzelmé-
vel ért véget a 11. Nemzeti Vágta a budapesti 
Hősök terén szeptember 16-án. A megméret-
tetés-sorozatban először vett részt elővágta- 
(előfutam) rendezőként Fejér megyei település, 
Velence révén. Ennek megfelelően a város is 
indíthatott lovast, a nyári időjárásnak és a kiváló 
programoknak is köszönhetően több tízezres 
tömeget vonzó eseményen. A korábbi kétszeres 
sztárvágta-győztes színész, Sipos Imre becsü-
lettel helytállt, ám a rutinos, naponta gyakorló 
lovasok között nem lehetett komoly esélye 
a sikerre. Előfutamában az 5. helyen végzett 
ötéves, ebben a műfajban még nem túl rutinos 
lovával, Fokos Kicsilánnyal. 
– Nagyjából ez volt a maximum, amit ebből ki 
tudtam hozni, ez a mezőny és verseny más, 
magasabb kategória, mint a Jótékonysági Sztár-
futam, ahol az elmúlt két esztendőben nyerni 
tudtam. Különösen az első három helyezett 
ló az, amelyik egyértelműen sokkal erősebb, 
mint a mi négylábúink. Olyan volt, mintha mi 
egy motorversenyen 125 köbcentis járgányon 
ültünk volna, akik pedig ezeken a paripákon, ők 
hatszázason... Mindenesetre nagy megtisztelte-

tés volt számomra a felkérés, s ha jövőre is lesz 
lehetőségem, akkor ismét itt leszek – mondta a 
Velencét képviselő Sipos Imre.
Érdekesség, hogy a Velencei Vágta győztese, 
a kővágószőlősi Bagonyi Gergely futamgyőz-
tesként, remek teljesítménnyel jutott tovább 
a középdöntőbe, miként a korábbi kétszeres 
Nemzeti Vágta-győztes, bajai Németh 
János is, aki a velencei előfutamon 
nem jutott be még a döntőbe sem, 
így egy későbbi elővágtán tudta csak 
kvalifikálni magát a Hősök terére. Az ő 
eredményük jelzi, hogy az idei Nemzeti 
Vágta-sorozat egyik legszínvonalasabb 
megmérettetése volt a Velence Vágta. 
Végül egyikük sem tudott eljutni a finá-
léig, hajszállal lemaradtak róla, de némi 
szerencsével akár a győzelemért is har-
colhattak volna.
Bagonyi azonban nem ment haza üres 
kézzel, ugyanis a velencei megméret-
tetés győzteseként Mészáros Nelli festő- és 
grafikusművész megfestette őt lova hátán ülve, 
a kész alkotást pedig Koszti András polgármes-
ter itt, a Hősök terén adta át az érintettnek. 
Apropó Koszti András! Velence első embere 
elégedetten értékelte az idei tapasztalatokat. 
– Számunkra sok tanulsággal, olyan értékes 
tapasztalatokkal zárult első nemzeti vágtás 
részvételünk, amelyeket felhasználva 2019-
ben még sikeresebb elővágtát tudunk rendezni 
Velencén. Arra kifejezetten büszke vagyok, 
hogy több szakember egybehangzó véleménye 
szerint a mi előfutamunk volt az egyik legjobb 
az idei sorozatban, mind a pálya minősége, 
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mind a verseny erőssége, mind pedig szervezési 
szempontból – emelte ki Koszti András polgár-
mester, aki az Andrássy úton felállított Vágta 
Korzón meglátogatta a helyi TDM-szervezet 
által működtetett velencei információs pavilont 
is, amelyre nagyon sokan voltak kíváncsiak a 
kétnapos esemény során. 

A Kishuszároknál a velencei győztes Mórocz 
Mercédesz Morcos nevű, 10 éves Welsh ménje 
hátán, hatos előfutamában a 3. lett, ő is egyetlen 
pozícióval ugyan, de lemaradt a fináléról, amit a 
nagyokhoz hasonlóan egy határon túli lovas, a 
sepsiszentgyörgyi Kolumbán Örs István nyert 
meg Fatima nyergében. A nemzetközi futamon 
Kína lovasa célfotóval diadalmaskodott a szerb 
versenyző előtt, a magyar induló az 5. lett.
A Hősök terén felállított speciális pályán a két-
napos versenysorozat ideje alatt összességé-
ben 72 magyarországi és határon túli település 
lovasa mérte össze tudását az elő- és középfu-
tamokon.
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 Velence sportja
Tovább menetelnek 
labdarúgóink

Mint arról már legutóbbi lapszámunkban írtunk, remekül kezdték a 
2018-19-es megyei II. osztályú szezont a FLAVUS-Velence SE labda-
rúgói. A kezdetben Menus Tamás, immár azonban az egykori sokszoros 
válogatott újpesti legenda, Urbán Flórián irányította alakulat csoportjában 
az első nyolc körből hat találkozón rangadókat vívott közvetlen riválisokkal, 
s meglehetősen imponáló mérleggel, hét győzelemmel és egyetlen dön-
tetlennel (0-0 a tavalyi ezüstérmes Bakonycsernye ellen) hozta azt, amit 
titkon remélhettek csak az idény kezdete előtt a klub elöljárói. Ezek után 
nem csoda, hogy (lapzártánkig mindenképpen) egyetlen veretlen csapat-
ként vezetik a tabellát fiaink. Az eddigi eredmények: Pázmánd-Velence 0-7, 
Velence-Bodajk 3-1, Csór-Velence 1-5, Velence-Pusztavám 2-1, Szár-Ve-
lence 1-2, Velence-Bakonycsernye 0-0, Vál-Velence 1-4, Velence-Pátka 5-1. 
Az különösen jelentős erőt mutat derék focistáink részéről, hogy a 8. for-
duló után a tabellán mögötte sorakozó Vál, Bodajk, Szár és Pusztavám 

csapatainak egyaránt ők vették el a veretlenségét, éppen úgy, mint a 7. 
helyezett Csórnak. Az őszi szezon második felében jönnek azok az ellenfe-
lek, akiket a papírforma és az eddig látottak alapján kötelező lenne legyőz-
nie az Urbán-gárdának. Persze, aki egy picit is járatos a sport világában, az 
pontosan tudja, hogy az esélyeseknek nagyon sokszor éppen a kötelezők 
mennek nehezen. Ennek ellenére joggal bízhatunk abban, hogy a kapu-
ban stabil pontnak számító Puhnyák János, a góllövőlistán előkelő helyen 
álló, 7 találattal rendelkező Mágocs Norbert valamint a 6 gólos Gulyás 
Gergő vezette alakulat stabilan marad a feljutáshoz vezető úton, és éppen 
úgy abszolválja a középmezőny és a hátsó régiók együttesei elleni mérkő-
zéseket, ahogy tette eddig az élmezőny alakulataival.
De vajon mi az eddigi sikerek titka? A jó csapatszellem, az egyre összeszokot-
tabb társaság, amelyben mindig van olyan játékos, aki képes villanni és fontos 
meccseken, fontos pillanatokban gólokat szerezni. Az új tréner, a 90-es évek-
ben Belgiumban is eredménnyel profiskodó, sokszoros válogatott Urbán Fló-
rián úgy vélekedik, a keret alkalmas a feljutásra, de ez az alap, ugyanis ő soha 
nem is vállalna olyan feladatot, amely nem kecsegtet előrelépéssel, a „lan-
gyos víz” nem az ő világa. A munkában és a fegyelmezett csapatjátékban hisz. 
– El sem fogadtam volna a felkérést, ha a cél nem az előrelépés. Az egyál-
talán nem érdekelt, hogy a csapat most éppen a megye kettőben szerepel, 
vannak céljai, fel akar jutni, s azzal sem elégszik meg, ott is az élmezőnybe 
akar kerülni. Ezek azok a célok, amelyekért tudok lelkesedni. A csapat nem 
rossz, de sokat kell még dolgoznunk. Döntő lesz az előrelépésben, hogy 
mennyien járnak edzésre, s a tréningek számán tudunk-e emelni. A heti két 
gyakorlás kevés lesz, ha a céljainkat el akarjuk érni. A taktikai elemek gya-
korlásához, ahhoz, hogy minden elképzelésemet meg tudjam valósítani a 
srácokkal, a mostaninál még többet kell dolgoznunk, edzenünk. Ez a leg-
fontosabb – szögezte le Urbán Flórián a Pátka 5-1-es legyőzését követően.
Azok után, hogy 2017 nyarán gyakorlatilag újra kellett építeni a felnőtt 
labdarúgást Velencén, igen gyorsan sikerült rendezni a sorokat, és meg-
kezdeni a felemelkedést. Amennyiben a folytatásban sem törik meg a 
gárda lendülete, az emelkedésben még messze van a végállomás…
Itt szólnunk kell arról is, hogy nemcsak egy, két felnőtt alakulata szerepel a 
bajnokságokban a  FLAVUS-Velencének: a megyei II. osztályban menetelő 
alakulat mellett a megye háromban játszik hétről hétre a második csapat, 
amely szintén nem kutyaütő, hiszen a lapzártáig lejátszott 8 meccséből 
hatot megnyert, két döntetlen mellett, egyedül veretlen a csoportjában, 
a 2. helyen áll, úgy, hogy idegenben győzte le az éllovas Bicske második 
csapatát, tehát ebből is lehet még egy szép, dobogós helyezés. A kézilab-
dások sem állnak rosszul, ők is éremesélyesek a megyében. Nem rossz 
kilátások!

-mátay-
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„ A székek nem pusztán bútorok, 
hanem emberek húlt helyei is egyben.”

Jean Paul Sartre

A HAUSZMANN ALAJOS KÖZmÚVELÓDÉSI INTÉZMÉNYKÖZPONT 

ÉS KÖNYVTÁR A VELENCEI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

KÖZREmúKÖDÉSÉVEL BEMUTATJA:

KALMÁR ZSOLT KÉPI GONDOLKODÓ

„VÍZJELEK A SEMMIN”

címú kiállítását

2018. november 16-án 16 órakor 

16 képpárral várjuk szeretettel 
      a Wenckheim kastély 
         (Velence, Tópart u. 52.) 
             kiállítótermében! 

Megnyitja: 
Koszti András 
Velence város polgármestere

Urbán Flórián irányításával is szépen menetel csapatunk.
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Velencén történt

Tombola, zene, tánc, 
kiváló hangulat 
az Idősek Világnapján                          

Az elmúlt évek fellépői; Mészáros János Elek, 
Bangó Margit és Aradszky László után az Express 
együttes egykori frontembere, Solymos Tóni 

érkezett Velencére október 3-án Koszti András 
polgármester meghívására, hogy örökzöld slá-
gereivel „befűtsön” az egyébként sem takarék-
lángon égő hangulatnak a hagyományos idő-
sek világnapi rendezvényen. A település sokat 

tapasztalt lakói érzékelhetően remekül érezték 
magukat az egész délutánt és kora estét kitöltő 
eseményen.
A nyitányt jelentő polgármesteri köszöntőt 
követően közel háromszázan tapsolhattak a 
Meseliget Óvoda, valamint a Zöldliget Álta-
lános Iskola nebulóinak, akik hetek óta lel-

kesen készültek bemutatott produkcióikra. A 
gyerekek láthatóan sokat gyakoroltak felké-
szítőik gondos felügyeletével, méltán arattak 
komoly tapsvihart műsoruk végén, s teljesen 
megérdemelten „takarították be” a város 

első emberétől kapott meglepetés-édessé-
get. Koszti Andrásnak egyébként arra is volt 
gondja, hogy jelentős mennyiségű és komoly 
értéket képviselő nyereményeket biztosítson 
a tombolához saját keretből, valamint több 
tucat támogató felajánlása által, a résztvevők 
nagy örömére. 

A jelenlévők – akik számára külön buszjáratokat 
biztosítottak az oda-vissza utazáshoz – finom 
estebédet is elfogyaszthattak, végül pedig élő 
zenére kedvükre rophatták a táncot. 

Mátay Balázs

Bármennyire is ragaszkodnánk a szeptem-
ber hajrájáig kitartóan mellettünk maradó 
nyárias időjáráshoz, a hónap utolsó heté-
ben hirtelen ránk tört kettős hidegfront 
egyik napról a másikra meghozta az őszt, s 
bizony, ahogy telnek a hetek, egyre inkább 
a hideg lesz a meghatározó. Ennek megfe-
lelően a Velencei és Velencei-tó Környéki 
Nagycsaládosokért és Rászoruló Családo-
kért Alapítvány illetékesei újra elindítot-
ták a 2016-ban jól debütált, „Szabad fogas” 
nevet viselő kezdeményezést, azaz: „Ha 
fázol, vegyél el egyet, hogy más ne fázzon, 
tegyél ide egyet.” 
Akiknek van kinőtt, már levetett, megunt, 
feleslegessé vált téli ruhaneműjük kabáttól 
a sapkáig, azokat az alapítvány klubházának 
oldalán – rácsos ajtaján –  elhelyezett akasz-
tókra, fogasokra lehet aggatni, ahonnan a 
rászorulók minden további nélkül magukhoz 
vehetik őket.
Fekete Zsuzsanna klubvezető, az alapítvány 

elnöke elmondta, hogy bármit szívesen és 
köszönettel fogadnak, így kabátokat, sálakat, 
sapkákat, kesztyűket s lábbeliket, amelyek 
sokat segíthetnek a téli hetek, hónapok átvé-
szelésében. A klubvezető azt is elárulta, hogy 
bár voltak kellemetlen tapasztalatok az elmúlt 
években, sőt, sajnos már idén is (az ételszek-
rényt megrongálták, ruhagyűjtéskor a kihe-
lyezett ruhásszekrény és a zsákok tartalmát 
szétszórták, korábban a klubház előtt álló 
karácsonyfát is megcsonkították, a díszeket 
megdézsmálták, most, szeptemberben pedig 
fényes nappal dézsmálták meg, szórták szét 
adományaikat, elterelve a klubházban ügye-
letet tartó két hölgy figyelmét), rendületlenül 
bízik az emberek józanságában, segítőkész-
ségében, így minden akciójukat folytatják, 
ameddig csak lehetséges.
2018-ban is lesz Mikulás Buli (december 
elsején) és Angyal kerestetik (ajándékosztás 
december 23-án), amely a maga nemében 
kuriózumszámba menő kezdeményezés, és 

közel 100 nehéz sorsú gyermek számára biz-
tosít általuk kívánt karácsonyi ajándékot az 
önkéntes „angyalok” jóvoltából.                                                                                                                     

–mb-

Újra „Szabad fogas” a rászorulóknak
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Borisz Akunyin: A Víz bolygó 

Ebben a kötetben Eraszt Fandorin három újabb kalandját veheti kézbe az olvasó. A legendás 
magánnyomozó természetesen mindegyikben roppant nehéz kihívásokkal szembesül. Az 
akadályok leküzdéséhez minden tudására és képességére szükség van. A lebilincselő, 
izgalmakban, talányos epizódokban bővelkedő krimikből most sem hiányzik a már 
megszokott könnyed humor.  

 

 

Pataki János: Erdély kincsei 

Pataki János író és fotóművész kétségtelenül Erdély szerelmese. Ennek a szenvedélynek a 
nemes terméke az immár tizedik Erdélyről szóló könyve. A szerző nemcsak áttekintést ad az 
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Pataki János: Erdély kincsei 

Pataki János író és fotóművész kétségtelenül Erdély szerelmese. Ennek a szenvedélynek a 
nemes terméke az immár tizedik Erdélyről szóló könyve. A szerző nemcsak áttekintést ad az 

útiterv megvalósításához, hanem saját fotóival csábítja az olvasót a legendás vidékre. 
Ezenfelül jellemző még a kötetre a szubjektív, egyéni látásmód. 

 

 

Margit Auer: Mágikus állatok iskolája 

A valóság ötvöződik a gyerekek képzeletvilágával. A mágikus állatokról senki más nem látja, 
hogy beszélni tudnak, a külső szemlélő mindig csak egy plüssállatot lát. Mégis, a váratlan 
jövevény megkönnyíti a gondokkal küszködő gyerekek életét az iskolában, vidám helyzeteket 
teremt, és izgalmas kalandok várnak a kis gazdáikra. Izgalmas, olvasmányos könyv kedves 
illusztrációkkal. A történet folytatódik. 

                                                                                                       Sinkáné Mihály Zita  
                                                                                                                     intézményvezető 
                                                 Gyalogszerrel 
Endrei Judit televíziós műsorvezető-írónő volt vendége a Hauszmann Alajos Egységes 
Közművelődési Intézményközpont és Könyvtárnak szeptember közepén. Az 50-60-as 
korosztálynak bőven adódott lehetősége nosztalgiázni, hiszen olyan műsorokban szerepelt, 
javarészt vezette őket, mint az „Ablak”, a „Hétvége”, a „Vasárnapi turmix”, vagy éppen a 
„Tízórai”. 

Imádta a tévés létet. Soha nem akart nagyot mondani, nem járt méterekkel a föld felett, és 
amilyen utat bejárt, azt mindig szerényen, „gyalogszerrel” tette. Bár életében egyik 
legnagyobb érvágásként érte 1998, mikor is felhagyott a tévézéssel, ugyanakkor azzal biztatta 
magát, hogy mindennek a vége egyben valaminek a kezdete is. A „gyalogszerrel” kifejezés 
így már nemcsak szerénységét fémjelzi, hanem azt az életmódváltást is, amelyet véghez vitt. 

Áttért a rendszeres mozgásra, meghirdette a „Kor-határtalanul” programot, amely nem csak az 
ötven felettieknek tartogat értékes tanácsokat. Ennek a programnak fő mozgatója maga a 
mozgás, úgy is fogalmazhatnánk, ételszegénység helyett aktív élet, amibe még egy kis 
nassolás is belefér. Jól érzi magát, és ezt az energiát sikerült is átadnia a megjelenteknek! 

                                                                                                                         Kalmár Zsolt 

 

Borisz Akunyin: 
A Víz bolygó

Ebben a kötetben Eraszt Fandorin három újabb 
kalandját veheti kézbe az olvasó. A legendás 
magánnyomozó természetesen mindegyik-
ben roppant nehéz kihívásokkal szembesül. Az 
akadályok leküzdéséhez minden tudására és 
képességére szükség van. A lebilincselő, izgal-
makban, talányos epizódokban bővelkedő kri-
mikből most sem hiányzik a már megszokott 
könnyed humor. 

Pataki János: 
Erdély kincsei

Pataki János író és fotóművész kétségtelenül 
Erdély szerelmese. Ennek a szenvedélynek a 
nemes terméke az immár tizedik Erdélyről szóló 
könyve. A szerző nemcsak áttekintést ad az 
útiterv megvalósításához, hanem saját fotóival 
csábítja az olvasót a legendás vidékre. Ezenfe-
lül jellemző még a kötetre a szubjektív, egyéni 
látásmód.

Margit Auer: 
Mágikus állatok iskolája

A valóság ötvöződik a gyerekek képzeletvilágá-
val. A mágikus állatokról senki más nem látja, 
hogy beszélni tudnak, a külső szemlélő min-
dig csak egy plüssállatot lát. Mégis, a váratlan 
jövevény megkönnyíti a gondokkal küszködő 
gyerekek életét az iskolában, vidám helyzete-
ket teremt, és izgalmas kalandok várnak a kis 
gazdáikra. Izgalmas, olvasmányos könyv kedves 
illusztrációkkal. A történet folytatódik.

Sinkáné Mihály Zita 
intézményvezető

Endrei Judit televíziós műsorvezető-írónő volt 
vendége a Hauszmann Alajos Egységes Köz-
művelődési Intézményközpont és Könyvtárnak 

szeptember közepén. Az 50-60-as korosztálynak 
bőven adódott lehetősége nosztalgiázni, hiszen 
olyan műsorokban szerepelt, javarészt vezette 

Gyalogszerrel
őket, mint az „Ablak”, a „Hétvége”, a „Vasárnapi 
tTurmix”, vagy éppen a „Tízórai”.
Imádta a tv-tévés létet. Soha nem akart nagyot 
mondani, nem járt méterekkel a föld felett, és 
amilyen utat bejárt, azt mindig szerényen, „gya-
logszerrel” tette. Bár életében egyik legnagyobb 
érvágásként érte 1998, mikor is felhagyott a 
tévézéssel, ugyanakkor azzal biztatta magát, 
hogy mindennek a vége egyben valaminek a 
kezdete is. A „gyalogszerrel” kifejezés így már 
nem csak szerénységét fémjelzi, hanem azt az 
életmódváltást is, amelyet véghez  vitt.
Áttért a rendszeres mozgásra, meghirdette 
a „Kor- határtalanul”- programot, amely 
nem  csak az ötven felettieknek tartogat 
értékes tanácsokat. Ennek a programnak fő 
mozgatója maga a mozgás, úgy is fogalmaz-
hatnánk, ételszegénység helyett, aktív élet, 
amibe még egy kis nassolás is belefér. Jól érzi 
magát, és ezt az energiát sikerült is átadnia a 
megjelenteknek!

Kalmár Zsolt

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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Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub
Szeptember hónapban is bővelkedtünk színes 
programokban. Először is őszi kirándulásunkat 
említeném, melynek célpontja Eger volt. Oda-
felé vezető utunkon kis kitérőt tettünk Eger-
szalókra, ahol megcsodálhattuk a 410 m-ről 
felszínre hozott gyógyvíz „melléktermékét”, 
az Európában egyedülálló 1200 négyzetméter 
alapterületű sódombot, melyet a hegy olda-
lában a vízből lerakódott mészkő alakított ki. 
Kiépített sétaút vezet a forrásokig és magához 
a sódombhoz, ahonnan gyönyörű panoráma 
nyílik a gyógyvíz hasznosítására épült hotelre és 
a környező dombokra. Utunk innen egyenesen 
az egri várba vezetett, ahol először az Egri csil-
lagok szereplőit mintázó viaszfigurákat néztük 
meg az erre a célra kialakított panoptikumban, 
majd Dobó István várkapitány megszemélye-
sítője, Oláh Tibor „Furé” kalauzolt minket a vár-
ban, visszatekintve a régmúlt időkre és a győz-
tes csatára. Idegenvezetése nagyon érdekes és 

nem mindennapi volt.  Egy, a várhoz közel eső 
étteremben elfogyasztott ebédünk után kel-
lemes sétát tettünk a Dobó tér több száz éves 
házai között, betértünk a Minorita templomba, 
láthattuk a Városháza épületét, majd a zegzugos 
utcákon át elindultunk a Bazilika felé. Útközben 
még a Megyeházán megnéztük Fazola Henrik 
kovácsmester híres, kovácsoltvasból készített 
kapuit. A székesegyház megtekintése után már 
autóbuszra szálltunk, amely a Szépasszonyvöl-
gyig meg sem állt. Végül egyórás pihenő után, 
mely legtöbbünknek borkóstolással (és vásár-

lással) telt el, rengeteg élménnyel gazdagodva, 
jókedvűen indultunk haza.
A szép nyárutót kihasználva néhányan elláto-
gattunk a budapesti Füvészkertben nyílt kak-
tuszkiállításra, betértünk a pálmaházakba, és 
sétáltunk a gyönyörűen kialakított parkban. 
Sokan vettünk részt azon a programon, melyen 
először az Alzheimer-kór világnapja alkalmából 
Újpalotán megrendezett utcai táncműsort néz-
tük meg, időnként bekapcsolódva a táncba is, 
majd ezután a Bűnügyi Múzeumba látogattunk 
el, ahol igen szakszerű és tartalmas idegenveze-
tés keretében láthattuk a kiállított tárgyakat.
A Kastélyban ezúttal a Hauszmann Alajos EKIK 
szervezésében Endrei Judit (volt TV- bemondó, 
szerkesztő-műsorvezető) Korhatártalanul c. 
könyvének ismertetése keretében beszélge-
tett Sasvári Csilla műsorvezetővel. Csodaszép 
magyar beszéddel és kiejtéssel ismertette 
velünk életének egyes szakaszait. Mottója pedig: 

„Vegyük észre a boldog 
pillanatokat, órákat, 
napokat! Próbáljuk egy 
kicsit több derűvel meg-
élni az idősödést. Ma is, 
meg holnap is.” Köszön-
jük a szép előadást.
Néhány klubtársammal 
együtt újra beültünk az 
iskolapadba, és egy 35 
órás számítógépes oktatá-
son vettünk részt, melyet 
ezúton köszönök meg 
Sinkáné Mihály Zitának.

Klubunk szinte minden tagja (a betegeket 
kivéve) nagy örömmel fogadta el a meghívást 
az Idősek Világnapja alkalmából a Walzer étte-
remben megrendezett ünnepségre, melyre 
minden évben a polgármester úr invitálja a város 
valamennyi nyugdíjasát. A nagymamák és nagy-
papák szívét megdobogtató óvodások és kisis-
kolások színvonalas műsora, Solymos Tóni fer-
geteges, nosztalgikus, mindenkit táncra csábító 
éneklése, a finom estebéd, az elmaradhatatlan 
tombola és nem utolsó sorban a polgármester 
úr hozzánk intézett köszönő szavai mind-mind 
csak a jó hangulatot fokozták. Ezúton is köszö-
net a város vezetőinek a szép délutánért.

Beteg klubtársaimnak gyógyulást, minden 
kedves nyugdíjas társamnak és az olvasók-
nak szép őszi programokat, jó egészséget 
kívánok:   

Egresfalviné Vidos Anna, 
klubvezető 

Óvárosi 
Nyugdíjas Klub

Vége a nyári forró napoknak, sajnos hamar 
beköszöntött az ősz. Sok program színesítette a 
nyarat, több gyógyfürdőt is meglátogattunk, és 
nyugdíjas-találkozókon is részt vettünk. Megün-
nepeltük az egész éves névnapokat és születés-
napokat az István vendéglőben. A rendezvényen 
részt vett Koszti András polgármester úr és 
kedves felesége, valamint dr. Szvercsák Szilvia 
jegyző asszony is. A vacsorán mindenki nagyon 
jól érezte magát, ezúton is köszönjük a finom 
ételeket és a barátságos kiszolgálást. Egy dél-
utáni klubfoglalkozás keretein belül megláto-
gattuk Tóthné Marikát, aki az otthonában látott 
vendégül minket. Klubtársunk nagy szeretettel 
fogadott bennünket, és mi is örömmel tettünk 
eleget a meghívásnak. Köszönjük szépen a ven-
déglátást, Editnek pedig a sok segítséget. 
Az idén is megünnepeltük az Idősek Világnap-
ját. Az óvodások, iskolások megható műsorral 
köszöntötték a résztvevőket. Köszönjük a fel-
készítő pedagógusok fáradalmas munkáját! Az 
ünnepségen nagyon finom vacsorát kaptunk, 
majd Solymos Tóni művész úr gondoskodott 
a jó hangulatról. Köszönettel tartozunk Koszti 

Az egri várban  Dobó István várkapitánnyal

Mély fájdalommal kísértük utolsó útjára 
klubtársunkat, Slott Imréné Editkét, aki-
nek emlékét szívünkben megőrizzük. 
Nyugodjék békében!
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András polgármester úrnak és a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak, hiszen nélkülük nem jöhe-
tett volna létre ez a rendezvény. 
Köszönet azoknak, akik idén is hozzájárultak 
adományaikkal a tombolához. Hála nekik, idén 
sem ment haza senki üres kézzel az ünnepélyről! 
Minden kedves olvasónak, nyugdíjas társunknak 
jó egészséget és szép őszi napokat kívánunk!

Kantár Ferencné, 
klubvezető

Nosztalgia III. 
számú 
Nyugdíjas Klub

A Velencei Könyvtár szervezésében Endrei Judit 
Kor-határtalanul című könyvének bemutatóján 
vettünk részt. Élvezettel hallgattuk a Vörös-
marty Rádió munkatársa által feltett kérdésekre 

adott válaszokat. Endrei Judit meg-
határozó jelenség volt a televíziózás 
történetében, népszerűsége annak is 
köszönhető volt, hogy szépen beszéli 
a magyar nyelvet, ami manapság 
igencsak ritka a médiában.
Nagyszerű élményt nyújtott a 
Halász-kastélyban rendezett sza-
badtéri kastélykoncert, Schnöller 
Szabina operaénekes és Polgár Judit 

zongoraművész közreműködésével.
Folytattuk a Testnevelési 
Egyetem programjában a 
testmozgást, most a Pákoz-
don kialakított erdei torna-
pályát jártuk végig, egy-egy 
pihenőhelyen a Testnevelési 
Egyetem munkatársainak 
irányításával könnyű gyakor-
latokat végezve. A túra befe-
jezéseként a parkolóban játé-
kos gyakorlatokat végezve 
indultunk vissza. Kellemesen 
elfáradva és megéhezve 
jóízűen fogyasztottuk el a 
Benkő Rózsika által előre 
elkészített finom lecsót.
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett 
ünnepség idén is – hasonlóan az előző évek-
hez – kellemes hangulatban telt. Meghatódva 
néztük az óvodások és kisiskolások nagyszerű 
műsorát. Nagyon köszönjük az óvónők, peda-
gógusok munkáját, és természetesen köszönet 
a kicsiknek is, akik örömet szereztek nekünk. A 

A Kos jegyűek novemberben aktív munkahelyi időszak elé néznek, ami elő-
relépéssel is kecsegtet. A Bika kiváló kommunikációs készségének köszön-
hetően könnyen alakít ki olyan gyümölcsöző üzleti kapcsolatokat, amelyek 
jelentős mértékű anyagi bevétellel járnak. Pozitív hangulatának és a mun-
kahelyi sikereknek köszönhető többletenergiát az Ikrek jól hasznosíthatja 
a magánélete terén is, ezért érdemes maximálisan kihasználni ezt a remek 
periódust. A Rák számára a november egy pozitív időszak lesz, és a csilla-
gok állása kifejezetten kedvező hatást gyakorol majd a komoly párkapcso-
latokra. Ebben a periódusban a sport terén is jelentős sikereket érhet el. Az 
Oroszlánoknál némi „őszi depresszió” jelentkezhet, de a szokásos pozitív 
hozzáállásuk ezen segíthet, sőt, a csillagok állása rendkívül kedvező, így még 

Havi horoszkóp
akár előléptetés is várhat rájuk. A Szűz komoly sikereket érhet 
el novemberben karrierje építése terén, megvillantva a benne 
rejlő átlag feletti képességeit. A Mérleg jegyűek számára ideá-
lis periódus lesz ez a hónap a komoly párkapcsolatok fejlődése 
szempontjából. A Skorpiónak novemberben nem lesznek jelen-
tősebb munkahelyi feladatai, ezért nyugodtan töltheti az idejét a 
karácsony megtervezésével is. A csillagok állása ezidőtájt kimon-
dottan jó egészséget ígér számára. A Nyilas csillagjegyben szü-
letettek a pozitív energiák előretörését fogják megtapasztalni, 
ami főként az életük intellektuális területén lesz érzékelhető. A 
Bak számára ez a periódus fizetésemelést, vagy akár munkahelyi 
bónuszt is hozhat. A Vízöntőnek november ideális hónap az ott-
hona felújítására, új bútorok vásárlására. A Halak számára pozitív 
energiák megjelenése lesz érzékelhető a párkapcsolatában. Ki 
fog békülni egy-két régebbi ellenségével és képes lesz felüle-
melkedni a régebben elszenvedett sérelmeken.

finom vacsora elfogyasztása után jókedvűen 
hallgattuk a vendégművész, Solymos Tóni 
dalait, aki kicsit visszaidézte fiatalságunkat. 
Köszönjük Koszti András polgármester úrnak és 
feleségének fáradozását, akik láthatóan öröm-
mel és empátiával igyekeztek kedvünkben járni.
Október elején Tokajba kirándultunk, ahol meg-
néztük a szüreti felvonulást, majd megláto-
gattunk egy borospincét, ahol megkóstoltuk a 
finom tokaji borokat. Mi is meggyőződtünk arról, 
hogy igaza volt XIV. Lajos francia királynak, a 

tokaji bor a borok királya és a királyok bora. Ismét 
egy kellemes napot töltöttünk együtt. Beteg 
nyugdíjas társainknak mielőbbi jobbulást, olva-
sóinknak jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné, 
klubvezető
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HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Klasszikus balett alapok 
kisiskolásoknak

16.15–17.00

Gymstick  
18.45–19.45

III. Sz. Nyugdíjas Klub 
15.00 órától

Ovis balett
16.00–16.30

II. sz. Nyugdíjas Klub 
15.00-19.00 órától

Tai chi
17.15–18.15

Klasszikus balett alapok
16:30-17:15

Női torna  
18.45–19.45

Gymstick 
18.00–19.00

Női torna  
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

Mini Aprócska Néptánc  
9.30–10.30

Meteor dance  
17.00–18.00

ÁGI fitness 
18.30–19.40

Meteor dance  
17.00–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.00–17.00

Meteor dance 
16.00–18.00.

Karate 
18.00–20.00

Regélő társastánc 
18.30–20.00

ÁGI fitness 
18.30–19.40

5. Terem
Barbi balettiskola 

16.45–17.45
„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 

9.00-10.00
Ringató

17.00–17.30
Ringató

10.00–10.30
Hatha Jóga

 elérhetőség:0620/5348110 
18.00–19.30

„Itt leszel fitt leszel Aerobic” 
18.00–19.00

Klubszoba

I. számú Nyugdíjas Klub 
télen: 14.00 órától

nyáron: 16.00 órától

Házasságot kötöttek:

2018. szeptember 20-án
Dömsödi Mihály – Pujzák Kinga

2018. szeptember 21-én
Szalóczi Péter Lajos – Hetzmann Ildikó

2018. szeptember 22-én
Kupi László – Puskás Alexandra

Szendy Dániel Károly – Hangyál Tímea

2018. szeptember 27-én
Gyalókay Tibor – dr. Szabó Ildikó

2018. szeptember 28-án
Horváth József Balázs – Szabó Szandra

2018. október 4-én

Mikulesz Zoltán – Bolló Brigitta

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

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

telefonos vagy személyes kérelemre 
történik.

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

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

Vegye igénybe a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!



Velencei Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Koszti András

HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
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 
                                            

 

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

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 



2018. október

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.



GEOFÉNY Kft.

252014. november–december

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?

NOVEMBER 10.  19.00

Márton napi

Borvacsora

BÁLINT BORÁRIUM
PÁZMÁND, SZERELEMVÖLGYI ÚT, 1026 HRSZ. 

WWW.BALINTBORARIUM.HU - WWW.FACEBOOK.COM/BALINTBORARIUM
ASZTALFOGLALÁS: +36 20 209 59 19

4 FOGÁSOS KEMENCÉS
LIBA VACSORA
5 TÉTEL BOR  
válogatás a Konyári pincészet - Dél-Balaton - legjobb 
boraiból a borászat képviselőjének bemutatásában
(A 2018-as év Borászok Borásza díj bírtokosa néhai Konyári János)

DR. JAZZ ACOUSTIC népszerű jazz standardek
a BÁLINT BORÁRIUMBAN
Asztalfoglalás szükséges: info@balintborarium.hu,  +36 20 209 59 19
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bb_martonnap_velencei_180x120.ai   1   2018.10.12.   11:03:53

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

+36 70 505 4034
+36 22 747 217

jamborattila62@gmail.com

HIRDESSEn 

a VElEnCEI 

HÍRaDóban!

hirado@velence.hu



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
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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


