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A Bence-hegyi kilátó 
 
 
Wagner Péter 
   A Bence-hegy térképe / Wagner Péter 
  In: Velence tükör. - 1. évf. 4. sz. (1989.), p. 8. 
  W. P. készített egy térképet a velencei Bence-hegyről, melynek példányait a községben több helyen is 
kifüggesztette. 
  Tárgyszavak: Velence 
 
Dávid Erzsébet 
   Fejlődő, szépülő Velence : ismét lesz kilátó a Bence-hegyen / D. E. 
  In: M. hírlap ISSN 0237-3807. - 27. évf. 155. sz. (1994. júl. 5.), Heti Észak-Dunántúl mell. p. 3. 
  A szerző neve: Dávid Erzsébet 
  Településfejlesztési tervek. Megkezdték egy új faluközpont kialalkítását. 
  Ff 50 
 
   Egyelőre sem kilátó, sem sportcentrum nem lesz : a testületi ülés megkérdi, mint vélekedik a falu 
  In: Fmh. ISSN 0133-0403. - 54. évf. 152. sz. (1998. júl. 1.), p. 4. 
  A velencei Bence-hegy tetején levő kilátótorony hasznosítása nem megoldott. 
  Tárgyszavak: ingatlanhasznosítás, önkormányzat 
  Ff 18 
 
   Panoráma úton a kilátóhoz : arany a Bence-hegyen ... 
  In: Fmh.. - 28. évf. 172. sz. (1972. júl. 23.), p. 1. 
  A Velence melletti hegy kiránduló központtá fejlődött. 
  Tárgyszavak: turizmus 
  Ff 18 
 
Móré Erzsébet 
   Tavaszi úton, már a nyár felé : kilátóból gyönyörködhetünk majd a csodálatos panorámában / Móré 
  In: Fmh. ISSN 0133-0403. - 54. évf. 90. sz. (1998. ápr. 17.), p. 4. : ill. 
  A szerző neve: Móré Erzsébet 
  A velencei önkormányzat múlt évi és idei költségvetéséről. Figyelemfelkeltő fotó és sorok az 1. oldalon. 
  Tárgyszavak: településfejlesztés 
  Ff 18 
 
   Körpanorámás kilátó a velencei Bence-hegyen? : a köz 
véleményére kíváncsi az önkormányzat. - In: Fejér megyei hírlap : 
a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 55. évf. 29. sz. (1999. febr. 
4.), p. 4. - ill. 
   A febr. 1-i falugyűlésen a költségvetés tervezetéről és a 
kilátó tervéről volt szó. 
 
   Megszavazták, de nem lesz kilátó a Bence-hegyen : kevés a 
többség, de a vállalkozó nem adja fel / K. - In: Fejér megyei 
hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 55. évf. 110. sz. 
(1999. máj. 13.), p. 3. 
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   A szerző neve: Kovalcsik Katalin. -  
   Máj. 10-én a velencei önkormányzat megszavazta a Bence-hegyen 
a kilátó építését, de a vállalkozó egyelőre visszalépett. 
 
 
   Merre dőljön? : ... eldöntötték! : télkóstoló / Sz. B. - In: 
Néphadsereg. - 41. évf. 50. sz. (1988.), p. 8-9. - ill. 
   A szerző neve: Szabó Béla 
   A Velencei-tó partján, a Bence-hegy kilátótornyát ledöntötték, 
mivel életveszélyessé vált. 
   Kiv. gy.: 8560 
 
   Mestermunkák a leendő kilátóról : kopjafát emelnek a Hősök 
parkjában / (kk). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 
ISSN 0133-0403. - 50. évf. 227. sz. (2005. szept. 28.), p. 3. 
   A szerző neve: Kovalcsik Katalin 
   Velence Város Önkormányzata módosította a költségvetési 
rendeletet, döntött az iskolatej program finanszírozásáról, 
odaítélte a Velence Rózsája Díjat. 
 
   Fúrótotony volt, mi lesz? : már hirdettek ötletpályázatot, de 
a továbblépés egyelőre nem aktuális / Tihanyi Tamás ; fotó 
Pati-Nagy Bence. - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 
ISSN 0133-0403. - 56. évf. 272. sz. (2011. nov. 21.), p. 12. 
- ill. - (Lakóhelyünk - Velence és környéke) 
 
   Újra lesz kilátó a Bence-hegyen : ötletpályázat a Velencei-tó 
kilátójáért / (tt). - In: Fejér megyei hírlap : a megye napilapja 
ISSN 0133-0403. - 59. évf. 295. sz. (2014. dec. 19.), p. 3. 
   A szerző neve: Tihanyi Tamás 
 
   Új kilátó épülhet a Velencei-tónál. - In: Vasárnapi Fejér 
megyei hírlap ISSN 1786-7703. - 15. évf. 50. sz. (2014. dec. 
28.), p. 14. 
 
   A Bence-hegyi kilátó / L. Simon László. - In: Fejér megyei 
hírlap : a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 60. évf. 54. sz. 
(2015. márc. 5.), p. 14. 
 
   Másfél száznál több terv érkezett. - In: Fejér megyei hírlap : 
a megye napilapja ISSN 0133-0403. - 60. évf. 54. sz. (2015. márc. 
5.), p. 15. - ill. - (Velencei-tó) 
   Febr. 20-ával zárult a Bence-hegyi kilátóra kiírt 
tervpályázat. 
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